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Τα Νέα
της Καρδιανής

Tρίμηνη περιοδική έκδοση της Αδελφότητας Τηνίων Καρδιανιωτών «Η Αγία Τριάς»
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Ετήσια γενική συνέλευση

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρου-

αρίου 2023 στο κτίριο της Αδελφότητας των εν 
Αθήναις Τηνίων. Μετά το τέλος της συνέλευσης 
θα ακολουθήσει κέρασμα στο Τηνιακό καφενείο με 
παραδοσιακά όργανα. Σας περιμένουμε όλους !!!

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδήλωση που 

διοργάνωσε η Εταιρεία Τηνιακών 
Μελετών σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού με θέμα 
«Τα Παραδοσιακά Τηνιακά Κάλαντα 
της Πρωτοχρονιάς», η οποία έλαβε 
χώρα την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 
2022, ώρα 19:00 μ.μ . στο Ι.ΤΗ.Π.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη διάλε-
ξη  του κ. Αλ. Φλωράκη, δρ λαογρά-
φου-εθνολόγου με τίτλο: «Κι αρχή 
καλός μας χρόνος: Ευετηρία και 
δέσμευση της τύχης την Πρω-
τοχρονιά», την οποία ανακοίνωσε 
ο κ. Σάββας Απέργης. Η εισήγηση 
είχε ως αντικείμενο τα παλαιά έθιμα 
τις συνήθειες και τους συμβολισμούς 
που τις συνοδεύουν της περιόδου 
της Πρωτοχρονιάς στην Τήνο. Επιπλέον, ο κ. Απέργης 
αναφέρθηκε εκτός κειμένου, μεταξύ άλλων, στα σατιρι-
κά «Κάλαντα» που είχαν δημοσιευθεί από τον Ν. Σακελ-
λίωνα στην εφημερίδα «Τήνια Έχιδνα», που φυλάσσεται 
στο Ι.ΤΗ.Π.
Ακολούθησε συναυλία από σύνολο αποτελούμενο από 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς της Τήνου 
όλων των ηλικιών που συνέπραξαν για πρώτη φορά 
όλοι μαζί.
Εκτελέστηκαν και ερμηνεύθηκαν οι εξής εκδοχές και 
παραλλαγές από τα τηνιακά Κάλαντα της Πρωτοχρο-
νιάς: «Παλαιά» τηνιακά Κάλαντα της Πρωτοχρο-
νιάς με πλήρη ορχήστρα. Τα μελωδικά θέματα και οι 
στίχοι αντλήθηκαν από την ηχογράφηση των παλαιών 

μουσικών της Τήνου Μάρκο Βιδάλη 
(ή Καλλιούπα) και Ματθαίο Μπουσε-
τίλ που πραγματοποίησε ο Α. Φλωρά-
κης το 1980, πλην των επαινετικών 
ευχετικών και αιτητικών στίχων, οι 
οποίοι επελέγησαν από άλλες πηγές.
«Παλαιά» τηνιακά Κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς με τσαμπούνα και 
τουμπάκι, με στίχους από την πα-
ραλλαγή του Φαλατάδου.
«Καινούρια» τηνιακά Κάλαντα 
της Πρωτοχρονιάς στην εκδοχή 
των Μέσα Μερών με πλήρη ορχή-
στρα («Άρχοντες καλησπερίζω»).
«Καινούρια» τηνιακά Κάλαντα 
της Πρωτοχρονιάς στην εκδοχή 
της Οξωμεριάς με πλήρη ορχήστρα 
(«Πάλι νέον έτος ήρθε»). «Τηνιακά 
Κάλαντα Νέου Έτους» («Γέρων κα-

τακυρτωμένος») με πλήρη ορχήστρα.
Στο μουσικό σύνολο συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά:
Αλβέρτης Αντώνης (λαούτο, τραγούδι), Αλικάρη Ευαγγε-
λία (βιολί, τραγούδι), Βαν Χεντ Βέρνερ (βιολί, τραγούδι), 
Βίδος Γιώργος (βιολί, τραγούδι), Βίδου Αντωνία (βιολί, 
τραγούδι), Μαλλιάρης Νίκος (βιολί, τραγούδι), Μπακτής 
Βαγγέλης (τραγούδι), Πιπέρης Γιώργος (κιθάρα, τρα-
γούδι), Πολυκανδρίτης Στάθης (τραγούδι), Πρωτόπαπα 
Βάνα (τραγούδι), Πρωτόπαπα Μαρία (τραγούδι), Πρω-
τόπαπα Φρατζέσκα (τραγούδι, τουμπάκι), Τσουμπός 
Μιχαήλ Εφραίμ (λαούτο, τραγούδι), Φώσκολος Χρήστος 
(τραγούδι), Χαρικιόπουλος Αντώνης (ακκορντεόν, τρα-
γούδι), Χατζίρης Αλέκος (κανονάκι, τραγούδι), Χίου Θο-
δωρής (τραγούδι, τσαμπούνα).
Μουσική επιμέλεια, διεύθυνση και διδασκαλία μουσι-
κού συνόλου: Πέτρος Κουσουνάδης
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απονομή αναμνηστι-
κών στους συντελεστές της εκδήλωσης και παραδοσι-
ακό κέρασμα.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης το κοινό μπορούσε να 
προμηθευτεί το νέο αυτοτελές δημοσίευμα της Εται-
ρείας Τηνιακών Μελετών «Τα Τηνιακά Κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς», εκδ. Εταιρείας Τηνιακών Μελε-
τών, Σειρά: Πηγές Πολιτισμού, τ. 3, σσ.96, 2022 (επιμ. 
Θεόδωρου Χίου).

«Τα Παραδοσιακά Τηνιακά Κάλαντα 
της Πρωτοχρονιάς»



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2022  |  Σελ. 2
Τα Νέα
της Καρδιανής

Εκδότης: Κων/νος Καραΐσκος, Τεχνικός Σύμβουλος: Αντ. Β. Βαμβακάρης, Συντακτική ομάδα: Μ. Τσουμπός, Β. 
Τυροβολά, Μ. Καραΐσκου, Μ. Καλούμενου, Αν. Τσιχλιάς, Φρ. Τσιχλιά. Φωτογραφίες: Δημ. Περγάλης, Κ. Καραΐσκος. 
Σελιδοποίηση: Γ. Μαρκάκης Διεύθυνση: Ασ. Φωτήλα 40, 114 73, Αθήνα. Τηλ.: 210 6911 235 - 210 6397009, 
Email: taneatiskardianis@gmail.com, www.kardiani.gr

Τα Νέα
της Καρδιανής

Τρίμηνη περιοδική έκδοση
Ιδιοκτήτης: Αδελφότης Τηνίων Καρδιανιωτών 

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στο τέλος Οκτώβρη έφυγε από κο-
ντά μας ο αγαπημένος μας Μηνάς 
Γ. Δελατόλας.
Στις αρχές του Δεκέμβρη έφυγε από 
κοντά μας η Καλλιόπη συζ. Ιωάν-
νη Αβραάμ.
Ο Σύλλογός μας αντί στεφάνου θα 
κατέθεσε οικονομική ενίσχυση 
στον Ι.Ν Αγίας Τριάδας Καρδιανής. 
Θερμά συλλυπητήρια. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 
Με μεγάλη λαμπρότητα πραγματο-
ποιήθηκε και εφέτος η εορτή του 
προστάτη του χωριού μας Άγιου 
Μηνά. Την Πέμπτη  10 Νοεμβρίου 
τελέστηκε ο Μέγας Εόρτιος Εσπε-
ρινός παρουσία πλήθος κόσμου. 
Μετά το πέρας του Εσπερινού, κατά 
το τοπικό έθος, παρετέθη παραδο-
σιακή δοχή προς όλους τους συνε-
ορταστές. Την επόμενη μέρα έγινε 
η Πανυγηρική Θεία Λειτουργία 
και ακολούθησε πλούσιο κέρασμα 
και στην συνέχεια οι καλεσμένοι 
κατέβηκαν στον όρμο Καρδιανής 
όπου παρέθεσε πλούσιο γεύμα η 
οικογένεια Αντώνη Βαμβακάρη 
στην ταβέρνα «Ο Ντίνος». Και του 
χρόνου!

Στις 26 Οκτωβρίου του Αγ. Δημη-
τρίου, λειτούργησε το εκκλησάκι 
της οικογένειας του παπα-Κώστα 
Στεφ. Δελατόλα (στον όρμο Γιαν-
νάκη). 

Στις 7/11 των Ταξιαρχών, λειτούργη-
σε το εκκλησάκι της Μαρίας Δελα-
τόλα και του Γιώργου Παγανέλη, 
στα Πηγαδάκια.

Στις 9/11 τελέστηκε ο Εσπερινός 
και στις 10/11 η Θεία Λειτουργία 
στο εκκλησάκι της οικογένειας 
Κώστα Καραϊσκου, στον όρμο 
Καρδιανής.

Όπως πάντα μετά τις Θείες Λει-
τουργίες όλοι οι παρευρισκόμενοι 
γεύθηκαν πλούσια κεράσματα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΑΙΩΣ

«Η ναυτοσύνη στην Έξω Μεριά της Τήνου» 
Ομιλία στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας

Mε αφορμή τον εορτασμό του Αγίου 
Νικολάου (6/12), προστάτη των 

ναυτικών και πολιούχου του Πύργου, το 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ)οργάνωσε ομιλία, το Σάββατο 10 
Δεκεμβρίου, με θέμα τη ναυτική δραστη-
ριότητα της Έξω Μεριάς κατά τον 19ο 
και 20ό αιώνα, με εισηγητή τον Γεώργιο 
Βίδο.
Ο ομιλητής παρουσίασε  πρωτογενές αρ-
χειακό υλικό από την προσωπική συλλογή του, αναφέρθηκε  στο τοπω-
νύμιο του Πανόρμου, παράθεσε στοιχεία για ταναυτικά επαγγέλματα από 
τους εκλογικούς καταλόγους του 1844, καθώς και για τις οικογένειες των 
ναυτικών από το Δημοτολόγιο του Δήμου Πανόρμου, του 1885, το οποίο 
βρίσκεται στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας. Τέλος, ανα-
τρέχοντας σε κατάστιχα της επιχείρησης του Ιωάννη Χαλεπά, ο κ. Βίδος 
ανάδειξε  στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές μέσω θαλάσσης και την 
οικοδόμηση του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου. 

«Τα ελληνοτουρκικά και 
οι Κωνσταντινουπολίτες 
εθελοντές στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, 1939-1944»

Oι εκδόσεις «ΕΣΤΙΑ» και η Ελληνοαμερικάνικη 
Ένωση παρουσίασαν το βιβλίο του  Νίκου Ισ. 

Μιχαηλίδη, με τίτλο «Τα ελληνοτουρκικά και οι Κων-
σταντινουπολίτες εθελοντές στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, 1939-1944». 
 Στο βιβλίο αυτό, ο γεννημένος στην Κωνσταντι-
νούπολη συγγραφέας, παρουσίασε  την ιστορική 
πορεία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στη μετα-λωζανική πε-
ρίοδο. Αποτέλεσμα έρευνας εννέα ετών, το βιβλίο αποτυπώνει την εθελο-
ντική συνεισφορά των 1.000 περίπου Κωνσταντινουπολιτών κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, 200 από τους οποίους σκοτώθηκαν πολεμώντας για 
την ελευθερία. Παρουσιάζονται ακόμη τα γεγονότα όλων των ετών από 
το 1939 έως το 1944 καθώς και μια σύντομη περιγραφή των ιστορικών 
γεγονότων που προηγήθηκαν, με έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
της περιόδου, στην παρουσίαση του ελληνοϊταλικού πολέμου στα τουρκι-
κά μέσα ενημέρωσης.
Ομιλητές ήταν:  Βλάσης Αγτζίδης, Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας
Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της 
Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών
και ο συγγραφέας, Νίκος Ισ. Μιχαηλίδης. Τη συζήτηση συντόνισε o 
δημοσιογράφος, Κώστας Αλατζάς
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Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών, 90 χρόνια δράσης

ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
Σημειώσεις για τη ζωή και το έργο του

Το συλλογικό έργο «Γιαννούλης Χα-
λεπάς. Σημειώσεις για τη ζωή και το 

έργο του», σε επιστημονική επιμέλεια 
της Χάριτος Κανελλοπούλου, εξέδω-
σε το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλά-
δος.
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα που 
βασίζονται στις εισηγήσεις της ομότιτ-
λης ημερίδας, η οποία διοργανώθηκε 
από το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της 
Ελλάδος και τον Τομέα Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 14 Οκτωβρίου 
2021, με αφορμή τη συμπλήρωση 170 χρόνων από τη 
γέννηση του γλύπτη.
«Ο Χαλεπάς είναι ο Νεοέλληνας καλλιτέχνης που, μ’ 
όποιο κι’ όνομα να τον καλέσουμε, θε ναταν κατώτερο 
απ’ τη μεγαλωσύνη του…» ανέφερε ο Δημήτρης Πικιώ-
νης για τον Τήνιο καλλιτέχνη. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, 
δημιουργός της εμβληματικής Κοιμωμένης, σφράγισε 
με τη δημιουργία του την ελληνική γλυπτική του 19ου 
και του 20ού αιώνα. Ο πλέον ονομαστός γλύπτης της νε-
οελληνικής τέχνης αποτελεί παράλληλα ένα πρόσωπο 
«μυθικό», με τραγική μοίρα, καθώς βίωσε το χτύπημα 
της ψυχικής νόσου και τον εγκλεισμό, για να επιστρέψει 
δημιουργικά στην τέχνη του έπειτα από χρόνια.
Η βιβλιογραφία για τον Γιαννούλη Χαλεπά είναι εξαιρετι-
κά εκτενής, από άξιους μελετητές που συνέβαλαν με την 
έρευνά τους στη μελέτη της ζωής και του έργου του, πολ-
λές φορές από διαφορετικές επιστημονικές κατευθύν-
σεις. Την ίδια στιγμή, και παρά την πληθώρα των δημο-
σιεύσεων για τον καλλιτέχνη, ζητήματα που αφορούν τη 
γλυπτική και τον βίο του εξακολουθούν να παραμένουν 
αινιγματικά, επιζητώντας τη νέα θεώρηση των μελετη-
τών του. Οι μελέτες που παρουσιάζονται σε αυτήν την 
έκδοση επικεντρώνονται στον καλλιτέχνη και το έργο 
του, με πρόθεση αναθεώρησης ορισμένων αντιλήψεων 
και εμφάνισης νέων στοιχείων για τη δημιουργία του.Οι 
μελέτες κατά σειρά δημοσίευσης στο βιβλίο:

Το αδελφό σωματείο του χωριού μας συμπλήρω-
σε 90 χρόνια από την ίδρυση του και τα γιόρτα-

σε με  μία συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη του 
Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η οποία  πραγματοποιήθη-
κε στις 30 Ιουλίου στα Λουτρά, έναν χώρο που ήταν 
από τους πιο αγαπημένους του ίδιου του Λαυρέντη 
Μαχαιρίτσα. Επίσης τον Αύγουστο στο χωριό έγι-

νε η παρουσίαση του δίτομου έργου «Η ΚΑΡΔΙΑΝΗ 
ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, αναδρομή στην ιστορία του οικισμού 
και των ανθρώπων του» σε επιμέλεια του π. Μάρκου 
Φώσκολου.
Οι ευχές μας να συνοδεύουν για πάρα πολλά χρόνια 
ακόμα το αδελφό μας σωματείο για να συνεχίσει ακα-
τάπαυστα την προσφορά στην Καρδιανή μας!

Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά
Ομότιμη Καθηγήτρια της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και Διευθύντρια του 
Τελλογλείου Ιδρύματος
«Γιανούλης Χαλεπάς: Διαβάζοντας ανάμε-
σα σε σχέδια και γλυπτά»
Γιάννης Μπόλης
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης, Προϊστάμενος 
του Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής στο 
MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
«Ο νεοκλασικιστής Χαλεπάς»
Χάρις Κανελλοπούλου
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης, Επιστημονική 
υπεύθυνη-Επιμελήτρια της Συλλογής έρ-
γων τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος

«Για την “πνευματικότητα της φόρμας”: ο Σάτυρος στο 
έργο του Γιαννούλη Χαλεπά και οι αισθητικές εκδοχές 
του στην κλασικιστική και τη μεταλογική περίοδο»
Δημήτρης Παυλόπουλος
Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
«Η Κοιμωμένη του Χαλεπά. Από τον γύψο στο μάρμαρο»
Μάνος Στεφανίδης
Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ
«Κρυφοκοιτάζοντας το εργαστήρι του καλλιτέχνη»
Κώστας Δανούσης
Ερευνητής Ιστορίας της νεότερης Τήνου και συγγραφέας
«Γιαννούλης Χαλεπάς: Στιγμές βίου τραγικού…»
Τώνια Γιαννουδάκη
Δρ. Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια της Συλλογής Γλυ-
πτικής στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου 
Σούτσου
«Η συμβολή της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλε-
ξάνδρου Σούτσου στη διάσωση και την προβολή του έρ-
γου του Γιαννούλη Χαλεπά»
Γιάννης Γαλανόπουλος
Υποψήφιος διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος 
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών
«“Το έργο σαν ένας αυτοτελής κόσμος”. Ο τεχνοκριτικός 
λόγος του Δ.Ε. Ευαγγελίδη για τον Γιαννούλη Χαλεπά»



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2022  |  Σελ. 4
Τα Νέα
της Καρδιανής

H Kαρδιανή μέσα 
στα χρόνια 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει αφιερώσει 
αυτήν εδώ την σελίδα για να προβάλονται παλιές φωτογραφίες 
του χωριού μας. Για τον σκοπό αυτό καλούμε τους συγχωρια-
νούς να μας στείλουν παλιές φωτογραφίες για να τις μοιρα-
στούμε!


