
Έτος 1ης κυκλοφορίας 1998 - Φύλλο 46 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

1

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΗ-ΛΕΥΤΕΡΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 20.00 η Καρυά 
ντυμένη με τα γιορτινά της υποδέχεται τους πολ-
λούς προσκυνητές που προσέρχονται στον Άγιο 
Ελευθέριο για να παρακολουθήσουν την Αγρυπνία. 
Ο αρχιερατικός επίτροπος π Αντώνιος Απέργης και 
οι ιερείς ππ Μάρκος Θεοδοσίου, Ιωάννης Κανακά-
ρης, Γεώργιος Ασημομύτης, Σπυρίδων Φώσκολος, 
Ευάγγελος Βελούδιος, ο διάκονος Αντώνιος Δεσπο-
τίδης και ο ιερέας της ενορίας π Μάρκος Φώσκο-
λος ψάλλουν με κατάνυξη το «Φως ιλαρόν», ενώ 
ο επίτροπος κουνάει σταυρωτά τους πολυελαίους. 
Πριν τη λήξη του εσπερινού ο π Γεώργιος Ασημο-
μύτης αναφέρεται στο βίο και το μαρτύριο του Αγί-
ου Ελευθερίου και της μητέρας του Ανθίας, τονίζο-
ντας τη σημασία του ονόματός του για το υπέρτατο 
αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Μετά την 
απόλυση όλοι μαζί κατευθύνονται στην αίθουσα 
του χωριού, όπου τους προσφέρεται δείπνο. 
Την επομένη, ανήμερα της εορτής του Αγίου, σε 
μια κατάμεστη από πιστούς εκκλησία τελείται αρ-
χιερατική λειτουργία από το Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη κ Δωρόθεο Β΄ και τους ιερείς ππ Γεώργιο 
Φανερό, Αντώνιο Μαρκουΐζο, Βασίλειο Δράκο, Ιά-
κωβο Φώσκολο, Αντώνιο Τζανουλίνο, το διάκονο 
Ταξιάρχη Καμπά και τον επιχώριο ιερέα π Μάρκο 
Φώσκολο. Από τα αναλόγια ψάλλουν ο πρωτοψάλ-
της του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας κ Στυλ. Κοντακιώτης 
και ο ιεροψάλτης κ Μιχ. Γιαννίτσης, καθώς επίσης 
και οι ιεροψάλτες της ενορίας κκ Μιλτ. Μπαλής, 
Φραγκ. Πλυτάς και Ι. Ασημομύτης, συνεπικουρού-
μενοι από τους κκ Σάββα Απέργη, Πέτρο Βιδάλη 
και Άγγ. Ματθαιάση. Από το δεσποτικό, ο Σεβ. 
Μητροπολίτης τόνισε την προσφορά και τη θυσία 
του ιερομάρτυρος Αγ. Ελευθερίου με σύντομο και 
περιεκτικό λόγο, ενώ στο τέλος μας επιφύλαξε και 
μια ευχάριστη έκπληξη. Χειροθέτησε ως πρωτο-
πρεσβύτερους τους αδελφούς ιερείς π Μάρκο Φώ-
σκολο, εφημέριο της ενορίας μας, και π Ιάκωβο 
Φώσκολο, εφημέριο των Δυο Χωριών, γιους του 
επίσης ιερέα Τριποτάμου π Σπυρίδωνα Φώσκολου, 
ενώ όλο το εκκλησίασμα αναφώνησε «Άξιοι!».
Ο δήμαρχος Τήνου κ Σίμος Ορφανός αναφέρθηκε 
στη χειροθεσία των δυο ιερέων και συγκινημένος 
ευχαρίστησε το Μητροπολίτη για την πρωτοβου-
λία του αυτή. Ο πρόεδρος του συλλόγου Καρυάς κ 
Ματθαίος Ποτήρης στάθηκε στη συμπλήρωση των 
οκτώ χρόνων από την ενθρόνιση του κ Δωροθέου 
Β΄ στην Ιερά μας Μητρόπολη, στη διαχρονική θρη-
σκευτική πορεία της Καρυάς με τους τρεις ενορια-

κούς της ναούς και βεβαίως στην ανάδειξη των ως 
άνω ιερέων ως πρωτοπρεσβυτέρων. 
Αμέσως μετά οι νοικοκυρές του χωριού δεξιώθη-
καν όλο το εκκλησίασμα στην ενοριακή αίθουσα, 
όπου προσέφεραν πλουσιότατα νηστίσιμα εδέσμα-
τα μέχρι αργά το απόγευμα. 
Την εορτή του Αγίου Ελευθερίου Καρυάς τίμησαν 
με την παρουσία τους πέραν των προαναφερθέντων 
και ο νομαρχιακός σύμβουλος κ Ιω. Γιαγιάς, ο αντι-
δήμαρχος κ Γ. Ζάρπας, ο δημοτικός σύμβουλος κ Ν. 
Λούβαρης, ο υπεύθυνος πολιτιστικών εκδηλώσεων 
δήμου Τήνου κ Ν. Φώσκολος, οι κκ  Μ. Βιδάλης, 
Α. Φλωράκης, Στ. Γιαγιάς και βεβαίως όλοι οι κά-
τοικοι της Καρυάς και των γύρω χωριών καθώς και 
πολλοί Χωραΐτες. 

Και του χρόνου.

Η ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στις 17/1/2010 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γ.Σ. με 
τη συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου μας. 
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος Μ.Ποτήρης ανα-
φέρθηκε στα πεπραγμένα της διοίκησης τη χρονιά 
που έφυγε, καθώς και στον προγραμματισμό του 
νέου έτους. Επεσήμανε την καταξίωση για μια 
ακόμα φορά της καλοκαιρινής μας εκδήλωσης και 
την αποδοχή της ολοένα και περισσότερο όχι μόνο 
από Τηνιακούς αλλά και από πολλούς επισκέπτες 
του νησιού μας. Ανέφερε, ακόμα, τις ενέργειες της 
διοίκησης στο θέμα του δημοτικού σχολείου Καρυ-
άς και τις δεσμεύσεις που επανέλαβε ο δήμαρχος 
Τήνου για έναρξη των εργασιών σύντομα. Τέλος, 
έκανε λόγο για το μουσείο της Καρυάς, καθώς και 
τις επαφές της διοίκησης με την οικογένεια της 
αείμνηστης Ειρήνης Χαριάτη. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι έκανε εκτενή αναφορά στη ζωή και το έργο 
της εκλιπούσης, η οποία, σημειωτέον, υπήρξε από 
τις πρώτες Ελληνίδες γλύπτριες. Στη συνέχεια, ο 
γραμματέας του συλλόγου Μ. Παυλίδης αναφέρ-
θηκε στις υποχρεώσεις των μελών απέναντι στο 
σύλλογο, ενώ ο ταμίας Γ. Μαραγκός ανέγνωσε και 
παρέδωσε σε όλους τον οικονομικό απολογισμό 
του 2009. 
Χαιρετισμό απηύθυναν οι πρόεδροι Ιστερνίων κ Ι. 
Μαλακατές, Μουντάδου κ Σ. Περιβολαράκης, Φα-
λατάδου κ Μ. Αλβέρτης, από το σύλλογο Τριποτά-
μου-Σμπεράδου ο κ Ι. Σιώτος, οι κκ Στ. Λαγουρός, 
Κ. Δανούσης, Ν. Παρασκευάς, καθώς και η πρόε-
δρος του συλλόγου Χωραϊτών κ Μαρία Μοσχωνά, 
στην οποία η «Φωνή της Καρυάς» διά της εκδότρι-
ας Ζέφης Ποτήρη απένειμε τιμητική διάκριση για 
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την πολύχρονη προσφορά της στο νησί μας. 
Ανάμεσα στους παρισταμένους ήταν ο ιερέας π 
Ανάργυρος Σιγάλας, ο κ Σωτ. Σπανός και πολλοί 
φίλοι του χωριού. Μηνύματα απέστειλαν ο ιερέας 
της ενορίας μας π Μάρκος Φώσκολος, οι βουλευ-
τές κκ Π. Ρήγας και Ι. Βρούτσης και οι κκ Ιω. και 
Στέφ. Γιαγιάς. Ακολούθησε η κοπή της πίτας και το 
παραδοσιακό κέρασμα με τηνιακά γλυκά και ρακί. 
Τέλος, ο σύλλογος δεξιώθηκε όλους στο καφενείο 
της Αδελφότητας. 
Το φλουρί της πίτας έλαχε στον κ Μάνο Γ. Μαρα-
γκό, ο οποίος κέρδισε δυο εισιτήρια για Τήνο με 
επιστροφή, προσφορά της Blue Star Ferries. 

 ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΑΣ

Παρουσία αρκετών μελών και φίλων του συλλόγου 
μας, πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα ότι ο σύλλογός μας 
και το έργο που επιτελεί είναι αναγνωρίσιμο και σε 
άτομα εκτός Καρυάς, κάτι που φανερώθηκε έμπρα-
κτα και από την παρουσία του κόσμου στην κοπή 
της πίτας, όπως επίσης και το γεγονός ότι αρκετά 
από τα νέα παιδιά του συλλόγου ήταν εκεί για να 
μας δείξουν ότι και μελλοντικά ο σύλλογός μας θα 
παραμείνει «ζωντανός». 
Αυτό που μου προξένησε ιδιαίτερη απορία, αλλά και 
ένα είδος πικρίας ήταν η απουσία πολλών κατοίκων 
του χωριού, οι οποίοι ενώ σε περίοδο διακοπών βρί-
σκονται στην Καρυά και στο νησί μας γενικότερα, 
ωστόσο, όταν πρόκειται να γίνει η κοπή της πίτας 
μας και ενώ έχουν πάρει και επίσημη πρόσκληση, 
σχεδόν ποτέ δεν έρχονται. Πραγματικά θα θέλαμε 
σε κάποια γενική συνέλευσή μας να έρθουν για να 
συζητήσουμε σε φιλικό πλαίσιο για το αν υπάρχει ή 
όχι κάποιο πρόβλημα ή είδος δυσαρέσκειας γι’αυτή 
τους τη συμπεριφορά. 

Γιώργος Γ. Μαραγκός 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Μετά τη δημοσίευση στο 45ο φύλλο της «Φωνής 
της Καρυάς» του άρθρου «Πέφτει! Σώστε το» ο δή-
μαρχος Τήνου κ Σ. Ορφανός παρέδωσε ιδιοχείρως 
στον πρόεδρο του συλλόγου Μ. Ποτήρη τις μέχρι 
σήμερα ενέργειες της δημοτικής αρχής, όσον αφορά 
στο δημοτικό σχολείο Καρυάς. Συγκεκριμένα την 
κοινοποίηση της στατικής μελέτης προς το ΤΥΔΚ 
Περιφέρειας Ν.Αιγαίου με ημερομηνία αποστολής 
4/11/09 και τη θεωρημένη αρχιτεκτονική μελέτη 
από το ΤΥΔΚ με ημερομηνία 11/11/09.
ΣΣ. Στο προηγούμενο άρθρο μας επισημάναμε τις 
γραπτές και προφορικές δεσμεύσεις της δημοτικής 
αρχής για την επισκευή του σχολείου. Άλλωστε, 
από το 2000 ο σύλλογός μας «φωνάζει» για τη σω-
τηρία του μεταφέροντας προς κάθε κατεύθυνση και 
τις φωνές διαμαρτυρίας πολλών μαθητών που φοί-
τησαν σε αυτό. Ευελπιστούμε πως αυτή τη φορά, 
μετά και από τις νέες δεσμεύσεις του δημάρχου από 
το βήμα της Γ.Σ. του συλλόγου των Μουνταδιανών 
ότι μέχρι τέλος Μαρτίου 2010 το έργο θα δημοπρα-
τηθεί, θα έχουμε όλοι τη χαρά να το εγκαινιάσουμε 
σύντομα.  

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές δεν έθεσε 
υποψηφιότητα η επί επτά έτη βουλευτής του νομού 
μας κ Άρια Μανούσου. Στα χρόνια της βουλευτικής 
της παρουσίας είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω το 
αμείωτο ενδιαφέρον της για το νησί μας αλλά και 
την αγάπη της για τα χωριά μας, όπου έδινε πά-
ντα το παρόν, εφόσον το επέτρεπαν οι υποχρεώ-
σεις της. Βρίσκαμε πάντα συμπαράσταση σε κάθε 
δίκαιο και εύλογο αίτημα του συλλόγου μας, ενώ 
πάντα μας τιμούσε με την παρουσία της στην κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. 
Η «Φωνή της Καρυάς», αδέσμευτη και ανεξάρτη-
τη, πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, αισθάνε-
ται την ανάγκη να της πει ένα μεγάλο ευχαριστώ 
για την προσφορά της στο νησί και το σύλλογό 
μας, κάτι που θα πράξει και στο μέλλον και για 
άλλους πολιτικούς οποιασδήποτε πολιτικής από-
χρωσης, οι οποίοι θα έχουν προσφέρει στην Τήνο, 
όταν τα φώτα της δημοσιότητας θα έχουν σβήσει 
γι’ αυτούς. 

Μάνθος Ποτήρης
Καθηγητής ΚΕΣΕΝ

ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Επ’ ευκαιρία του νέου έτους πολλές ήταν οι ευχές 
που απεστάλησαν στο σύλλογο και την εφημερίδα 
μας. Συγκεκριμένα μας ευχήθηκαν ο Μακαριότα-
τος Αρχιεπίσκοπος κ Ιερώνυμος, ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης μας κ Δωρόθεος Β΄ και ο Σεβ. 
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ Νικόλαος, ο ιερέας 
της ενορίας μας π Μάρκος Φώσκολος, ο δήμαρ-
χος Τήνου κ Σ. Ορφανός, ο δήμαρχος Εξωμβούρ-
γου κ Παν. Κροντηράς, ο κοινοτάρχης Πανόρμου 
κ Ηλ. Τζαβελόπουλος, ο βουλευτής κ Παν. Ρήγας, 
η τ. βουλευτής κ Άρια Μανούσου, οι νομαρχιακοί 
σύμβουλοι κ Ιω. Γιαγιάς και Ιάκ. Απέργης, η Αδελ-
φότητα Τηνίων, η Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, οι 
σύλλογοι Χωραϊτών, Κέχρου, Κώμης-Περάστρας, 
Μέσης, οι κκ Στυλ. Λαγουρός, Αλέξ. Λεβαντής, 
Φώτης Μαρτίνος και Σωτ. Σπανός. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
      Προς τη Φωνή της Καρυάς
Αγαπητά μέλη του συλλόγου ξεκίνησε ήδη ο νέος 
χρόνος και μαζί του οι νέες ελπίδες για ολόπλευρη 
πρόοδο για όλους ενάντια στην αδικία και την κα-
ταστροφή. Ο σύλλογος των απανταχού εκ Καρυάς 
καταγομένων με το δραστήριο προεδρείο του κα-
ταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως 
ώστε η «παραμελημένη» Καρυά να ξαναβρεί ή κα-
λύτερα να ξανασυνδεθεί με την ιστορική της αίγλη. 
Είναι φανερά, πλέον, τα θετικά αποτελέσματα της 
προσπάθειας αυτής και μάλιστα να γίνεται αναφο-
ρά σε όλη την Τήνο ως παράδειγμα η Καρυά. 
Από την πλευρά μου έχω να διαμηνύσω ότι η δρά-
ση του συλλόγου πρέπει να ενισχυθεί με μέτρο, για 
να διατηρηθεί η ιστορική «φυσιογνωμία» της και 
να βελτιωθεί ο κοινωνικός της ιστός. Η Καρυά έχει 
μια ιδιαίτερη θέση ως προς το περιβάλλον της Τή-
νου. Αυτό πρέπει να υπολογίζεται με θρησκευτική 
ευλάβεια σε κάθε βήμα «αναπτυξιακής» προόδου 
της. 
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Με αυτά τα λίγα στέλνω σε όλους τις ευχές μου για 
το νέο χρόνο.

Μετά τιμής
Νίκος Γ. Παρασκευάς

Αθήνα, Ιανουάριος 2010

 Ο κ Παναγιώτης Αρμακόλλας μας γράφει:
« Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Τήνου μας εί-
ναι και ο Κέχρος, με πολύ δραστήριο σύλλογο ο 
οποίος έκοψε την πίτα του στην Αθήνα. Προηγή-
θηκε η κοπή της πίτας για τους συγχωριανούς μας 
στο χωριό ανήμερα της πρωτοχρονιάς, για να ζε-
σταθούν οι ψυχές σε αυτούς  τους φρουρούς ακρί-
τες που κατά το πλείστον  είναι γέροντες οι οποίοι 
έμειναν να φυλούν εμάς τους νεώτερους,  τα όσια 
και ιερά μας.
Σε αυτό το μικρό χωριό στις 16 Γενάρη, Σάββατο 
απόγευμα έγινε η εκδήλωση, παρευρέθηκαν περί-
που 150 μέλη του συλλόγου μας από Αθήνα και 
από  Τήνο. Στην καθιερωμένη  θεία λειτουργία χο-
ροστάτησαν ο π Πέτρος Αρμακόλας Καπουκίνος  
και ο π Αθανάσιος Ελληνόρρυθμος. Μετά το τέλος 
της θείας λειτουργίας μεταφερθήκαμε όλοι στην 
αίθουσα συναντήσεων. Την πίττα έκοψε ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου και  τυχερή της χρονιάς ήταν  
η κυρία Ναταλύ Φησάκη/Αμοιράλη η Γκιουζέπε. 
Έτρεξε μπόλικη στροφιλιά και μάλιστα φετινή, 
μεζέδες τηνιακοί κ.λ.π. Στην τελετή παρευρέθηκε 
ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ κ Παπαμα-
νώλης Γιώργος, τον οποίο ευχαριστούμε και του 
ευχόμεθα ολόψυχα καλή δύναμη και κουράγιο για 
το δύσκολο έργο που ανέλαβε για το καλό των Κυ-
κλάδων. Σαν μέλος του συλλόγου  πού είμαι έρχο-
μαι δημοσίως να ευχαριστήσω το μέλος του συλ-
λόγου κ Μάρκο Χαρικιόπουλο  ή Καλιάρχο   που 
δώρισε στο σύλλογο όλα τα μεζεδάκια που έφτιαξε 
στο φούρνο-ζαχαροπλαστείο που διατηρεί με τον 
αδελφό του εις μνήμην του πατέρα του Γιώργου.
Το ευχαριστώ από τον γράφοντα γιατί μετά από 
πολλά χρόνια ξανάκουσε τα γνήσια Τηνιακά κά-
λαντα «Άρχοντες καλησπερίζω». Υπόσχομαι προς 
όλους, του χρόνου με υγεία,  να σας φέρω απ’ τα 
παλιά ξεχασμένα Τηνιακά κάλαντα που λέγαμε. 
Επίσης ευχαριστούμε τον πρώην Πρόεδρο του συλ-
λόγου Γιάννη Παλαμάρη για τα Τηνιακά παλαιά 
και γνήσια κάλαντα, ευχαριστίες στην κ Μανταλέ-
να Χαρικιοπούλου-Αλβέρτη και τις κόρες της για 
την άψογη εξυπηρέτηση στο σερβίρισμα όλων των 
εδεσμάτων.  
Άντε με το καλό το Πάσχα ν’ ανταμώσουμε και να 
ξεφαντώσουμε σαν γνήσιοι Κεχριανοί  όπως ξέ-
ρουμε να γλεντάμε, μόνο που φέτος το Πάσχα είναι 
χειμωνιάτικο. Να ελπίζουμε όλοι και να ευχόμαστε  
να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. » 

ΜΠΑΝΑΝΑΣ                                                                                

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
 Ημερολόγιο του Αρχιπελάγους 2010.
                                 Χρόνος ΙΒ΄
Λάτρης του αρχιπελάγους και ιδιαίτερα της γενέ-
τειράς του, της Τήνου, ο Στρατής Φιλιππότης μάς 
προσφέρει για δωδέκατη χρονιά το ημερολόγιό του. 
Ιστορία, λαογραφία, ποίηση και πλούσιο ανέκδοτο 

φωτογραφικό υλικό συνθέτουν τις 255 σελίδες του 
ημερολογίου. Και όπως γράφει ο Γιώργος Κιούσης: 
Το Αιγαίο, οι Κυκλάδες, το φως, ο φλοίσβος του κύ-
ματος, ο άνεμος, οι βράχοι, το μελτέμι, το λίκνισμα 
της ψυχής μας στο Αρχιπέλαγος φυλλομετρούνται 
από τον αναγνώστη με αγαλλίαση, νοσταλγία και 
θαλπωρή. 
                 Τηνιακά ανάλεκτα
Κυκλοφόρησε ο έκτος κατά σειρά τόμος με πλού-
σιο, όπως πάντα, ιστορικό υλικό από το αποστολικό 
κέντρο «Πίστη και Πολιτισμός» της Καθολικής Αρ-
χιεπισκοπής Νάξου-Τήνου. Το βιβλίο, όπου κατα-
γράφονται γεγονότα, στατιστικές και έγγραφα ιστο-
ρικής αξίας, έρχεται να καλύψει τα υπάρχοντα κενά 
της τοπικής μας ιστορίας, ώστε να τη γνωρίσουμε 
πιο ολοκληρωμένα και αντικειμενικά. 
       Ο Γλύπτης Δημήτριος Ζ. Φιλιππότης. 
                         Ένας ασυμβίβαστος.
Με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατό του, 
ο Στρατής Φιλιππότης μάς γνωρίζει τον πρόγονό 
του Δημήτρη Ζ. Φιλιππότη, τον κατεξοχήν εργάτη 
του μαρμάρου ή αλλιώς «μαρμαροφάγον», όπως 
τον αποκαλούσαν οι συνάδελφοί του. Τα 23 επιλεγ-
μένα έργα του καλλιτέχνη εντυπωσιάζουν τον ανα-
γνώστη του βιβλίου, ενώ τα σύντομα και πολύ περι-
εκτικά σχόλια που αφορούν το καθένα από αυτά τον 
προκαλούν να το διαβάσει ξανά και ξανά.
                  Σταγόνες Ζωής
Ο Ιστερνιώτης ποιητής Ηλίας Χλης μας προσφέρει 
την πρώτη ποιητική του συλλογή που φέρει τον τίτ-
λο «Σταγόνες Ζωής». Είναι το απόσταγμα εμπειρι-
ών και συναισθημάτων μιας ολόκληρης ζωής. Μα 
πάνω απ’ όλα είναι η κατάθεση της ψυχής του στη 
γενέτειρά του, την Τήνο και ειδικότερα τα Ιστέρνια. 
Ο αναγνώστης θα το διαπιστώσει από το πρώτο κι-
όλας ποίημα της συλλογής, με τον τίτλο «Τήνος», 
που καταλήγει: 

…Κι αν μακριά σου της ζωής
το ρεύμα μας τραβά

μένουμε πάντοτε πιστοί
λάτρεις και νοσταλγοί σου. 

Κι ενδόμυχά μας θέλουμε
αν ήταν μπορετό

στον υστερνό τον ύπνο μας
προσκέφαλο τη γη σου.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Γράφτηκαν στο σύλλογό μας ως νέα μέλη ο κ Σωτ. 
Περιβολαράκης και οι Πέτρος και Αγκάθα Βαλσα-
μή. 

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Προσέφεραν στο σύλλογό μας ο Δήμος Τήνου 
2800€, η Θεώνη Σμύρου 40€, η Μαρούλα Μαλ-
λιάρα 40€, ο Γιώργος Βαλσαμής 45€, οι Αλέκος 
και Όλγα Λιντοβόη 60€, οι Μάικ και Ροδαμάνθη 
Μπούρμεστερ 60€, ο Ιβάν Στογιάνοβ 50€, ο Σωτή-
ρης Περιβολαράκης 20€, ο Γιάννης Σιώτος 20€ και 
ο Σωτήρης Σπανός 20€. Ευχαριστούμε. 

STOP ΕΔΩ ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ▪ Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. και 
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η κοπή της πίτας του συλλόγου. Ο πρόεδρος κ Σ. 
Περιβολαράκης αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της 
χρονιάς που έφυγε και τον προγραμματισμό του 
νέου χρόνου. Χαιρετισμό απηύθυναν ο ιερέας 
Ανάργυρος Σιγάλας, ο δήμαρχος Τήνου Σ. Ορφα-
νός, ο νομαρχιακός σύμβουλος Ι. Γιαγιάς, οι πρόε-
δροι της Αδελφότητας Ι. Παπαδημητρίου και Εται-
ρείας Τηνιακών Μελετών Ι. Γκερέκος, ο πρόεδρος 
του συλλόγου Ιστερνίων Ιάκ. Μαλακατές, από τον 
Τριπόταμο ο Ι. Σιώτος, ο τ πρόεδρος Στ. Γιαγιάς 
και από το παριστάμενο Δ.Σ. του συλλόγου Καρυάς 
ο πρόεδρος Μ. Ποτήρης. Συγκίνηση προκάλεσε η 
ανάγνωση από την κ Μαρία Περιβολαράκη ποιή-
ματος σχετικού με την ίδρυση του συλλόγου. ▪ Η πλακόστρωση του χωριού αναμένεται να 
ξεκινήσει σύντομα. Τα υλικά έχουν μεταφερθεί και 
απομένει η έναρξη των εργασιών. ▪ Ο κ Στέφ. Γιαγιάς πρότεινε την ίδρυση μό-
νιμης έκθεσης έργων του Μουνταδιανού ζωγράφου 
Μ. Λαμπάκη σε αίθουσα του σχολείου Καρυάς, 
αφού, όπως τόνισε, είναι και επιθυμία των απο-
γόνων του. Ο δήμαρχος Τήνου έχει ταχθεί θετικά 
στην πρόταση αυτή. ▪ Γιόρτασε ο Άγ. Εφραίμ στον Άγ. Ανδρέα 
από την οικογ. Ευαγγ. και Καρμέλας Γιαγιά, ο Άγ. 
Αντώνιος από την οικογ. Ευαγγ. Σιγάλα, ο Άγ. Αθα-
νάσιος από τους Μιχ. και Αικατ. Σιγάλα και ο Άγ. 
Χαράλαμπος (Σταυρωτή) από τα παιδιά της Αικατ. 
Πλυτά. Οι κτήτορες των ναών προσέφεραν πλού-
σιο κέρασμα. ▪ Τα παιδιά της αείμνηστης Κρυσταλλίας Βι-
δάλη τέλεσαν μνημόσυνο για τους έξι μήνες από το 
θάνατό της. 

STOP ΕΔΩ ΤΖΑΔΟΣ• Την πίτα του έκοψε στον Τζάδο και στην 
Αθήνα ο σύλλογος του χωριού. Και του χρόνου. • Φέτος δεν έψαλε στο Τζάδο τα κάλαντα η 
φιλαρμονική του Δήμου σε αντίθεση με άλλα χω-
ριά. Γιατί; • Λειτούργησαν τα καλοριφέρ της αίθουσας 
του χωριού και οι χωριανοί γιόρτασαν το γεγονός 
με μεζέδες και κρασί.• Αδιάβατοι έχουν γίνει οι δρόμοι που οδη-
γούν από τον Τζάδο προς την Καρυά και το Μου-
ντάδο. Οι κύριοι δήμαρχοι έχουν το λόγο. • Η οικογένεια του Εμμ. Λεβαντή λειτούργη-
σε της Υπαπαντής στην Αγία Άννα.

STOP ΕΔΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
▲ Με την παρουσία πολλών μελών και φίλων 
του ο σύλλογος Τριποτάμου-Σμπεράδου έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην Αθήνα. Στους πα-
ρευρεθέντες προσφέρθηκε το βιβλίο «Τήνος 360˚» 
της αρχαιολόγου Ζέφης Ποτήρη. Και του χρόνου.
▲ Ο όμιλος αμπελουργών Τριποτάμου προ-
χωρεί στην αναπαλαίωση του παλαιού πηγαδιού 
της Μακελίνης. Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες 
απόφραξής του. 
▲ Ο δρόμος προς τα Θυρίδια και τις εκκλησίες 
του Αγίου Νικολάου και Κοιμήσεως της Παναγίας 
είναι απροσπέλαστος λόγω των βροχοπτώσεων. Ο 
Δήμαρχος Εξωμβούργου πρέπει να δώσει λύση. 

▲ Ανήμερα της εορτής του Αγίου Τρύφωνα 
ο όμιλος αμπελουργών Τριποτάμου διεξήγαγε τον 
καθιερωμένο ετήσιο διαγωνισμό καλύτερου κρα-
σιού. Δύσκολη η απόφαση της κριτικής επιτροπής, 
αφού τα κρασιά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. 
Τελικά αποφάσισε να δοθεί το βραβείο στο Νικ. Ι. 
Σιώτο. 
▲ Γιόρτασαν οι εκκλησίες του Αγ. Ιωάννη 
(Τρίστρατο) από την οικογένεια Ν. Κουσουνάδη, 
ο Άγ. Αντώνιος από την οικογ. Γιάννη Θ. Σιώτου, 
ο Άγ. Αθανάσιος (Σμουρδιά) από την οικογ. Γιάν-
νη Μ. Σιώτου, ο Άγ. Χαράλαμπος (Βουρλίδια) από 
την οικογ. Χαρ. Δ. Μπον και το Ρόδο το Αμάραντο 
στο Σγαλάδο από την οικογ. Δημ. Σιώτου. 

ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ…
 Επανέλαβε τις δεσμεύσεις του ο δήμαρχος 
Τήνου για άμεση έναρξη των εργασιών επισκευής 
του δημοτικού σχολείου Καρυάς.
 Εκτενή αναφορά στην καλοκαιρινή μας εκ-
δήλωση έκανε η εφημερίδα «Δημότης Τήνου».
 Το παρόν έδωσε το προεδρείο του συλλό-
γου μας σε πλήθος εκδηλώσεων για το νέο έτος. 
Παρευρεθήκαμε στην κοπή της πίτας των συλλό-
γων Ιστερνίων, Μουντάδου, Φαλατάδου, Τριπο-
τάμου, Χωραϊτών, Μαρλά-Μαμάδου, Αετοφωλιάς 
κ.ά. 
 Ένα εύχρηστο και πολύ χρήσιμο βιβλίο με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δημότη 
προσέφερε ο Δήμος Τήνου στους πολίτες την Πρω-
τοχρονιά. Άριστος ο σχεδιασμός και η επιμέλειά 
του.
 Την Κυριακή 1 Αυγούστου είναι προγραμ-
ματισμένη για φέτος η καλοκαιρινή μας εκδήλω-
ση. 
 Γιόρτασαν στην Καρυά ο Άγ. Χαράλαμπος 
από την οικογένεια Χαρ. Φαράκλα και ο Άγ. Βλάσ-
σης από την οικογ. Σουράνη. Οι κτήτορες δεξιώθη-
καν πλουσιοπάροχα τους παρευρεθέντες.   

                                 
 


