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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ;
Περιδεής και φοβισμένη η ανθρωπότητα παρακολουθεί 
ανήμπορη την επέλαση του φονικού κορωνοϊού που στο 
πέρασμά του αφήνει πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Την ίδια 
στιγμή τα χρηματιστήρια των ισχυρών κρατών καταρρέουν 
και η παγκόσμια οικονομία μπαίνει ξανά σε ύφεση. Αμερική, 
Κίνα, Ευρώπη αποδεικνύεται ότι ήταν «γίγαντες με πήλινα 
πόδια» μπροστά στον μικρό αλλά επιθετικό σήμερα και ασή-
μαντο αύριο κορωνοϊό. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κορωνοϊός θα ανήκει στο 
παρελθόν. ΄΄Οι γίγαντες με τα πήλινα πόδια΄΄ θα συνεχίσουν 
το καταστροφικό τους έργο με πολέμους (προσφυγιά, πείνα), 
ρύπανση περιβάλλοντος και τόσα άλλα. Η ασύμμετρη απει-
λή, όμως, θα είναι και πάλι παρούσα. 

ΘΕΕ ΜΟΥ ΦΥΛΑΞΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» ΜΑΣ, 

ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
1917: Η Ελλάδα συμμετέχει με 300.000 στρατιώτες στο 
πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ εναντίον των Κεντρικών Δυνάμεων, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη νίκη των «συμμάχων».
1922: Ο Ελληνικός στρατός μόνος και αβοήθητος αποχωρεί 
από τη Μικρά Ασία αφήνοντας πίσω του χιλιάδες νεκρούς 
και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν με 
κάθε τρόπο να περάσουν στα ελληνικά νησιά. Τα ναυλοχού-
ντα πλοία των «συμμάχων» μας που βρίσκονται στο λιμάνι 
της Σμύρνης αρνούνται την επιβίβαση των προσφύγων σε 
αυτά. Πολλοί είναι εκείνοι που αφήνουν την τελευταία τους 
πνοή στη θάλασσα, ενώ όσοι επιστρέφουν πίσω τους περιμέ-
νει ο ανατολίτης σφαγέας. 
1940: Η Ελλάδα δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα απέναντι στις 
πανίσχυρες φασιστικές ορδές των Μουσολίνι και Χίτλερ. Η 
γενναιότητα του Ελληνικού λαού προκαλεί τον θαυμασμό 
των «συμμάχων» μας αναγκάζοντας τον Τσόρτσιλ να δηλώ-
σει ότι «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».
1945: Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έληξε και ο ελληνικός λαός 
πανηγυρίζει την απελευθέρωσή του. Όμως, οι θυσίες των 
Ελλήνων με τους χιλιάδες νεκρούς στην αντίσταση δεν πιά-
νουν τόπο. Οι «σύμμαχοί μας» μας εμπλέκουν στον αδελφο-
κτόνο εμφύλιο πόλεμο, τις συνέπειες του οποίου η πατρίδα 
μας πληρώνει μέχρι σήμερα. 
1967: Μια μικρή ασήμαντη ομάδα συνωμοτών επίορκων 
αξιωματικών του στρατού καταλαμβάνει την εξουσία και 
εγκαθιδρύει ένα αδίστακτο δικτατορικό καθεστώς βυθί-
ζοντας τη χώρα στο σκοτάδι. Σύμμαχό τους οι δικτάτορες 
έχουν τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστική η δήθεν 
συγνώμη του προέδρου Κλίντον στον Έλληνα Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για τη συμπεριφορά των «συμμάχων» μας. 
1974: Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν το 40% της μαρτυρικής 
Κύπρου με τις ευλογίες των «συμμάχων μας». Υπό το βάρος 
της ντροπής αυτής, η δικτατορία καταρρέει αφήνοντας μέχρι 
και σήμερα ανεξίτηλες πληγές στους Κύπριους αδελφούς μας. 
1996: Τούρκοι κομάντος υψώνουν την τούρκικη σημαία 
στην Ελληνική βραχονησίδα Ίμια. Τρία ελληνόπουλα σκο-
τώνονται στην προσπάθειά τους να την κατεβάσουν. Οι 
«σύμμαχοί» μας σιωπούν λέγοντάς μας να τα βρούμε. 
2015-2020: Και οι προκλήσεις των Τούρκων συνεχίζονται σε 

βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Οι 
«σύμμαχοί» μας προσπαθούν να μας καθησυχάσουν με χαρ-
τοπόλεμο ανακοινώσεων. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε, ότι αν 
χρειαστούμε τη βοήθειά τους θα μας γυρίσουν την πλάτη.
Επίλογος: Πριν από 60 χρόνια ο νομπελίστας ποιητής Οδυσ-
σέας Ελύτης έγραφε «Έφτασαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες 
φορές οι εχθροί μας τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας. Και 
τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά. 
Στ’ ανοιχτά που καρτέραγαν δάχτυλα μόνον όπλα και σίδερο 
και φωτιά.»
Μάνθος Ποτήρης

Η ΚΑΡΥΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ κκ ΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 
ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

Στην κατάμεστη αίθουσα της Αδελφότητας Τηνίων ο σύλ-
λογος Καρυάς και η εφημερίδα μας τίμησαν τον καθηγητή 
της ΑΣΚΤ Νίκο Παρασκευά και τον εικονολήπτη της Τήνου 
Γιώργο Αλεξόπουλο. Ο πρόεδρος του συλλόγου Μάνθος 
Ποτήρης αναφέρθηκε στην προσωπικότητα των τιμωμένων 
επισημαίνοντας ότι πέραν της προσφοράς τους στο νησί μας, 
τιμώνται και για τη σεμνότητα, ανιδιοτέλεια και την επιλογή 
τους να μένουν πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 
Στη συνέχεια ο ιστορικός ερευνητής – συγγραφέας Κώστας 
Δανούσης μίλησε εκτενώς για τη ζωή και το έργο τους προ-
βάλλοντας ταυτόχρονα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
Εξήρε την πρωτοβουλία του συλλόγου Καρυάς και της εφη-
μερίδας να τιμήσουν δυο σεμνούς και αθόρυβους δημιουρ-
γούς. Την απονομή στο Ν. Παρασκευά έκανε ο κ Ιάκωβος 
Ρήγος και παρέλαβαν τους επαίνους οι κόρες του, Αργυρώ 
και Στέλλα, οι οποίες ευχαρίστησαν το σύλλογο και την εφη-
μερίδα για την τιμή που έκαναν στον πατέρα τους. Ο κ Γ. 
Αλεξόπουλος παρέλαβε τις διακρίσεις από τον κ Μανώλη 
Σκαρή, ενώ η σύζυγός του κ Ειρήνη Χριστάκη-Αλεξοπού-
λου σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα ευχαρί-
στησε για την τιμή που γίνεται στο σύζυγό της. 
Την  εκδήλωση τίμησαν και χαιρέτισαν με την παρουσία 
τους, ο αντιδήμαρχος Τήνου Μ. Σώχος, ο δημοτ. σύμβουλος 
Π. Αρμάος, ο τακτ. σύμβουλος Γ. Κόγκος, οι πρόεδροι Αδελ-
φότητας Μ. Σκαρής, «Τέχνης και Λόγου» Αλέξ. Λεβαντής, 
εταιρείας Τηνιακών Μελετών Γ. Γκερέκος, ο κοσμήτορας 
της εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών Ιάκ. Ρήγος, ο τ κοινο-
τάρχης Πανόρμου Ηλίας Τζαβελλόπουλος, οι πρόεδροι των 
συλλόγων Μουντάδου Ηλίας Σιγάλας, Τριποτάμου Κάρολος 
Βιδάλης, Φαλατάδου Μ. Αλβέρτης, Μαρλά-Μαμάδου Ν. 
Χατζής, Βεναρδάδου Μ. Κοντονικολάου, από τους «Φίλους 
του Πρασίνου» ο Σωτ. Σπανός και οι τέως πρόεδροι Αδελφό-
τητας Ι. Παπαδημητρίου και Τριποτάμου Ι. Σιώτος. Μηνύ-
ματα απέστειλαν ο Μητροπολίτης κ Δωρόθεος, ο ιερέας της 
Καρυάς π Μ. Φώσκολος, ο υπουργός Εργασίας Ι. Βρούτσης 
και ο τακτ. σύμβουλος Υστερνίων Ι. Μαλακατές. 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ
Κυριακή 2 Αυγούστου 2009. Γεμάτη κόσμο η πλατεία του 
Αγίου Ελευθερίου Καρυάς παρακολουθεί την ετήσια καλο-
καιρινή εκδήλωση του συλλόγου Καρυάς. Κάποια στιγμή 
και ενώ η εκδήλωση εξελίσσεται με πλησιάζει ο εκδότης της 
εφημερίδας «Οφιούσσα» Θέμις Δαλέζιος και μου λέει: 

Μέλος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου
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«Μάνθο, στο πίσω μέρος της πλατείας βρίσκεται όρθιος ένας 
κύριος με πατερίτσες και γύψο στο πόδι, και παρακολουθεί 
την εκδήλωση. Φρόντισε σε παρακαλώ να του βρεις κάθι-
σμα.» Βρίσκω κάθισμα και του το προσφέρω ζητώντας του 
συγνώμη. Με ευχαρίστησε και μου είπε το όνομά του. Ήταν 
ο κύριος Νίκος Αρμάος. 
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020. Στην Αδελφότητα έχει τε-
λειώσει η τιμητική εκδήλωση για τους κκ Ν. Παρασκευά 
και Γ. Αλεξόπουλο και οι παρευρεθέντες αποχωρούν από 
την αίθουσα του 2ου ορόφου. Στη σκάλα συναντώ Τηνιακό 
συμπολίτη μας, ο οποίος μόλις είχε αναρρώσει από σοβαρό 
τραυματισμό και δυσκολευόταν στο βάδισμα. 
«Γιατί ήρθατε, αφού είχατε πρόβλημα με το πόδι σας;» τον 
ρώτησα. 
«Δεν πειράζει, Μάνθο. Ήθελα να έρθω.»
Τόσο ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ Μανώλης Σκαρής, όσο 
κι εγώ τον ρωτήσαμε αν θέλει να τον βοηθήσουμε. Μας ευ-
χαρίστησε και αρνήθηκε. 
Συμπέρασμα: Τελικά τίποτα δεν πάει χαμένο. Αρκεί να γί-
νεται με αγάπη, σεβασμό και πάνω απ’ όλα με ανιδιοτέλεια.   

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
Ε.Κυ.Τ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Στην πρόσφατη Γ.Σ. της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου το μέ-
λος της Ένωσης και υπεύθυνος σύνταξης της εφημερίδας 
μας Μ. Ποτήρης είχε την ευκαιρία να επισημάνει το μεγάλο 
πρόβλημα που δημιουργεί στην Τήνο η τοποθέτηση δεκά-
δων ανεμογεννητριών σε τοποθεσίες που προσβάλλουν τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού μας, χωρίς μάλιστα να 
έχουν ενημερωθεί οι φορείς της Τήνου. Ο Μ. Ποτήρης ζήτη-
σε να πάρει θέση η Ε. Κυ. Τ. και να βρεθεί δίπλα στον δίκαιο 
αγώνα του Τηνιακού λαού. Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση 
του προέδρου κ Θεόδωρου Μαγγανιώτη, ο οποίος ανέφερε 
ότι η Ε.Κυ.Τ. θα διοργανώσει στην Αδελφότητα συνάντη-
ση-συζήτηση με όλους τους φορείς των Κυκλάδων, αφού το 
θέμα αφορά το σύνολο των νησιών μας και επεσήμανε τον 
δίκαιο αγώνα των Τηνίων να προστατέψουν το νησί τους από 
κάθε τι που προσβάλλει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. 

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Ε.Κυ.Τ. που διεξήχθησαν 
στην Αδελφότητα Τηνίων εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν 
στη συνέχεια σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Μαγγανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος (Κίμωλος), 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Χωριανόπουλος Αντώνιος (Νάξος), Β΄ 
Αντιπρόεδρος: Γκιολές Δημήτριος (Σέριφος), Γενικός Γραμ-
ματέας: Τζιώτης Αντώνιος (Νάξος), Ειδικός Γραμματέας: 
Καλμπάρης Σπυρίδων (Νάξος), Ταμίας: Δημητροκάλης Γε-
ώργιος (Νάξος), Έφορος: Κοντού Ευαγγελία (Μύκονος). 
Η «Φωνή της Καρυάς» εύχεται στο νέο Δ.Σ. κάθε επιτυχία 
στο έργο που αναλαμβάνει. 

ΞΩΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
Ανάμεσα στα εκατοντάδες ξωκλήσια που λάμπουν και η 
ύπαρξή τους φωτίζει τα χωριά και τις βουνοπλαγιές της Τή-
νου, βρίσκεται το ξωκλήσι του Αγίου Ονουφρίου στην περι-
οχή του Αγίου Φωκά. Κατασκευασμένο με μεράκι και πολλή 
αγάπη από την οικογένεια της κυρίας Νανάς Βουτσίνου-Σα-
νταμούρη, λειτουργεί κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου ημέρα που 
τιμάται ο Άγιος Ονούφριος. Όσοι τύχει να παρευρεθούν την 
ημέρα της εορτής του θα αισθανθούν τη μυσταγωγία που 
προσφέρει η ορθόδοξη λειτουργία από τον π Γεώργιο Του-
φεκλή. Και βεβαίως μετά την απόλυση θα τύχουν της πλού-
σιας φιλοξενίας από την οικογένεια. Ένα ακόμα στολίδι της 
χριστιανοσύνης που στολίζει το νησί της Μεγαλόχαρης. 

ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
«Αφιερωμένο στη γειτονιά των παιδικών μου χρόνων, το 
Νέο Φάληρο»
Ώρες κοιτώ/αναπολώ το υπέροχο νεοκλασικό της οδού Σμο-
λένσκυ,… Εδώ, τα Βασιλικά σκαλοπάτια οδηγούν στο με-

γάλο κεφαλόσκαλο με τζαμαρία στις τρεις πλευρές του, που 
λειτουργεί ως υπέροχο προχώλ πριν από τη διώροφη κύρια 
κατοικία, ενώ ο χώρος που προκύπτει κάτω από το ύψος της 
σκάλας, εξοικονομεί μια ολόκληρη ακόμη κατοικία ημιυπό-
γεια, όπου τα παράθυρα είναι καθαρά πάνω από το ύψος του 
εδάφους … και φυσικά κατοικείται από μια ακόμα πλήρη 
οικογένεια.
Αφουγκράζομαι το κάθε τι στο σπίτι αυτό … μεγάλες στιγ-
μές του παρελθόντος … άραγε … πού να βρίσκονται τώρα 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι … Τι να τους έταξε η Μοίρα …
Τα μεγάλα παράθυρα με τα ξύλινα επιβλητικά παντζούρια 
ερμητικά κλειστά, λες και κρατούν ως επτασφράγιστο μυ-
στικό το παρελθόν˙ Μόνο το επάνω δεξιά της ανατολής πα-
ραμένει ανοικτό – αναπόφευκτη πληγή του χρόνου – ίσως 
για να τροφοδοτεί με το απαραίτητο οξυγόνο της ανάμνησης 
την υπαρκτή ιστορία του … Μεγάλη εντύπωση μου έκανε 
ότι όλες οι οικογένειες που έζησαν εδώ έδιναν μεγάλη προ-
σοχή στα εργόχειρα και τα «προικιά» που φρόντιζαν να τα 
‘’δείχνουν’’, όπως οι ζεστές και επιβλητικές κουρτίνες πίσω 
από τα παράθυρα.
- Μα, τι έχεις αγόρι, κλαις; μου φάνηκε πως άκουσα …
Γύρισα γρήγορα και έκανα ν’ απομακρυνθώ … ήμουνα σί-
γουρος ότι μόνος μου έβλεπα μέχρι τώρα….
- Στάσου, μη φεύγεις … σ’ έχω ξαναδεί εδώ.
- Ναι, ήμουνα παιδί … έπαιζα στην αυλή, αλλά και ποδό-
σφαιρο εδώ που στέκομαι τώρα, ίσως να σου θυμίζω κάτι … 
Μοιάζει με το σπίτι που έμενα … είπα, φανερά αμήχανος.
- Αυτά πέρασαν πια … να, εγώ έδωσα την ιστορία μου απο-
κλειστικά σ’ αυτούς (τους Φοίνικες) που μ’ έχουν ξεπεράσει 
σε ύψος …
- Γιατί σ’ αυτούς; ρώτησα πάλι αμήχανα.
- Τους ανθρώπους δεν τους εμπιστεύομαι πια˙  Δεν μπόρε-
σαν να με συντηρήσουν, με εκμεταλλεύθηκαν κι ύστερα … 
αλλά … αλλά εσύ φαίνεται ότι μπορείς … θα ήθελες να με 
αναλάβεις;
- Καλέ μου φίλε – απάντησα – έχοντας αναλάβει την αυτο-
κυριαρχία μου, είμαι πολύ συγκινημένος για την τιμή που 
μου κάνεις. Θα έδινα την ψυχή μου, θα χάριζα τα αστικά 
μου χρόνια για λίγες στιγμές κοντά σου, να φύτευα το χώμα 
σου με λουλούδια και φυτά, να ξανακούσω μέσα στα ψηλά 
δωμάτια τη φωνή της μητέρας μου, να ξαναπαίξω με τον 
αδελφό μου, να ξαναχτίσω τα όνειρά μου, να ξαναζήσω τις 4 
εποχές του χρόνου, αλλά …
- Τι αλλά;
- Αυτά κοστίζουν ακριβά! Χρειάζονται πολλά λεφτά … και 
’γω δεν έχω! Τα χρήματά μου τα ξόδεψα αγοράζοντας τη 
ζωή μου, δεν περίσσεψαν γι’ αυτό που θέλω, γι’ αυτό που 
αγάπησα – να ξαναβρώ τα παιδιά μου χρόνια … Είπα συγκι-
νημένος και απότομα απομακρύνθηκα.
- Περίμενε αγόρι, περίμενε …
Μα, εγώ, δεν γύρισα … Άλλωστε, την αλήθεια την είπα, 
έστω και αν είναι τόσο πικρή … Ήδη, στην ψυχή μου μί-
λησα, στη φαντασία μου επέτρεψα για μία φορά ακόμα να 
ξεπεράσει τα όρια …
Η ζωή θα συνεχίζεται … έστω και χωρίς αυτά …

Νίκος Παραδείσης

Η ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ
Εδώ και κάποια χρόνια, εδώ στο ιερό νησί της Τήνου απα-
γορεύονται οι νεκρολογίες στους ιερούς ναούς στις κηδείες 
και στα μνημόσυνα, και επιτρέπουν να νεκρολογούν μόνο ο 
δεσπότης ή ο αντιπρόσωπός του αρχιερατικός επίτροπος εκ 
μέρους του, και μάλιστα επιλεκτικά ανεξάρτητα αν το επιθυ-
μούν ή όχι οι συγγενείς των εκλιπόντων… 
…Ετόλμησα να πω δυο λόγια και να αποχαιρετήσω τη γυ-
ναίκα μου εκφράζοντας τον πόνο μου και την οδύνη μου για 
τον ξαφνικό θάνατό της και «στερήθηκα» μαζί με τα παι-
διά μου με προκλητικό θα έλεγα τρόπο και αυτά τα τυπικά 
ανθρώπινα συλλυπητήρια από ολόκληρο το ιερατείο που 
προσήλθε αυτοβούλως και οικειοθελώς «τιμής ένεκεν» με 
επικεφαλής τον αρχιερατικό επίτροπο που υπήρξε και μαθη-
τής της γυναίκας μου στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο της Τήνου 
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και ακόμη το κυριότερο να μη γίνω αποδεκτός ως υποψήφιος 
επίτροπος στην εκκλησία του χωριού μου και τη θεωρώ δεύ-
τερο σπίτι μου και νοιάζομαι γι’ αυτήν, και που με είχανε προ-
τείνει παμψηφεί οι συγχωριανοί μου. Και δυστυχώς δεν είναι 
μόνο αυτά που συζητιούνται και λέγονται, που διαδίδονται 
και σχολιάζονται, αλλά και πολλά άλλα περίεργα και παρά-
δοξα, όπως ο δεσποτισμός, ο επιδεικνυόμενος αυταρχισμός, 
η δουλοπρέπεια, η απαγόρευση ταφής παλαιοημερολογιτών, 
λες και αυτοί δεν πιστεύουν στο θεό, στο Χριστό και στην 
Παναγία, η στέρηση της θείας Κοινωνίας σε επίτροπο της εκ-
κλησίας την ημέρα της εορτής του γιατί θέλησε να μοιράσει 
τον άρτο την ώρα του εσπερινού με τον παραδοσιακό τρόπο. 
…
… όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας και πολλά άλλα 
προκαλούν τα πνεύματα και τις συνειδήσεις των ανθρώπων 
και ιδιαιτέρως εκείνων που νοιάζονται περισσότερο για την 
εκκλησία, την ορθόδοξη θρησκεία μας και την πίστη μας στο 
θεό μας, στο Χριστό και στην Παναγία μας, που εμείς τουλά-
χιστον οι Τηνιακοί πρέπει να είμαστε πρότυπα, υπόδειγμα και 
παράδειγμα για πολλούς άλλους, που δεν έχουν το χάρισμα 
και το δώρο του Θεού που έχουμε εμείς, το ιερό μας καθίδρυ-
μα της Παναγίας, τη Μεγαλόχαρη. 

Στέλιος Δεσύπρης 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Τήνος: Το νησί της Τέχνης και του Πολιτισμού
Για μια ακόμα χρονιά η διοίκηση της Ένωσης Κυκλαδικού 
Τύπου προχώρησε στην έκδοση ενός τόμου με τα πρακτικά 
του 24ου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Τήνο του 
τριήμερο 21, 22 & 23 Ιουνίου της χρονιάς που πέρασε. Ο 
αναγνώστης του βιβλίου θα γνωρίσει μέσα από τις εισηγή-
σεις των ομιλητών «Το φυσικό τοπίο της Τήνου» (Γ. Στουρ-
νάρας), «Η Τήνος διαμέσου των αιώνων» (π Μ. Φώσκολος), 
«Το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας στο διάβα του χρόνου» (Β. 
Κολλάρος), «Η Ιστορία του Τηνιακού Τύπου» (Μ. Ποτήρης), 
«Ο λαϊκός πολιτισμός της Τήνου» (Α. Φλωράκης), «Η Τηνι-
ακή κουζίνα» (Ν. Φωσκόλου), «Η καλλιτεχνική παράδοση 
της Τήνου» (Γ. Αλβέρτης), και «Η πρόκληση των επετείων» 
(Κ. Δανούσης). 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Δ. Σ. της Ε. Κυ. Τ. για την 
πρωτοβουλία της αυτή και στον κύριο Ιάκωβο Ρήγο, ο οποίος 
ανέλαβε το κόστος της έκδοσης του τόμου. 

Άλωση ή Παράδοση;
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε η πα-
ρουσίαση του καινούριου βιβλίου του Γρηγόρη Πέτρου, με 
τίτλο: “Άλωση ή Παράδοση;”.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το τελευταίο της τετραλογίας που 
αναφέρεται στην περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας, δηλαδή από το 330 έως και το 1470 μ.χ.
Ο Γρηγόρης Πέτρου με την μορφή διαλόγων καταγράφει τα 
ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην παράδοση ουσιαστι-
κά της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 στους Οθωμανούς.
Το βιβλίο παρουσίασαν οι: Γεώργιος Αϋφαντής, Γιάννης Δη-
μαράς, Δημήτρης Κυπριώτης και Γαβριήλ Λύκος.
Σύμφωνα τόσο με τον συγγραφέα, όσο και με τους ομιλητές, 
η χώρα μας σήμερα βιώνει ακριβώς τις ίδιες στιγμές που ανα-
φέρονται και στο βιβλίο για εκείνη την χρονική περίοδο. Η 
χώρα μας, όπως τότε, έτσι και τώρα παραδίδεται εκ των έσω.
Η βουτιά στην θάλασσα της ιστορίας, μας βοηθάει όχι μόνο 
στο να γνωρίσουμε το παρελθόν μας, αλλά και στο να κατα-
νοήσουμε το παρόν μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας, 
πέρα από παραποιήσεις, αγκυλώσεις, δογματισμούς και ιδε-
οληψίες.

Μεγάλος Ερωτικός
Στη δεύτερη κατά σειρά ποιητική της συλλογή η Ανδριώτισ-
σα συγγραφέας-ποιήτρια Χριστίνα Ραΐση στέκεται με σεβα-
σμό και «γυμνή» γλώσσα στη διαχρονική αξία του έρωτα. Η 
κάθε πρόταση είναι και ένας ύμνος στο μοναδικό αυτό συ-
ναίσθημα, το οποίο από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας 

κυριαρχεί. Η χαρά, η λύπη, ο πόνος και η αγάπη που τελικά 
κυριαρχεί γεννημένη, όπως η ίδια γράφει: «Αγάπη γεννημένη 
στους πρόποδες μιας πυραμίδας, ωσότου αγγίξει ουρανό».
«Στη λάμψη του φεγγαριού,/ νωπά τα χείλη απ’ το φιλί/ κορμί 
αγγέλου στα λευκά στήθη,/ προάγγελος χαράς εσύ ο θεός/ 
του εαρινού κάλλους.»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
ΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
Ε: Κατάγεστε από την Τήνο ή από την υπέροχη ενδοχώρα της;
Α: Η καταγωγή μου είναι από τη Χώρα.
Ε: Από πότε ασχολείστε με το τραγούδι;
Α: Από 35 χρονών.
Ε: Είστε δεξιοτέχνης στο βιολί. Αυτοδίδακτος ή με μουσικές 
σπουδές;
Α: Είμαι αυτοδίδακτος. Μόνο δυο μαθήματα διδάχτηκα από 
το μουσικό κ Λαρίο Σταύρο με καταγωγή από την Άνδρο.
Ε: Με εντυπωσίασαν οι μαντινάδες. Εσείς τις γράφετε;
Α: Τις παρουσιάζω τη δεδομένη στιγμή ανάλογα και με την 
έμπνευση της παρούσης. 
Ε: Ποιο είναι το ρεπερτόριό σας; 
Α: Κυρίως νησιώτικο και λίγο λαϊκό.
Ε: Σκέφτεστε μια μουσική πρόταση αν σας γίνει και εκτός Τήνου;
Α: Ναι. Είμαι ανοικτός εάν ενδιαφερθεί κάποιος φορέας.
-Κύριε Απέργη σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία μας.
Καμαρώνω που οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν την παράδοση 
με παλμό και πάθος στην Τήνο, την ιδιαίτερη πατρίδα της 
Μητέρας μου.

Χριστίνα Ραΐση
Λογοτέχνης

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Στο σύλλογό μας προσέφεραν οι κκ Σωτήρης Σπανός 15€, 
Ιωάννης Σιώτος 15€, Άννα Βαλσαμή 15€, Ανδριανή Μαρα-
γκού 15€, Κώστας Γ. Βαλσαμής 10€, Γεώργιος Γ. Μαραγκός 
10€, Λωράν Γιαννισόπουλος 10€, Μιχάλης Παυλίδης 10€, 
Γεωργία Δελώτη 10€, Σταύρος και Μαρία Βιδάλη 20€  και 
Πέτρος Ι. Βαλσαμής 20€. Ευχαριστούμε. 

ΠΕΝΘΗ
Κώστας Γυφτογιάννης
Με αισθήματα θλίψης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν 
το σεμνό και μειλίχιο Σαμιώτη δάσκαλο της Στενής Κώστα 
Γυφτογιάννη. Ο εκλιπών δίδαξε με την αθόρυβη παρουσία 
του τις πανανθρώπινες αξίες του ήθους και αξιοπρέπειας, 
ενώ υπήρξε και υπόδειγμα οικογενειάρχη και εκπαιδευτικού. 
Με τη σύζυγό του Αγγελική πορεύτηκαν μαζί επί μισό αιώνα 
τυγχάνοντας του σεβασμού και της εκτίμησης της τηνιακής 
κοινωνίας. Από το αναλόγιο του Αγίου Αντωνίου Στενής και 
όχι μόνο, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην Ορθοδοξία, ενώ 
σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της Τήνου. Ο σύλλογος Καρυάς και η εφημερίδα μας 
εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στη σύζυγο, τα παιδιά και 
τα εγγόνια του. 

Σοφία Δεσύπρη
Ο αιφνίδιος θάνατος της δασκάλας Σοφίας Δεσύπρη έπεσε 
σαν κεραυνός σε όσους τη γνώριζαν. Γεννημένη στην Ικαρία, 
ευτύχησε να γνωρίσει τον τηνιακό δάσκαλο Στέλιο Δεσύπρη 
και να ριζώσει στο νησί μας. Επί πολλά έτη προσέφερε τα 
φώτα της γνώσης στους μαθητές της Τήνου και όλοι θα τη 
θυμούνται για τη συνέπεια και την αγάπη της στα παιδιά του 
νησιού μας. Η εφημερίδα μας εκφράζει τα συλλυπητήριά της 
στο σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της. 

Ειρήνη Βιδάλη
Πένθιμα χτύπησε η καμπάνα των Τριών Ιεραρχών στο άκου-
σμα του θανάτου της Ειρήνης Βιδάλη. Η εκλιπούσα έφυγε 
από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μόνο φίλους, ενώ ευτύχησε 
στα τελευταία χρόνια της ζωής της να τύχει της ξεχωριστής 
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συζυγικής φροντίδας από το σύντροφό της Πέτρο και τα παι-
διά της Γιώργο και Σταματούλα. Η εφημερίδα μας εκφράζει 
τα συλλυπητήριά της στους οικείους της. 

Μάρκος Σιγάλας
Νωρίς έφυγε από την επίγεια ζωή ο συμπατριώτης μας και 
καλός οικογενειάρχης και φίλος Μάρκος Σιγάλας. Μόνιμος 
κάτοικος του νησιού μας, τύγχανε του σεβασμού και της 
εκτίμησης των Τηνίων. Σημαντική ήταν η προσφορά του 
στην Ορθοδοξία από το αναλόγιο του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου 
Πύργου. Στη σύζυγο, την κόρη του και τα αδέλφια του η εφη-
μερίδα μας εκφράζει τα συλλυπητήριά της. 

STOP ΕΔΩ ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ
● Γιόρτασε ο ενοριακός ναός του Αγ. Ιωάννη. Προηγήθηκε 
Μέγας Εσπερινός την προηγουμένη και η κοπή της πίτας 
στην αίθουσα του χωριού. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας ακολούθησε γεύμα. 
● Παρουσία πολλών Μουνταδιανών και φίλων του συλλόγου 
έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Αθήνα. Ακολού-
θησε κέρασμα στο καφενείο του κτιρίου της Αδελφότητας. 
● Γιόρτασαν οι εκκλησίες του χωριού: Άγ. Αντώνιος (Ευάγγ. 
Ν. Σιγάλας), Άγ. Αθανάσιος (Μιχαήλ και Πόπη Σιγάλα). 
Ακολούθησαν κεράσματα. 
● Η οικογένεια του Ευάγγ. Γιαγιά τέλεσε λειτουργία στον Άγ. 
Ιωάννη τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Εφραίμ. Προσφέρθηκε 
γεύμα σε όλους τους παρευρεθέντες. 
● Το καθιερωμένο Αποκριάτικο γλέντι πραγματοποιήθηκε 
και φέτος στην Πλάκα από το σύλλογο με ξεχωριστή επι-
τυχία. 
● Ο Γαλλομουνταδιανός Philippe Fraisse εξέδωσε το καινούριο 
βιβλίο του «Αρχιτεκτονική και Αρχαιολογία». Καλοτάξιδο. 
● Ο Ρωμανός Αλβέρτης πήρε το μεταπτυχιακό του στο τμή-
μα Θεολογίας του ΕΚΠΑ με άριστα. Συγχαρητήρια. 

STOP ΕΔΩ ΤΖΑΔΟΣ
► Οι κκ Μανώλης και Αντώνης Λεβαντής τέλεσαν λειτουρ-
γία στον Ι. Ν. Αγίας Άννας για την εορτή της Υπαπαντής. 
Ακολούθησε γεύμα.
► Με πρωτοβουλία του Τζαδιανού, πλέον, κ Δημήτρη 
Κραμποβίκη τοποθετήθηκε από το δήμο φωτισμός στην 
είσοδο του χωριού. 
► Αντικατάσταση χρειάζονται οι σωλήνες ύδρευσης του 
χωριού, κάτι το οποίο έχει επισημάνει η εφημερίδα μας και 
στο παρελθόν.

STOP ΕΔΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
♦ Την πίτα του έκοψε ο σύλλογος «Γέννησις» στην Αθήνα 
με την παρουσία πολλών τριποταμιανών και φίλων του 
συλλόγου. Ακολούθησε κέρασμα. Στους παρευρεθέντες 
προσφέρθηκε το βιβλίο του Δ. Σιώτου, το οποίο αναφέρεται 
στο έθιμο του Κάβου. 
♦ Την πίτα του έκοψε στο χωριό ο δήμος και ο σύλλογος 
«Κάβος» παρουσία όλων των κατοίκων του Τριποτάμου 
και των αρχών του νησιού μας. Προσφέρθηκαν δώρα στα 
παιδιά του χωριού. 
♦ Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο εξέδωσε ο σύλλογος της 
Αθήνας για μια ακόμα χρονιά. 
♦ Οι αμπελουργοί του χωριού τίμησαν την εορτή του Αγίου 
Τρίφωνα στον Ι. Ν. των Εισοδίων και απένειμαν το πρώτο 
βραβείο στον Κώστα Βρασέ και το δεύτερο στον Αντ. Βιδά-
λη. Και του χρόνου. 
♦ Πανηγύρισαν τα ξωκλήσια του χωριού: Άγ. Ιωάννης (Ν. 
Κουσουνάδη), Άγ. Αντώνιος (Ι. Θ. Σιώτου), Άγ. Χαράλα-
μπος (Χ. Δ. Μπον), Άγ. Αθανάσιος Σμουρδιά (Ι. Μ. Σιώτου). 
Προσφέρθηκαν κεράσματα. 
♦ Οι κκ Κάρολος Μέγκουλας και Ευάγγελος Δ. Μπον είναι 
τα νέα μέλη του ενοριακού συμβουλίου. Καλή δύναμη. 
♦ Στη μνήμη Ιωάννου Βιδάλη το ΠΙΙΕΤ προσέφερε για τις 
ανάγκες του Ιερού Ναού των Εισοδίων 2000€ . Το ενοριακό 
συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του. 
♦ Ο Ιωάννης και η Σοφία Βιδάλη απέκτησαν αγοράκι. Να 

είναι υγιές και καλότυχο!
♦ Έφυγαν από τη ζωή ο π. Χαράλαμπος Σιώτος, ο Εμμα-
νουήλ Μ. Βιδάλης, ο Ματθαίος Κ. Σιώτος, ο Ζαφείρης 
Ξαγοράρης και ο επί σειρά ετών ιεροψάλτης του Ι. Ν. 
Εισοδίων Νικόλαος Γ. Βιδάλης. Η εφημερίδα μας εκφράζει 
στους οικείους τους τα συλλυπητήριά της. 

STOP ΕΔΩ ΜΕΣΗ
■ Την πίτα του έκοψε ο σύλλογος στην Αθήνα και στο χω-
ριό παρουσία πολλών συγχωριανών και φίλων του συλλό-
γου. Ακολούθησαν κεράσματα. Και του χρόνου!
■ Το ποσό των 3500€ διέθεσε ο σύλλογος για την αγορά 
εξοπλισμού της παιδικής χαράς Μέσης, χρειάζεται όμως τη 
βοήθεια του δήμου για τη διαμόρφωση του χώρου. 
■ Πανηγύρισε στις 4/1/20 το εκκλησάκι του Αγ. Εφραίμ 
στη Στενή των οικογενειών Άγγελου και Μάρκου Ματθαιά-
σου. Ακολούθησε κέρασμα. 
■ Τελέστηκαν το τρίμηνο μνημόσυνο της Σοφίας Δεσύπρη 
και ενός έτους του Στάθη Μωραΐτη. 

ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ…
→ Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα της Αδελφότητας ο 
σύλλογος Καρυάς έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Το 
φλουρί έλαχε στην κυρία Ζωζεφίνα Δελατόλα. 
→ Η προγραμματισμένη αποκριάτικη εκδήλωση του συλ-
λόγου στο κέντρο «Ελιάς Γεύσεις» που επρόκειτο να γίνει 
στις 1/3 ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. 
→ Πανηγύρισαν οι εκκλησίες του χωριού: Άγ. Χαράλαμπος 
(οικογ. Φαράκλα), Άγ. Βλάσσης (οικογ. Σουράνη). Ακολού-
θησαν κεράσματα. 
→ Στο δημαρχείο Γλυφάδας ο Νίκος Παπαδόπουλος πραγ-
ματοποίησε έκθεση φωτογραφίας με εικόνες απ’ όλο τον 
κόσμο. Η συμμετοχή υπήρξε μεγάλη. Συγχαρητήρια!
→ Ο Σίμος Μιχάλογλου και η Λίνα Ζαφείρη απέκτησαν 
δίδυμα, ένα αγοράκι κι ένα κοριτσάκι. Να είναι υγιή και 
καλότυχα!
→ Ο Γεώργιος Τρικούπης και η Ιωάννα-Μαρία Κρητικού 
απέκτησαν κοριτσάκι. Να είναι υγιές και καλότυχο!
→ Τελέστηκε μνημόσυνο δύο και τριών χρόνων των αει-
μνήστων Νικηφόρου Πλυτά και Άννας Δρακοπούλου.   

Το Δ.Σ. του 
Συλλόγου Καρυάς

και η εφημερίδα μας 
σας εύχονται 
Καλό Πάσχα!


