
Τα πρώτα ηρώα στην Ελλάδα άρχισαν να
ανεγείρονται με αφορμή τον πόλεμο του
1897 (βλέπετε το ηρώο της Λευκάδας, έργο
του Υστερνιώτη μαρμαρογλύπτη Λάζαρου
Σώχου [Μοροζίνη], πατέρα του γλύπτη Α-
ντώνη Σώχου και εξάδελφου του γλύπτη
Λάζαρου Σώχου). Αυτά, όμως, ήσαν λιγο-
στά. Αφορμή για τη μαζική ανέγερση ηρώ-
ων έδωσαν οι δύο βαλκανικοί πόλεμοι (1912
- 1913) και ο ευρωπαϊκός (Α΄ Παγκόσμιος)
που ακολούθησε (1914 - 1918). Η λήξη των
βαλκανικών πολέμων συνέπεσε με την ε-
φαρμογή του νόμου ∆ΝΖ΄ (1912), με τον ο-
ποίο καταργήθηκε το διοικητικό σύστημα
που είχε καθιερωθεί από τους Βαυαρούς
και οι ∆ήμοι, στο μεγαλύτερο μέρος της χώ-
ρας, έδωσαν τη θέση τους στις Κοινότητες.
Οι Κοινότητες άρχισαν να λειτουργούν το
1914, για να καταργηθούν, οι περισσότερες
απ’ αυτές το 1998, στο πλαίσιο του Σχεδίου
«Καποδίστριας». Το 1914 έγιναν και οι
πρώτες κοινοτικές εκλογές. Στην Κοινότη-
τα Πύργου (μετέπειτα Πανόρμου) αναδεί-
χθηκε Πρόεδρος ο γιατρός Εμμανουήλ Σα-

μοθράκης, ενώ σε εκείνη των Υστερνίων ο
Νικόλαος Σκούταρης 1.
Στην Τήνο η ιδέα ανέγερσης κεντρικού
μνημείου, στο λόφο της «Αναγεννήσεως»2

(στο Πασακρωτήρι), που θα πρέπει μάλλον
να πιστωθεί στο βουλευτή Κων/νο Αλαβάνο
(1872 - 1958), κατατέθηκε το 1913 και άρχι-
σαν αμέσως οι σχετικές προσπάθειες με
πρωτοβουλία της τότε Κοινότητας Τήνου.
Οι Εξωμερίτες, όμως, δεν επρόκειτο να
μείνουν αδρανείς.
Τόσο οι Πυργιανοί όσο και οι Υστερνιώ-
τες εγκολπώθηκαν άμεσα την ιδέα ανέγερ-
σης ηρώων. Παραμένει, όμως, άγνωστο
γιατί η Κοινότητα Πανόρμου προχώρησε
στην ανέγερση ηρώου για όλους τους πεσό-
ντες Εξωμερίτες. Φαίνεται μάλλον πως η
συνείδηση του Πανορμίτη (Εξωμερίτη) ή-
ταν ακόμη πολύ ζωντανή και έτσι το ηρώο
των πεσόντων Πανορμιτών ανεγέρθηκε ε-
κτός Πύργου, στα Πλατειά, στο λόφο της
«Ελευθερίας». Έργο του Πυργιανού μαρ-
μαρογλύπτη Μιχαήλ Κουσκουρή (1886 -
1971), το κομψότερο στο είδος του στην Τή-
νο, συγκέντρωνε για πολλά χρόνια, τουλά-
χιστον έως το 1940, με τον πλέον επίσημο
τρόπο το σεβασμό όλων των Εξωμεριτών.
Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή του Συρια-
νού εφοπλιστή και πολιτικού Αντωνίου
Μαυρογορδάτου και εγκαινιάστηκε το 1917
μέσα σε πολιτικά τεταμένη ατμόσφαιρα3.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο άρχισε να
εγκαταλείπεται μέχρις ότου, το 2007, με
πρωτοβουλία της Αδελφότητας των Τηνίων
εν Αθήναις, εξωραΐστηκε ο χώρος που το
περιέβαλλε. 
Οι Υστερνιώτες άρχισαν και αυτοί πολύ
νωρίς τις προσπάθειες για την ανέγερση
του δικού τους ηρώου, «λόγω θαυμασμού,
τιμής και αιωνίας ευγνωμοσύνης αφ’ ενός
προς τους αθανάτους τούτους ήρωας και
αφ’ ετέρου προς φρονηματισμόν και παρα-
δειγματισμόν των μελλουσών γενεών εν τη
εκπληρώσει των πανελληνίων πόθων»4. Η α-
πόφαση λήφθηκε με την 6/ 27.4. 1914 πράξη
του ΚΣ Υστερνίων, ενώ με την 18.282 από

1 Σύμβουλοι αναδείχθηκαν οι Ευάγ-
γελος Σώχος, Ιωάννης Λαμέρας, Νικό-
λαος Περράκης και Μάρκος Αρμακό-
λας.

2 Την εποχή εκείνη με πρωτοβουλία
του Κων/νου Αλαβάνου ρυμοτομήθηκε
η περιοχή (ανήκε στο ΠΙΙΕΤ) με στόχο
την προσέλκυση πλουσίων επενδυτών
και την ανάπτυξη της Πόλης της Τήνου,
γι’ αυτό και τότε επιχειρήθηκε να ονο-
μασθεί λόφος της «Αναγεννήσεως» της
Τήνου.

3 Βλέπετε Κώστα ∆ανούση, Μνημείο
πεσόντων Πανορμιτών Τήνου, «Αδελ-
φότητα των Τηνίων εν Αθήναις», Αθή-
να 2007.

4 Ψήφισμα της 2.8. 1915 του ΚΣ  Υ-
στερνίων στην εφημ. Αστήρ της Τήνου,
αρ. 446 (1915).
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ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ

Πρόκειται για ένα νέο περιοδικό; Και
«ναι» και «όχι». Τα «Τηνιακά σημειώμα-
τα» θα είναι ένας χώρος, όπου θα φιλοξε-
νούνται μικρά συνήθως κείμενα περιορι-
σμένης μεν σημασίας για την Ιστορία και
τον Πολιτισμό του τόπου, τα οποία, όμως,
θα είναι χρήσιμα για μεγαλύτερου εύρους
και φιλοδοξιών συνθέσεις. Ερανίσματα,
λοιπόν, τα οποία αυτά καθ’ αυτά δε θα εί-
χαν θέση σε ένα επιστημονικό περιοδικό,
πλην όμως συνιστούν χρήσιμες για την έ-
ρευνα πληροφορίες. Τα «Τηνιακά ση-
μειώματα» θα εκδίδονται φωτομηχανικά
σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, τα ο-
ποία θα αποστέλλονται δωρεάν σε Βι-
βλιοθήκες και ερευνητές.



20.5. 1914 απόφαση του Υπουργείου Εσω-
τερικών διορίσθηκε Ερανική Επιτροπή. Η
υλοποίηση, όμως, της απόφασης φαίνεται
πως συνάντησε σημαντικές δυσχέρειες, α-
πό τις οποίες η σημαντικότερη ήταν η ασυμ-
φωνία των τοπικών παραγόντων5. Αναμφί-
βολα οι Υστερνιώτες, όντας «ορμητικοί»
(μόνιμη τάση υπερβολής) κατά το δάσκαλο
Κων/νο Ν. Καρδαμίτση (1874 - 1967), είχαν
στόχο να ανεγείρουν ηρώο εντυπωσιακό —
όπως και έπραξαν—, μνημειακών διαστά-
σεων, κάτι που απαιτούσε και υψηλή δαπά-
νη. Φαίνεται, όμως, ότι το ζήτημα της δαπά-
νης μάλλον υπήρξε δευτερεύον.
Τελικά το έργο μπήκε στην τελική του ευ-
θεία στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Πίσω
από την ανέγερση του ηρώου υπάρχει ένα
ενδιαφέρον παρασκήνιο, από το οποίο δε
λείπουν και ροζ αποχρώσεις6. Ζήτησαν α-
πό το γλύπτη Αντώνη Σώχο, καθηγητή στο
ΕΜΠ, να τους στείλει ένα σχέδιο. Όταν
τους το έστειλε, του ζήτησαν ένα άλλο χα-
μηλότερου προϋπολογισμού. Ο Σώχος α-
νταποκρίθηκε στο αίτημά τους, πλην όμως
εκείνοι τον κάλεσαν να έρθει στα Υστέρνια
να συναγωνιστεί με τους τοπικούς μαρμα-
ρογλύπτες! O Υστερνιώτης γλύπτης αγνόη-
σε την προσβολή και δεν έπαυσε ούτε στιγ-
μή να ενδιαφέρεται για τον τόπο του. Τελι-
κά το έργο ανατέθηκε στον Ιωάννη Ονου-
φρίου Βιδάλη (1870 - 1935), έναν εξαιρετι-
κό μαρμαρογλύπτη. Όμως κανείς δε γνωρί-
ζει αν και σε ποιο βαθμό αξιοποιήθηκαν τα
σχέδια του Σώχου. Το μόνο βέβαιο είναι ό-
τι το ένα από αυτά περιλάμβανε ένα λιο-
ντάρι.
Όταν, όμως, ήλθε η ώρα των εγκαινίων, οι
πολιτικοί παράγοντες του τόπου έσπευσαν,
ως συνήθως, να εκμεταλλευτούν το ζήτημα.
Βρισκόμαστε στο τρίτο έτος της δημιουργι-
κής βενιζελικής τετραετίας (1928 - 32) και η
διεθνής οικονομική κρίση δεν έχει κάνει α-
κόμη αισθητή την εμφάνισή της στην Ελλά-
δα. Οι πολιτικές εντάσεις ενισχύονται συ-
νεχώς και βρίσκουν απήχηση και στην τη-
νιακή παροικία της Αθήνας. Ο Πρόεδρος
της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις
Ιωάννης Μοσχωνάς (1868 - 1960) θα βρεθεί
απέναντι στους Φιλελευθέρους και στο
βουλευτή Τήνου Κων/νο Αλαβάνο7. Μέσα
στο κλίμα αυτό η Αδελφότητα θα διασπα-
στεί και θα ιδρυθεί η «Ένωσις Τηνίων» (τέ-
λος  του 1928)8. Τα δυο μεγάλα τηνιακά σω-
ματεία της Αθήνας αποδύονται στο εξής σε
αγώνα υπεροχής. Η «Ένωσις», όμως, έχει
μαζί της τους βενιζελικούς και οι Υστερ-
νιώτες, όπως εξάλλου όλοι οι Πανορμίτες,
είναι τότε στη μεγάλη πλειοψηφία τους βε-
νιζελικοί. Και τα εγκαίνια του ηρώου των
Υστερνίων (∆ευτέρα, 1.6. 1931, του Αγίου
Πνεύματος) αποτέλεσαν μια σημαντική ευ-
καιρία προβολής.
Η «Ένωσις» διοργανώνει το τριήμερο του
Αγίου Πνεύματος του 1931 την ετήσια εκ-
δρομή της και φέρνει μαζί της Αθηναίους
φίλους, 25μελή μπάντα και τμήμα προσκό-
πων. Στα Υστέρνια οι προετοιμασίες έκτα-
κτες με φροντίδα των βενιζελικών Θεμιστο-
κλή Κοτσώνη, Προέδρου της Κοινότητας,
και του δάσκαλου Κων/νου Ν. Καρδαμίτση.

Έτσι με τα π/κ σκάφη «Μάρω» των Αφων
Αλαβάνου και «Άγιος Γεώργιος» του Ι. Πα-
ρασκευά το πρωινό της 1ης Ιουνίου 1931 θα
φτάσουν στα Υστέρνια ο Μητροπολίτης
Σύρου - Τήνου Φιλάρετος Ιωαννίδης, ο
βουλευτής και Α΄ Αντιπρόεδρος της Βου-
λής Κων/νος Αλαβάνος, το Προεδρείο και
οι προσκεκλημένοι της «Ενώσεως», ο Νο-
μάρχης Κυκλάδων Ν. Αρώνης, ο ∆ιευθυ-
ντής Θρησκευμάτων του Υπ. Παιδείας κα-
θηγητής Λεων. Φιλιππίδης και άλλοι επίση-
μοι. Θα τους υποδεχθούν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας, ο δάσκαλος και ο εφημέριος
του χωριού αρχιμανδρίτης Αγάπιος Χαλί-
δας.
Μετά τη θεία λειτουργία θα δοθεί κέρα-
σμα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του ναού της Α-
γίας Τριάδας Γεωργίου Ρενιέρη και στη συ-
νέχεια θα παρατεθεί γεύμα στην «Καπα-
ριά», στον κτήμα της οικογένειας Γεωργίου
Μαυράκη (στη συνέχεια Ιακ. Γ. Βιδάλη).
Το απόγευμα τα Υστέρνια θα ζήσουν ε-
ξαιρετικές στιγμές συγκίνησης. Περισσότε-
ρα από 1500 άτομα, Πανορμίτες και ξένοι,
θα συγκεντρωθούν γύρω από το ηρώο, τα
αποκαλυπτήρια του οποίου θα κάνει ο
Πρόεδρος της Κοινότητας. Η συγκίνηση θα
κορυφωθεί όταν ο 10ετής Άγγελος Γ. Σερ-
πετίνης «φορών εθνικήν ενδυμασίαν και
κρατών στέφανον απαγγέλλει μετά δακρύ-
ων ένα μικρό ποίημα προς τον ηρωικώς πε-
σόντα πατέρα του και σχεδόν λιπόθυμος πί-
πτει εις τας αγκάλας της κυρίας Νομάρ-
χου…»9. Θα μιλήσουν ο βουλευτής Αλαβά-
νος, ο Νομάρχης, ο Λ. Φιλιππίδης, ο δικη-
γόρος Ν. Αρμακόλας εκ μέρους της «Ενώ-
σεως», και ο Σίμος ∆εσύπρης. Ο Κων/νος
Καρδαμίτσης εκφώνησε τον πανηγυρικό
της ημέρας.
Το εσπέρας, μετά το τέλος της εκδήλωσης,
οι επίσημοι κατήλθαν στον Όρμο των Υ-
στερνίων, απ’ όπου και αναχώρησαν.
Τα εγκαίνια του ηρώου έκαναν τα Υστέρ-
νια, έστω και για λίγο, κέντρο της Τήνου.
Έδωσαν όμως την ευκαιρία στους βενιζελι-
κούς να επιβεβαιώσουν την υπεροχή τους
και στην «Ένωσι» τη δυνατότητα να διεκδι-
κήσει, έστω και προσωρινά, το προβάδισμα
στην τηνιακή παροικία της Αθήνας.
Η Αδελφότητα θα αντιδράσει μάλλον υ-
ποτονικά με εκδρομή κι αυτή στην Εξωμε-
ριά στις 5 και 6 Ιουλίου 1931. Την πρώτη μέ-
ρα θα γίνουν τα εγκαίνια του ηλεκτροφωτι-
σμού στον Πύργου και την επομένη στα Υ-
στέρνια τα αποκαλυπτήρια της εικόνας
(φωτογραφίας) του γλύπτη Γεωργίου Βιτά-
λη, χωρίς όμως ιδιαίτερη επισημότητα10. Η
Αδελφότητα, όμως, θα κερδίσει τελικά το
παιχνίδι του ανταγωνισμού, αφού θα εξα-
σφαλίσει ιδιόκτητη στέγη (1932), ισχυρό ε-
χέγγυο της επιβίωσής της.
Σήμερα, 80 χρόνια μετά, εν μέσω εθνικής
δοκιμασίας, τα εγκαίνια του ηρώου των Υ-
στερνίων μας προσφέρουν μια σπάνια ευ-
καιρία να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία
μας, να θέσουμε στόχους, να αγωνιστούμε
και εμείς για την υλοποίησή τους, χωρίς τις
αγκυλώσεις της μικρο-πολιτικής και των μι-
κρο-σκοπιμοτήτων.

Κώστας ∆ανούσης

5 Την ίδια εποχή μεταφέρθηκε στο
μάρμαρο από τον Ιταλό γλύπτη Fonta-
na η προτομή του Νικολάου Γλύνη, ευ-
εργέτη των Υστερνίων, έργο του Λάζα-
ρου Σώχου, και στήθηκε πάνω σε κομ-
ψότατη στήλη, η οποία κατασκευάσθη-
κε σε σχέδιο του ανυπέρβλητου Υστερ-
νιώτη μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Καρπά-
κη (1873 - 1942).

6 Βλέπετε Κώστα ∆ανούση, Το ηρώον
των Υστερνίων Τήνου, «Σύλλογος Υ-
στερνιωτών Τήνου», Αθήνα 1989· Ιω-
άννη Κ. Καρδαμίτση, Υστερνιώτικες α-
ναμνήσεις, «Σύλλογος Υστερνιωτών
Τήνου», Αθήνα 1998, σελ. 185-188, και
Ελευθερίας Περράκη, «Το ηρώον μας
και το λιοντάρι», εφημ. Υστερνιώτικα,
αρ. 98 (2010).

7 Η κορύφωση της σύγκρουσης φαί-
νεται ευκρινώς στην ανοικτή επιστολή
της εφημ. Αστήρ της Τήνου (αρ. 726 -
133/ 11.7. 1931) προς τα μέλη της Αδελ-
φότητας, με την οποία καταγγέλλεται ο
Πρόεδρός της Ιωάννης Μοσχωνάς για
αντιδεοντολογική στάση.

8 Βλέπετε εφημ. Αστήρ της Τήνου, αρ.
603 (1928). Πρώτος Πρόεδρός της ο
Μιχαήλ Ασπιώτης και επόμενος (1930)
ο Κων/νος Σανταμούρης.

9 Βλέπετε εφημ. Αστήρ της Τήνου, αρ.
722 - 129/ 13.6. 1931.

10 Βλέπετε εφημ. Αστήρ της Τήνου,
αρ. 726 - 133/ 11.7. 1931. Η εικόνα του
γλύπτη Γ. Βιτάλη ευτυχώς σώζεται στο
γραφείο της πρώην Κοινότητας Υστερ-
νίων.
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Πάνω: Ο μαρμαρογλύπτης Ιωάννης
Ονουφρίου Βιδάλης (1870 - 1935), ο
οποίος υπογράφει το Ηρώο των Υ-
στερνίων.
Κάτω: Λεπτομέρεια από το Ηρώο
(το λιοντάρι με το στρατιωτικό θυ-
ρεό).



Το 1937 είναι το τελευταίο έτος τελευ-
ταίο έτος που βρίσκει τον αρχιτέκτονα -
μηχανικό Ιωάννη Μοσχωνά (1868 - 1960)
στην προεδρία της Αδελφότητας των Τηνί-
ων εν Αθήναις, στο πηδάλιο της οποίας εί-
ναι από το 1923, όταν, μετά από μια μεγά-
λη πολιτική κρίση, ανέλαβε να ενώσει τα
διεστώτα (βασιλικούς και βενιζελικούς).
Έχει, όμως, μεσολαβήσει η βραχεία προ-
εδρία του Πέτρου Γ. Καναγκίνη (1934) και
η σχεδόν δίχρονη άχρωμη προεδρία του
Χαραλάμπους Φωσκόλου (1935 - 1936). 
Το έτος εκείνο ο Μοσχωνάς θα δρομο-

λογήσει την τελευταία δράση της όντως
δημιουργικής παρουσίας του στα πράγμα-
τα της τηνιακής παροικίας. Πρόκειται για
απόπειρα ανέγερσης «καλλιμαρμάρου»
ναΐσκου στο σημείο όπου ξαναβρέθηκε 1 η
εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
μετά την κλοπή της στις 15.12. 1842, δηλαδή
στις υπώρειες του όρους Πράσα (614 μ),
πλησίον του εξωκλησιού Θεοτόκος, στη
θέση που η τοπική λαϊκή ευλάβεια ονόμα-
σε «Ευαγγελιστράκι».
Ο Μοσχωνάς ζήτησε από το Μητροπο-

λίτη Σύρου - Τήνου Φιλάρετο Ιωαννίδη
την έγκρισή του για την ανέγερση του ναΐ-
σκου —ο Μητροπολίτης απάντησε θετικά
στις 12.4. 1937 υποσχόμενος κάθε δυνατή
συνδρομή— και από το Υπουργείο των Ε-
σωτερικών άδεια «να ενεργηθή ατελώς…
φιλανθρωπική αγορά μετά λαχείου». Το
Υπουργείο χορήγησε την αιτηθείσα άδεια
και  η Αδελφότητα στις 31.3. 1937 συγκρό-
τησε Επιτροπή κυριών για την προετοιμα-
σία της. Τελικά η φιλανθρωπική αγορά
διενεργήθηκε στο κτίριο της Αδελφότητας
στις 16 Μαΐου 1937. Προσκλήθηκαν προ-
σωπικότητες της εποχής· οι τηνιακής κατα-
γωγής σύζυγος του δικτάτορα Ιωάννη Με-
ταξά, Λέλα, το γένος Κων/νου Χατζηιωάν-
νου, και ο ∆ήμαρχος Αθηναίων Αμβρό-
σιος Πλυτάς, ο Πρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας Ιωάννης ∆ροσόπουλος, κ.ά.
Το αρχείο, όμως, του σωματείου δεν εί-

ναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό για τα αποτε-
λέσματα. Το βέβαιο είναι ότι συμμετείχε ο
∆ήμαρχος Αθηναίων Αμβρόσιος Πλυτάς,
ο οποίος θα πρέπει να ήταν αρκετά γαλα-
ντόμος, αφού στις 20.5. 1937 η Αδελφότητα
τον ευχαριστεί για την παρουσία και συμ-
βολή του και του στέλνει δώρο το έργο του
Ευρυβιάδη Λαμπαδίτη «Ποιμένας» (Τσο-
μπάνης) που υπήρχε στο κτίριό της.

Την εποχή εκείνη, άγνωστο πώς, στην υ-
πόθεση παρενέβη ο Υστερνιώτης δάσκα-
λος  Κων/νος Ν. Καρδαμίτσης (1874 -
1967)2, ο οποίος προσέφυγε στον αντιπρό-
εδρο (και μετέπειτα, 1938 - 1946, πρόεδρο)
της Αδελφότητας συντοπίτη του (Πυργια-
νό) εκδότη Ιωάννη ∆. Κολλάρο, ζητώντας
την παρέμβαση του σωματείου για την α-
γορά του τμήματος του κτήματος όπου εί-
χε ξαναβρεθεί η εικόνα. Στο πρακτικό της
συνεδρίασης της 23 Μαΐου 1937 του ∆Σ
της Αδελφότητας καταχωρούνται τα ακό-
λουθα: «…Λαβών τον λόγον ο κ. Ιωάννης
Κολλάρος3 γνωρίζει τα των ενεργειών σχε-
τικώς με την αγοράν του χώρου ευρέσεως
της εικόνος της Ευαγγελιστρίας και κατα-
θέτει πρόχειρον διάγραμμα της εκτάσεως
μετά προχείρου προϋπολογισμού συντα-
χθέντος υπό του κ. Κ. Καρδαμίτση για την
ισοπέδωσιν και περίφραξιν του γηπέδου α-
νερχομένου εις 6.600 δραχμάς. Κατόπιν
συζητήσεως εξουσιοδοτείται ο κ. Κολλάρος
να γράψη εις τον κ. Καρδαμίτση να προβή
εις την αγοράν του κτήματος». 
Ο Κολλάρος, ο οποίος φιλοδοξούσε να

αγοράσει ο ίδιος το κτήμα για να το προ-
σφέρει δωρεά στην Αδελφότητα, απευ-
θύνθηκε στον Καρδαμίτση για την αγορά,
πλην όμως ο Υστερνιώτης δάσκαλος, πολύ
κομψά, στις 8.6. 1937 τον πληροφορεί ότι
κάποιος άλλος Υστερνιώτης πρόλαβε και
αγόρασε το κτήμα και το δώρισε στην ενο-
ρία της Αγίας Παρασκευής των Υστερνί-
ων. Του αφήνει, όμως, ελπίδες ότι το εκ-
κλησιαστικό συμβούλιο της Αγίας Παρα-
σκευής δε θα είχε αντίρρηση να το δωρί-
σει στην Αδελφότητα προκειμένου να ανε-
γερθεί ο ναός 4.
Ο «άλλος» Υστερνιώτης δεν ήταν ο ο-

ποιοσδήποτε. Ήταν ο Φίλιππος Σώχος,
πρόεδρος του νεότευκτου Συλλόγου Υ-
στερνιωτών, που λίγα χρόνια πριν είχε ι-
δρύσει ο γλύπτης Αντώνης Σώχος (1888 -
1974), με στόχους ιδιαιτέρως φιλόδοξους.
Ο Σύλλογος ανέλαβε καταστατικά, και έ-
ως ένα σημαντικό βαθμό υλοποίησε,  πρω-
τοποριακές πρωτοβουλίες (ίδρυση Μελισ-
σοκομικού Σταθμού στα Υστέρνια, Βιοτε-
χνικής Σχολής, προώθηση της λαϊκής τέ-
χνης, κ.λπ.)5. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο Σύλ-
λογος πληροφορήθηκε την πρόθεση της Α-
δελφότητας για την ανέγερση ναού στο
«Ευαγγελιστράκι» και έσπευσε να την
προλάβει. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο
των τοπικών ανταγωνισμών, η οποία, ό-
μως, de facto ακύρωσε την πρωτοβουλία
της Αδελφότητας. Θα πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη ότι την εποχή εκείνη δε λει-

1 Αποφεύγουμε τον όρο «∆εύτερη
Εύρεση» που κατατέθηκε ήδη από
το ∆εκέμβριο του 1842. Τον όρο αυ-
τό εισηγήθηκε ο τότε ∆ιοικητής του
νησιού Ιωάννης Θεοτόκης και επι-
κράτησε έκτοτε στη λόγια και λαϊκή
παράδοση, πλην όμως «κακοποιή-
θηκε» τα τελευταία χρόνια. Πρό-
σφατα μάλιστα (18.12. 2010), επισή-
μως αμφισβήτησε το δόκιμο του ό-
ρου κατά τον εορτασμό της ανάμνη-
σης της επανεύρεσης της εικόνας
και ο Μητροπολίτης Σύρου - Τήνου
κ. ∆ωρόθεος Β΄.

2 Για τον Κων/νο Ν. Καρδαμίτση
και την πολυσχιδή δράση του βλέ-
πετε την εισαγωγή του Κώστα ∆α-
νούση στο Κων/νου Ν. Καρδαμίτση,
Λαογραφικά Εξωμεριάς Τήνου, «Ε-
ταιρεία Τηνιακών Μελετών», Αθή-
να 2000, σελ. 11 - 21.

3 Ο Ιωάννης ∆. Κολλάρος γεννή-
θηκε το 1870 στον Πύργο της Τήνου.
Συνέχισε τη λειτουργία του βιβλιο-
πωλείου της «Εστίας» του συγχω-
ριανού και συγγενή του Γεωργίου
Α. Κασδόνη, το οποίο προήγαγε
και κατέστησε φύλακα - άγγελο των
ελληνικών γραμμάτων. Πραγματι-
κός ευπατρίδης, ευεργέτησε ποικι-
λοτρόπως τόσο τη γενέτειρά του ό-
σο και ολόκληρο το νησί της Τήνου.
Ειδικότερα στήριξε τη λειτουργία
της Βιοτεχνικής Σχολής Πύργου.
Μαζί με τον Ιωάννη Ρήγο - Πανορ-
μίτη υπήρξαν οι πυλώνες της πα-
νορμίτικης παροικίας στην Αθήνα.
Ο Ιωάννης Κολλάρος υπήρξε στέ-
λεχος της Αδελφότητας των Τηνίων
εν Αθήνας και Πρόεδρός της την
περίοδο 1938 - 1946. Πέθανε στην
Αθήνα στις 22.2.1956. Βλέπετε νε-
κρολογία του στην εφημ. Κυκλαδι-
κόν Φως (αρ. 77, Μάρτιος 1956).

4 Αρκετά χρόνια μετά, τo 1951, ο
Κων/νος Καρδαμίτσης θυμάται:
«…Και ως ενθυμούμεθα πολλάκις η
Αδελφότης των Τηνίων επελήφθη
του ζητήματος της ανεγέρσεως προ-
σκυνήματος εις την ιεράν θέσιν
“Θεοτόκος”, διάφοροι μηχανικοί
συμπολίται προέβησαν εις την εκ-
πόνησιν σχεδιαγράμματος του ναΐ-
σκου, εγώ δε κατ’ εντολήν και δα-
πάνη προ ολίγων ετών του συμπολί-
του κ. Φιλίππου Αναστ. Σώχου,
Προέδρου του Συλλόγου Υστερνί-
ων εν Αθήναις προέβην εις την αγο-
ράν μέρους του κτήματος, ένθα ευ-
ρέθη η αγία Εικών της Ευαγγελι-
στρίας, το οποίον και εδώρησεν ε-
πισήμως εις τον ενοριακόν ναόν της
Αγίας Παρασκευής Υστερνίων».
Βλέπετε Υστερνιώτη Κ.Ν.Κ.
[Κων/νου Ν. Καρδαμίτση], «Από τα
Υστέρνια. Περί την 109ην επέτειον
της δευτέρας Ευρέσεως της πανσέ-
πτου εικόνος της Ευαγγελιστρίας»,
εφημ. Η Τήνος, αρ. 60/ 1951.

5 Κώστα ∆ανούση, «Συλλογική
έκφραση στα Υστέρνια. Ο Σύλλο-
γος  Υστερνιωτών του 1934», εφημ.
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MIA ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΑΪΣΚΟΥ
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Του Κώστα ∆ανούση



τουργούσε ανταγωνιστικά προς την Αδελ-
φότητα μόνον η Ένωσις Τηνίων (1928), αλ-
λά και τα άλλα τοπικά σωματεία (Κτικά-
δου, Αρνάδου, Υστερνίων, Πλατειών και
Καρδιανής).
Η Αδελφότητα «με βαρειά καρδιά» —

γνωρίζοντας κατά πάσα πιθανότητα την
τελική έκβαση των πραγμάτων— απευθύ-
νεται στις 2.7. 1937 προς την «Επιτροπή»
του Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής Υστερνί-
ων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «προκει-
μένου να ποιήσωμεν έναρξιν των προκα-
ταρκτικών εργασιών από τε εκκλησιαστι-
κής και τεχνικής απόψεως, θερμώς θα πα-
ρακαλέσωμεν όπως το ταχύτερον αποστα-
λή τη Αδελφότητί μας υπό της Επιτροπής
το δωρητήριον του κτήματος έγγραφον, ίνα
επιταχύνωμεν την ανέγερσιν του ναΐσκου
κ.λπ., προτιθέμενοι να κάμωμεν γενικήν
έκκλησιν όχι μόνον εις τα μέλη της Αδελφό-
τητός μας, αλλά εις πάντα Τήνιον εν τη η-
μεδαπή ή αλλοδαπή ευρισκόμενον».
Εδώ τελειώνει η σχετική αλληλογραφία.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις «υστερ-
νιώτικες καλένδες» και τελικά ναυάγησε.
Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, η βροτολοιγός
κατοχή και ο εμφύλιος που ακολούθησαν

επέβαλαν άλλες προτεραιότητες. 
Η ιδέα, όμως, του «καλλιμάρμαρου» να-

ΐσκου παράμεινε για δεκαετίες ζωντανή.
Έτσι, όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980
άρχισαν στα Υστέρνια οι συζητήσεις για
την ανέγερση ναού σε ανάμνηση του γεγο-
νότος της επανεύρεσης της εικόνας του
Ευαγγελισμού, ο τότε Γενικός Γραμματέας
του Συλλόγου Υστερνιωτών, αείμνηστος
Γιώργος Χλης († 1993), επέμενε στην ανέ-
γερση μεσαίων διαστάσεων ναού, ο οποίος
θα γινόταν Μουσείο της πανορμίτικης εκ-
κλησιαστικής γλυπτικής. Βέβαια, η Ιστορί-
α έχει εναλλακτικές λύσεις, συνήθως «επί
τα χείρω», και στη θέση του «καλλιμάρμα-
ρου» ναΐσκου ανεγέρθηκε ένα κτίσμα πέ-
ρα από κάθε μέτρο, δείγμα της υπεροψίας
και της αμετροέπειας των ανθρώπων6.
Ακολούθως δημοσιεύουμε τα σχετικά

έγγραφα που εντοπίσαμε στο Αρχείο 7 της
Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις (φά-
κελο αλληλογραφίας έτους 1937), με την
ελπίδα ότι θα συμβάλουν στην κατανόηση
αφενός ενός γεγονότος το οποίο εξακο-
λουθεί να διχάζει («∆εύτερη εύρεση») και
αφετέρου των νοοτροπιών της εποχής του
Μεσοπολέμου.

Υστερνιώτικα, αρ. 95 και 96/ 2009.
6 Ο Υστερνιώτης Αρχιεπισκοπος
Αθηνών Ιερώνυμος Κοτσώνης είχε
εντάξει την ανέγερση ναΐσκου σε α-
νάμνηση του συμβάντος στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για τα 150 χρό-
νια από την Εύρεση της εικόνας του
Ευαγγελισμού και είχε αναθέσει
στον έγκριτο αρχιτέκτονα Νικόλαο
Φιντικάκη την εκπόνηση των σχεδί-
ων. Πράγματι η μακέτα Φιντικάκη,
η οποία σώζεται στο Αρχείο του
ΠΙΙΕΤ, παραπέμπει σε κομψό κτί-
σμα δεμένο με το περιβάλλον και
την τοπική αρχιτεκτονική παράδο-
ση. Παρά ταύτα επελέγη σχέδιο α-
θηναϊκού ναού μεγάλων διαστάσε-
ων, το οποίο τραυματίζει την αισθη-
τική του τοπίου.

7 Στο Αρχείο της Αδελφότητας
σώζονται μεταξύ άλλων τα Πρακτι-
κά συνεδριάσεων του ∆Σ από το
1908 και εντεύθεν, η αλληλογραφία
του σωματείου από το 1923 και πα-
ραστατικά δαπανών.
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1. Επιστολή της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις με αρ.
πρωτ. 1107 και ημερομηνία 31.3. 1937 προς κυρίες - μέλη Επι-
τροπής για τη διοργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς (Αρχείο Α-
δελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκελος 1937, πρωτότυ-
πο).

Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΝΙΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 40
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1876 Εν Αθήναις τη 31 Μαρτίου 1937
ΕΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣ. Ι∆ΙΟΚΤ. ΜΕΓΑΡΟΥ 1932

Αρ. πρωτ. 1107

Προς
τας αξιοτίμους κυρίας:
Μαρίναν Ι. Κολλάρου, οδός 25 Μαρτίου, Ψυχικό.
Σταυρούλαν Αγγ. Κουμαριανού, Κεφαλληνίας 33, Ενταύθα.
Πηνελόπην Γ. Μαγγιώρου, ∆ιδότου 22, Ενταύθα.
Αγγελικήν Ι. Μοσχωνά, Λέσβου 16, Ενταύθα.
Ευαγγελίαν Φιλ. Σπαρβέρη, Τενέδου 3, Ενταύθα.
Μαρίτσα Χαρ. Φωσκόλου,
και ∆α Ιωάννα Κολλάρου, Γ. Φιλαρέτου 127, Καλλιθέα.

Έχομεν την τιμήν ναγνωρίσωμεν Υμίν ότι εν τη προ τινων η-
μερών γενομένη συνεδριάσει του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εξε-
λέγητε μέλος της Επιτροπής προς διοργάνωσιν της εφετεινής φι-
λανθρωπικής αγοράς της Αδελφότητός μας.
Κύριος σκοπός της φιλανθρωπικής ταύτης αγοράς είναι η α-

νέγερσις μαρμαρίνου Ναΐσκου εις το μέρος εκείνο του Πανόρ-
μου, όπου ανευρέθη μετά την κλοπήν της η θαυματουργός ει-
κών της Ευαγγελιστρίας.
Η ευγενής αύτη σκέψις της ανεγέρσεως του Ναΐσκου θα συ-

γκινήση ασφαλώς όχι μόνον πάντα Τήνιον, αλλά κάθε χριστια-
νόν.
∆ια να επιτύχη, όμως, η φιλανθρωπική αγορά θα πρέπει θα

πρέπει η διοργανωτική Επιτροπή να μη φεισθή κόπων,  μετα-
βαίνουσα εις τας οικίας όλων των ενταύθα Τηνίων και φιλικών
οικογενειών να αναπτύξη την ευγενή και ιεράν ταύτην προσπά-
θειαν της Αδελφότητός μας και να παρακαλέση τας κυρίας ό-
πως συνδράμωσι δια την επιτυχίαν.
Ως δε προϋπελογίσαμεν, η δαπάνη της ανεγέρσεως του Ναΐ-

σκου και της εν γένει διαμορφώσεως του πέριξ αυτού χώρου θα
ανέλθη εις εκατόν χιλιάδας δραχμάς και ως εκ τούτου πρέπει
να αντιληφθήτε ότι οι καταβληθησόμενοι κόποι σας θα είναι μεν
επίμοχθοι, αλλά επιβεβλημένοι ως εκ της ιεράς αποστολής ην α-
ναλαμβάνετε.
Ελπίζομεν ότι εν τω προσώπω Υμών ασφαλώς η ευγενής αύ-

τη προσπάθεια θα στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας και είμεθα
πλέον ή βέβαιοι ότι ου μόνον θα συγκινήσητε τους πάντας, αλ-
λά και θα τύχητε παρ’ όλων της προσηκούσης εκτιμήσεως.
Εν τη πεποιθήσει ότι θα αναλάβητε ευχαρίστως την εκπλήρω-

σιν της ευγενούς ταύτης αποστολής και ότι θα μας καθιστάτε ε-
νημέρους επί τούτω, παρακαλούμεν όπως δεχθήτε εκ των προ-
τέρων την διαβεβαίωσιν των των θερμών ευχαριστιών μας.

∆ια το ∆ιοικητικόν Συμβούλιον.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

(Τ.Υ.Σ.)                                   (Τ.Υ.)

2. Αρ. 1126 από 10 Μαΐου 1937 έγγραφο της Αδελφότητας των
Τηνίων εν Αθήναις προς το ∆ήμαρχο Αθηναίων Αμβρόσιο
Πλυτά  (Αρχείο Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκε-
λος 1937, σχέδιο).

Αριθ. Πρωτ. 1126 Αθ. τη 10 Μαΐου 1937

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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Προς
Τον Αξιότιομον Κύριον Κον Αμβρόσιον Πλυτάν
∆ήμαρχον Αθηναίων

Ενταύθα

Η Αδελφότης Τηνίων, ης η πολυσχιδής, εκπολιτιστική και
κοινωφελής δράσις από του έτους της ιδρύσεώς της 1876 είναι
αξιοσημείωτος και της οποίας είσθε παλαιόν και συμπαθές μέ-
λος, λαμβάνει την τιμήν να φέρη εις γνώσιν Υμών, ότι έσχε την
θείαν έμπενευσιν να ανεγείρη Ναόν εις το βόρειον μέρος της
Νήσου μας, ένθα εγένετο η ∆ευτέρα εύρεσις της θαυματουργού
εικόνος της Θεομήτορος, Ναόν μικρόν μεν, καλλιμάρμαρον δε.
Την έμπνευσιν ταύτην ανεκοίνωσεν εις τον αρμόδιον Μητρο-

πολίτην Σύρου - Τήνου - Άνδρου, όστις διά του από 12/4/37 εγ-
γράφου του, όχι μόνον παρεχώρησε κατά τους  κειμένους νό-
μους την προς τούτο άδειαν, αλλά και υπεσχέθη ότι θέλει συμ-
βάλλει τα μέγιστα εις την ταχείαν του μνησθέντος Ναού ανέγερ-
σιν. Το δε Κράτος δια του Σ.6. 246/37 εγγράφου του προς την Α-
δελφότητα ημών ενέκρινεν όπως ενεργηθή ατελώς δι’ αυτής Φι-
λανθρωπική Αγορά μετά λαχείου την 16ην τρέχ. μηνός Μαΐου,
χέριν του ως άνω υψηλού και θρησκευτικού σκοπού.
Ως γνωστόν, της θαυματουργού εικόνος κλαπείσης νύκτωρ υ-

πό ασεβούς ιεροσύλου την 15η ∆εκεμ. 1842, μεταβάντος προς
τον σκοπόν τούτον εν Τήνω, ανευρέθη αύτη κατόπιν συντόνου
καταδιώξεως αυτού, υφ’ όλων των Τηνίων και των αρχών της
νήσου Τήνου την 18 ∆/βρίου 1842 και έκτοτε εις το μέρος της α-
νευρέσεως υπάρχει μόνον εις εκ μαρμάρου Σταυρός.
Η τε Εκκλησία και η Πολιτεία έσπευσαν να ενισχύσουν το έρ-

γον τούτο της Αδελφότητος περί ανεγέρσεως του μνησθέντος
ναού, έχουσαι υπ’ όψιν ότι δια της προσπαθείας αυτής της Α-
δελφότητος ημών τονούνται, ενισχύονται και αναρριπίζονται
τα θρησκευτικά συναισθήματα του Λαού, τα οποία είναι η κρη-
πίς της ευημερίας και πάσης κοινωνικής προόδου και τα οποί-
α χρησιμεύουσιν εις τον άνθρωπον ως καταφύγιον και παραμυ-
θία εις τας αγχιστρόφους της επιγείου ζωής μεταβολάς.
Η παρουσία Υμών, κύριε ∆ήμαρχε, μετά των κ.κ. ∆ημοτικών

Συμβούλων του ∆ήμου Αθηναίων, όχι μόνον θέλει προσδώσει
αίγλην και ενίσχυσιν εις το περί ου πρόκειται έργον της Αδελ-
φότητος ημών, αλλά και θέλει παραγάγει ένα αμέτρητον ευάρε-
στον θρησκευτικόν συναίσθημα εις τον Λαόν, ότι η ∆ημοτική
Αρχή προβαδίζει εις τα έργα, τα οποία μεταφέρουν αυτόν τού-
τον τον Λαόν εις τους θρησκευτικούς ορίζοντας, εις ορίζοντας
δηλ. ανωτέρας αντιλήψεως, και εις το μεγαλείον της θρησκείας.
Εν τη (……) πεποιθήσει ότι θέλετε τιμήσει την ως είρηται Φ.

Αγοράν μετά του ∆ημ. Συμβουλίου εις το ιδιόκτητον Μέγαρον
της Αδελφότητος (λεωφ. Αλεξάνδρας 40) καθ’ όλην την ημέραν
διενεργηθησομένην και θέλετε συστήσει εις τους υφ’ Υμάς ∆ημ.
Υπαλλήλους την ενίσχυσιν των προσπαθειών της Αδελφότητος
δι’ αγοράς εισιτηρίων και λαχείων, επί τω τέλει ότι θα μνημο-
νεύεται εις το διηνεκές το όνομα της ∆ημ. Αρχής, το Υμέτερον
όνομα και των Υπαλλήλων αυτής μεταξύ των κτητόρων του Να-
ού.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

3. Αρ. 1125 από 14 Μαΐου 1937 έγγραφο της Αδελφότητας των
Τηνίων εν Αθήναις προς την κ. Λέλα Ι. Μεταξά (Αρχείο Αδελ-
φότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκελος 1937, σχέδιο).

Αριθ. Πρωτ. 1125 Αθ. τη 14/5/37

Αξιότιμη Καν Λέλαν Ι. Μεταξά
Πρωθυπουργού

Ενταύθα

Ερίτιμος κυρία,
Η «Αδελφότης των Τηνίων» έχουσα υπ’ όψει της ότι εις τα έρ-

γα τα αφορώντα το κοινόν της πατρίδος όφελος και ιδιαιτέρως
εις τα επιδιώκοντα κοινωφελείς φιλανθρωπικούς και θρησκευ-
τικούς σκοπούς ευρίσκεσθε εν τη πρωτοπορεία αυτών, με συ-
μπαραστάτην τον σιδηρούν Κυβερνήτην της Χώρας και σύζυ-
γόν σας Εξοχώτατον Ι. Μεταξάν, εθεώρησε ότι έχει όχι μόνον
καθήκον, αλλά και υποχρέωσιν να ανακοινώση και φέρη εις
γνώσιν υμών την Φιλανθρωπικήν αγοράν της ημετέρας Αδελφό-
τητος προς πραγμάτωσιν υψηλού και θρησκευτικού σκοπού.
Ως γνωστόν, η θαυματουργός εικών της πανσέπτου εικόνος

της Θεομήτορος εν Τήνω, εκλάπη νύκτωρ υπό ασεβούς ιεροσύ-
λου, μεταβάντος προς τον σκοπόν τούτον εν τη ιδιαιτέρα ημών
πατρίδι Τήνω την 15ην ∆εκεμβρίου 1842 και ανευρέθη αύτη την
18ην ∆/βρίου 1842 υπό την γην εις το βόρειον μέρος της νήσου,
συλληφθέντος του δράστου υπό των αρχών της νήσου Τήνου και
των ευσεβών κατοίκων αυτής, οίτινες αγρύπνως κατεδίωξαν
αυτόν, και ούτω εγένετο και η ∆ευτέρα εύρεσις της ιεράς εικό-
νος. Εις το μέρος εις ο ανευρέθη έκτοτε έχει υψωθή μαρμάρινος
σταυρός.
Η Αδελφότης ημών εξ εμπνεύσεως ανωτέρας δυνάμεως έλα-

βε την απόφασιν να ανεγείρη εις το ίδιον μέρος μικρόν περι-
καλλή ναόν εκ μαρμάρου. Την απόφασιν αυτήν ανεκοίνωσεν
εις την αρμοδίαν εκκλησιαστικήν αρχήν, ήτις όχι μόνον ενέκρι-
νε την ανέγερσιν, αλλά και θέλει ενισχύση το έργον παντοιοτρό-
πως.
Η παρουσία υμών, ερίτιμος Κυρία, εν τη ως είρηται φιλαν-

θρωπική αγορά μετά λαχείου γενομένη την 16 τρέχοντος μηνός
Μαΐου και καθ’ όλην την ημέραν εν τω ιδιοκτήτω Μεγάρω αυ-
τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθ. 40, ενώ αφ’ ενός θέλει προσ-
δώσει ενίσχυσιν και αίγλην εις την προσπάθειαν της Αδελφότη-
τος, αφ’ ετέρου εις τον μικρότερον λαόν θέλει αφήσει ισχυράν ε-
ντύπωσιν και τόνωσιν των θρησκευτικών συναισθημάτων αυ-
τού, τα οποία θρησκευτικά συναισθήματα είναι η κρηπίς της
ευημερίας και πάσης κοινωνικής προόδου.
Επί τη προσδοκία, ερίτιμος Κυρία, ότι θα τιμήσετε την ως εί-

ρηται φιλανθρωπικήν αγοράν της ημετέρας Αδελφότητος ή και
οπωσδήποτε άλλως θέλετε ενισχύσει αυτήν προς επίτευξιν του
μνησθέντος υψηλού και θρησκευτικού σκοπού.
∆ιατελούμεν μετ’ εξόχου τιμής.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματεύς

4. Αρ. 1132 από 20 Μαΐου 1937 έγγραφο της Αδελφότητας των
Τηνίων εν Αθήναις προς το ∆ήμαρχο Αθηναίων Αμβρόσιο
Πλυτά (Αρχείο Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκελος
1937, σχέδιο).

Προς τον αξιότιμον Κύριον
κ. Αμβρόσιον Πλυτάν
∆ήμαρχον Αθηναίων

Ενταύθα

Η Αδελφότης των Τηνίων, της οποίας ετιμήσατε δια της υμε-
τέρας παρουσίας την Φιλανθρωπικήν Αγοράν, την γενομένην
υπ’ αυτής την 16ην τρέχ. μηνός Μαΐου ε.έ. εις το ιδιόκτητον αυ-
τής μέγαρον, λαμβάνει την τιμήν να γνωρίση Υμίν, ότι αισθάνε-
ται όχι μόνον καθήκον, αλλά και υποχρέωσιν να εκφράση τας
απείρους ευχαριστίας της και να ανταποδώση δια της ευγνωμο-
σύνης αυτής την Υμετέραν προσέλευσιν, προς πραγμάτωσιν του
ιερού και θρησκευτικού σκοπού ον ανέλαβεν.
Η Αδελφότης μας ησθάνθη βαθύτατα την τιμήν ήτις εγένετο

εις αυτήν και τόσω μάλλον καθόσον προέρχεται από παλαιόν
και προσφιλές αυτή μέλος, όπερ θεία συνάρσει και επαξίως α-
νήλθεν εις το ∆ημαρχιακόν αξίωμα του πρώτου ∆ήμου του Ελ-
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ληνικού Κράτους.
∆ιαθρύπτεται ούτως η φιλοτιμία της ημετέρας Αδελφότητος

και των πολυαρίθμων αυτής μελών, ως και παντός Τηνίου, ότι
εν ευγενές τέκνον του ιερού βράχου της νήσου Τήνου, ένθα ανε-
βλάστησε το ωραίον και ήνθισε το κάλλος, εκπροσωπεί τον
πρώτον ∆ήμον του Κράτους, τον ∆ήμον Αθηναίων, και εις τον
ίδιον βράχον εξετράφησαν οι μεγάλοι της Ελλάδος δημιουργοί,
Νικ. Γύζης και Νικηφόρος Λύτρας, οι δύο πόλοι της Νεοελληνι-
κής Τέχνης και γίγαντες αυτής, ως και άπασα η πλειάς των Τη-
νίων γλυπτών Καλλιτεχνών, οίτινες εκόσμησαν τον πόλον των
Αθηνών, ην σήμερον εκπροσωπείτε, με τα περίλαμπρα αυτής
κτίρια και με τους υπερόχους ανδριάντας και οι οποίοι Τήνιοι
Καλλιτέχναι πλαισιώνουν την οροσειράν των υψηλών σκέψεων,
των μεγαλειωδών συλλήψεων και των Εθνικών βλέψεων.
Ο ιερός βράχος της νήσου Τήνου, τουτέστιν η ιδιαιτέρα ημών

πατρίς, είναι τόπος του βαθέος συναισθήματος και διανοήσεως
και είναι ο θρησκευτικός και Εθνικός φάρος, ο εκπέμπων ισχυ-
ράς λάμψεις Θρησκευτικού και Εθνικού φωτός, δια του πανελ-
ληνίου Ναού της Ευαγγελιστρίας.
Οι Τήνιοι όθεν ησθάνθησαν βαθύτατα την ημετέραν παρουσί-

αν εν τη Φ. Αγορά και πρωτοπορούσαν και προβαδίζουσαν υ-
πέρ του υπό της Αδελφότητός μας αναληφθέντος έργου, της α-
νεγέρσεως καλλιμαρμάρου ναΐσκου της θαυμαστής εικόνος της
Θεομήτορος, ήτις ανευρέθη κατά το 1842 μετά την υπό του ιε-
ροσύλου, επί τούτω ελθόντος εις Τήνον, κλοπήν της και ήτις
θαυματουργός εικών θέλει σκέπει και προστατεύει την Υμετέ-
ραν ευγενή ύπαρξιν και την μακροημέρευσιν αυτής, επ’ αγαθώ
της Τήνου μας, και της πόλεως των Αθηνών και καθόλου της
Ελλάδος.
Θεμελιούντες διά της εισφοράς Σας τον Ναόν της πανσέπτου

Εικόνος πράττετε πράξιν επαινετήν και επιδοκιμαστέαν, υψη-
λήν και ιεράν.
Η εύνοια της τύχης, κύριε ∆ήμαρχε, των Λαχείων της Φ. Αγο-

ράς, τα οποία ηγοράσατε δια τον ως είρηται ιερόν σκοπόν, απέ-
δωσεν Υμίν δύο αντικείμενα άτινα πέμπομεν Υμίν. Η Αδελφό-
της δε δωρούσα Υμίν το καλλιτεχνικόν έργον του Τηνίου γλύ-
πτου Ευρυβιάδου Λαμπαδίτου, τον Ποιμένα (Τσομπάνον) τον
οποίον κατά την άφιξίν Σας εν τη Φ. Αγορά Σας ήρεσε και ε-
θαυμάσατε, παρακαλούμεν να μας γνωρίσητε πού θέλετε να
παραδώσωμεν ταύτα.
Μετά σεβασμού και αγάπης.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς
Ιω. Ν. Μοσχονάς ∆ημ. Ν. Κλάψης
Οι Αντιπρόεδροι Ο Ταμίας

5. Η από 8.6. 1937 επιστολή του Κων/νου Ν. Καρδαμίτση προς
τον Αντιπρόεδρο της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις Ιω-
άννη Κολλάρο (Αρχείο Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις,
φάκελος 1937, αντίγραφο).

Υστέρνια τη 8 Ιουνίου 1937
Αγαπητέ κ. Κολλάρε,
Σήμερον έλαβα το γράμμα σας και το σημείωμα όπως προβώ

εις την αγοράν του κτήματος κ.τ.λ. δια τον ναόν της Β΄ Ευρέσε-
ως της Σεπτής εικόνος του Ευαγγελιστρίας, το οποίον και με
προέλαβε, διότι ήθελον να σας γράψω, αν και εσκόπουν να έλ-
θω αυτόθι.
Κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα από της αναχωρή-

σεώς σας και προ εβδομάδος, ως έμαθον, κάποιος Υστερνιώτης
διαμένων εν Αθήναις απέστειλε χρήματα και ηγόρασεν αυτός
δια λ(ογαρια)σμόν του Ενοριακού Ναού της Αγίας Παρασκευ-
ής Υστερνίων το κτήμα Μαραβέλια, όστις ούτε με ειδοποίησε
ως είχεν υποχρέωσιν. Και ακριβέστερον το ηγόρασεν ο ως άνω
Υστερνιώτης δια να το δωρήση εις τον Ναόν της Αγίας Παρα-

σκευής.
Εζήτησα πληροφορίας και η Επιτροπή με εβεβαίωσεν ότι αυ-

τή δεν θα φέρει καμμίαν αντίρρησιν, ίνα επ’ αυτού η Αδελφότης
ανοικοδομήση τον Ναόν, θα το θεωρήση μάλιστα τιμήν της να
προσφέρη το χωράφι αυτό δια να κτισθή ο ως άνω ναός.
Αν και το πράγμα δεν έχει σημασίαν, εκτός ότι δεν κατορώ-

σαμεν να το αγοράσωμε δια λ(ογαρια)σμόν σας δια να το προ-
σφέρητε εσείς εις την Αδελφότητα, καθ’ όσον η Επιτροπή του
Ναού δεν πιστεύω να παρουσιάση κανέν κώλυμα ως ανωτέρω
γράφω. Τουναντίον πάντες είναι κατενθουσιασμένοι με το ζή-
τημα της ανεγέρσεως του Ναού και πιστεύω ότι η αγορά εγένε-
το από μίαν φιλοτιμίαν του Υστερνιώτου,ώστε να δωρηθή το οι-
κόπεδον από τον ναόν της Αγίας Παρασκευής και όχι από άλ-
λον. 
Αυτό φαίνεται και αυτό είναι. Περισσοτέρας πληροφορίας θα

έχετε εντός της εβδομάδος, αν και ουδεμίαν ανησυχίαν πρέπει
να έχητε, καθ’ όσον και η Ενοριακή Επιτροπεία της Αγίας Πα-
ρασκευής και η Κοινότης των Υστερνίων θα συμβάλλωσι σημα-
ντικώς δια την εκτέλεσιν του έργου τούτου, δια το οποίον η Α-
δελφότης πάντοτε θα μακαρίζητε και θα τιμάται.
Οπισθόβουλος σκοπός δεν υπάρχει ως εξηκρίβωσα εκτός

μιας φιλοτιμίας απαντημένης ως συνήθως μεταξύ των κατοί-
κων, όπως το χωρίον των μη υστερήση εις πρωτοβουλίαν εν τω
ζητήματι τούτω.
Είναι βέβαιον ότι ο κ. Μαραβέλιας έλαβε ∆ρχ. 500 αποστα-

λείσας εξ Αθηνών παρά του κ. Φιλ. Σώχου, όστις προέβη δια να
δωρηθή εις τον Ναόν της Αγίας Παρασκευής, ως έμαθον, και ο
Ναός ούτος προσφέρη το μέρος του γνωστού κτήματος δια την
ανοικοδόμησιν του Ναού της Ευρέσεως.

∆ιατελώ μετ’ αγάπης.
Κ. Καρδαμίτσης

6. Επιστολή του Ιωάννη Κολλάρου, Αντιπροέδρου της Αδελ-
φότητας των Τηνίων εν Αθήναις προς τον Πρόεδρο του σωμα-
τείου Ιωάννη Μοσχωνά με χρονολογία 18.6. 1937 (Αρχείο Α-
δελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκελος 1937, πρωτότυ-
πο).

Ι.∆. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & Σία
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»

Ιδρυθέν τω 1885
46α, Ο∆ΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΑΡ. 46α
ΑΠΟΘΗΚΗ: ΡΟΜΒΗΣ ΑΡ. 22 Εν Αθήναις τη 18 Ιουνίου 1937

ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 23-136

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Ενταύθα

Ως σας είπον, κατόπιν της γενομένης, προφορικής συνεννοή-
σεώς μου μετά του εν Υστερνίοις κ. Κ. Καρδαμίτση κατά την εν
Τήνω διαμονήν μου και είτα μεθ' υμών ενταύθα και του ∆.Σ.,
καθ’ ην υπέδειξα και το αποσταλέν μοι πρόχειρον σχέδιον, α-
πέστειλα επιστολήν εις τον κ. Καρδαμίτσην ως και το πρόχει-
ρον σχεδιάγραμμα που εκάματε υμείς και τον παρεκάλεσα να
προβή εις την αγοράν του κτήματος όπου το Β΄ ευρέθη η θαυ-
ματουργός εικών βάσει του ειδικού σας προχείρου διαγράμμα-
τος.
Εις απάντησιν της επιστολής μου έλαβον χθες την κατωτέρω

εν αντιγράφω σημειουμένην επιστολήν του κ. Κωνστ. Καρδαμί-
τση, ήτις σφόδρα με ελύπησε και Σας παρακαλώ να φέρητε το
ζήτημα εις το Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως.
Εάν τα πράγματα έχουσι ως λέγει εν τη επιστολή του ο κ. Κ.

Καρδαμίτσης, ελπίζω ότι δεν θα παρουσιασθούν προσκόμματα
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εις την υπό της Αδελφότητος απόκτησιν του κτήματος, καίτοι η
επιθυμία μου ήτο εγώ να το εδώρουν.
Ας δεχθώμεν λοιπόν ότι τοιαύτη ήτο η θέλησις της Παναγίας

μας.
Μεθ’ υπολήψεως.
Ι. Κολλάρος

7. Έγγραφο της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις με αρ.
πρωτ. 1145 και ημερομηνία 2.7. 1937 προς την Επιτροπή του Ιε-
ρού ναού Αγίας Παρασκευής Υστερνίων Τήνου (Αρχείο Α-
δελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις, φάκελος 1937, σχέδιο).

Αρ. πρωτ. 1145
Αθήν(αι) την 2 Ιουλίου 1937

Προς
Την αξιότιμον Επιτροπήν
του Ιερού Ναού της Αγ. Παρασκευής

Υστέρνια Τήνου

Εξ επιστολής του αυτόθι κ. Κων. Καραμίτση, αποσταλείσης
τω Αντιπροέδρω της ημετέρας Αδελφότητος κ. Ιω. ∆. Κολλάρω
και ανακοινωθείσης υπ’ αυτού εν συνεδριάσει του ∆(ιοικητι-
κού) Συμβουλίου, εγένετο ημίν γνωστόν ότι το κτήμα του κ. Μα-
ραβέλια όπου το δεύτερον ευρέθη η θαυματουργός εικών της
Ευαγγελιστρίας μας, μετά την κλοπήν της, ηγοράσθη παρά τι-
νος εκ των ενταύθα παραμενόντων Υστερνιωτών και εδωρήθη

εις τον αυτόθι Ναόν της Αγ. Παρασκευής, ον επιτροπεύετε, και
ότι πληροφορηθέντες τας ενεργείας της Αδελφότητός μας περί
ανεγέρσεως καλλιμαρμάρου Ναΐσκου εις το κτήμα τούτο, ε-
προθυμοποιήθητε, ως αναφέρη εν τη επιστολή του ο κ. Κ. Καρ-
δαμίτσης, να δωρήσητε τη Αδελφότητί μας τούτο δια τον εν λό-
γω σκοπόν και συνάμα ότι προτίθεσθε να συμβάλητε σημαντι-
κώς δια την εκτέλεσιν του θεαρέστου τούτου έργου. 
Επί τη επιστολική ταύτη ευχαρίστω αγγελία του κ. Καρδαμί-

τση συνελθόν το ∆.Σ. της Αδελφότητος, μου ανέθεσε να διαβιβά-
σω υμίν τας θερμοτέρας των ευχαριστιών του δια την ευγενή
και φιλόθρησκον ταύτην χειρονομίαν σας και να σας δηλώσω
την συγκίνησιν ην ησθάνθη παρατηρών πόσον ερριζωμέναι εις
την ψυχήν των συμπολιτών μας η πίστις και η αγάπη προς τα
θεία και η ευλάβεια αυτών εις την θαυματουργόν εικόνα της
Ευαγγελιστρίας μας, ήτις πιστεύομεν ακραδάντως ότι δεόντως
θέλει εκτιμήσει την πράξιν σας και αμείψη υμάς.
Επί τούτου έχομεν να γνωρίσωμεν υμίν ότι, προκειμένου να

ποιήσωμεν έναρξιν των προκαταρκτικών εργασιών από τε εκ-
κλησιαστικής και τεχνικής απόψεως, θερμώς θα παρακαλέσω-
μεν όπως το ταχύτερον αποσταλή τη Αδελφότητί μας υπό της Ε-
πιτροπής το δωρητήριον του κτήματος έγγραφον, ίνα επιταχύ-
νωμεν την ανέγερσιν του Ναΐσκου κ.λπ., προτιθέμενοι να κά-
μωμεν γενικήν έκκλησιν όχι μόνον εις τα μέλη της Αδελφότητός
μας, αλλά εις πάντα Τήνιον εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ευρι-
σκόμενον.
Μετά της προσηκούσης εκτιμήσεως και αγάπης.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματεύς

Για τόπους που η μετανάστευση υ-
πήρξε συστατικό στοιχείο της ζωής
τους, η οργάνωση των κατά τόπους πα-
ροικιών έχει βασική σημασία για τη με-
λέτη των κοινωνιών προέλευσης και υ-
ποδοχής. Και η Τήνος πάντα υπήρξε έ-
νας τόπος με μεγάλη κινητικότητα πλη-
θυσμού, τουλάχιστον από τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Μάλιστα την εποχή
της Επανάστασης του 1821 οι Τηνιακοί
εκτιμούσαν ότι περίπου το ένα τρίτο
του πληθυσμού του νησιού βρισκόταν
στα διάφορα αστικά κέντρα της Ανατο-
λικής Μεσογείου, κυρίως Κωνσταντι-
νούπολη, Σμύρνη και Αλεξάνδρεια. Έ-
τσι, εξάλλου, ερμηνεύεται ο πληθυσμός
των 28.000 κατοίκων που αναφέρει ο
∆ρόσος Ν. ∆ρόσος.
Προκειμένου, όμως, οι πάροικοι α-

φενός να χτίσουν δεσμούς συνοχής και
αλληλεγγύης και αφετέρου να ενισχύ-
σουν οργανωμένα τη γενέτειρα, συ-
γκρότησαν συλλόγους (Αδελφότητες,
κατά τα πρότυπα παλαιότερης μαζικής
οργάνωσης). Τέτοια σωματεία ιδρύθη-
καν στην Κωνσταντινούπολη, στην Α-
θήνα, στη Σμύρνη, στην Αίγυπτο και
στη Σύρο
Η Αδελφότητα των Τηνίων εν Αθή-

ναις,με στόχο την «ηθική και υλική βελ-

τίωσι των Τηνίων» ιδρύθηκε το 1876
και έκτοτε, με εξάρσεις και υφέσεις
δράσης, λειτουργεί ανελλιπώς. Σε γενι-
κές μάλιστα γραμμές, παρά τις κατά
καιρούς κρίσεις και την πολυδιάσπαση
της συλλογικής έκφρασης των Τηνια-
κών του λεκανοπεδίου της Αττικής, το
σωματείο μπορούμε να πούμε πως απο-
τελεί τον κύριο εκπρόσωπο της τηνια-
κής παροικίας στο χώρο της πρωτεύου-
σας. Για το λόγο αυτό και η λειτουργία
του συνιστά μια όχι ευκαταφρόνητη
πλευρά της ζωής ων Τηνιακών κατά τον
19ο και 20ό αιώνα. Την άποψη μάλιστα
αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι η Α-
δελφότητα των Τηνίων εν Αθήναις είχε
πάντα σα βασικό της στόχο την παρέμ-
βαση στα πράγματα του νησιού με έργα
εξωραϊστικά, αλλά, κυρίως, και με έρ-
γα πολιτισμού.
Έτσι, λοιπόν, η Ιστορία της Αδελφό-

τητας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της
Ιστορίας της νεότερης Τήνου. Στο πλαί-
σιο αυτό αποτελεί σημαντική προσφο-
ρά η «Εκατονταετής Ιστορία» της που
εκπόνησε ο ∆ρ Αντώνης Ι. Μοσχωνάς
(Αθήνα 2007). Μια ιδιαιτέρως, όμως,
σημαντική πηγή πληροφοριών συνιστά
το Αρχείο του σωματείου, το οποίο κα-
λύπτει ικανοποιητικά τη λειτουργία του
την περίοδο από το 1908 έως σήμερα.
Μέχρι πρόσφατα το αρχείο, ενώ φυ-

λασσόταν με ευλάβεια, δεν είχε προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον της έρευνας.
Τελευταία, όμως, με αφορμή την έκδο-

ση της εφημερίδας της Αδελφότητας
«Περί Τήνου» το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
έστρεψε το ενδιαφέρον του προς αυτό
και η πρώτη εκτίμηση υπήρξε μια μικρή
έκπληξη. Σώζονται όλα τα πρακτικά
συνεδριάσεων των ∆Σ από το 1908, βι-
βλία ταμείου, παραστατικά, ομολογίες
δανείων για την ανέγερση του μεγάρου
και λυτά έγγραφα από το 1923 (έτος α-
νάληψης της προεδρίας από το δραστή-
ριο Ιωάννη Μοσχωνά) και εντεύθεν.
Μπορούμε, χωρίς υπερβολή, να πούμε
ότι ένα σημαντικό τμήμα της Ιστορίας
της νεότερης Τήνου βρίσκεται στα αρ-
χεία της Αδελφότητας. Ειδικότερα οι
δεκαετίες 1923 - 1933, περίοδος αναδη-
μιουργίας μετά την καταστροφή της Ιω-
νίας, και 1946 - 1956, περίοδος ανασυ-
γκρότησης της χώρας μετά τις συμφο-
ρές των πολέμων και της Κατοχής, α-
ντιπροσωπεύονται με πλούσιο αρχεια-
κό υλικό.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Αδελ-

φότητας των Τηνίων εν Αθήναις απο-
φάσισε την τακτοποίηση του αρχείου
της, το οποίο, σε λίγο ελπίζουμε καιρό,
θα είναι στη διάθεση των ερευνητών
της τοπικής ιστορίας.
Ένα μικρό δείγμα αυτού του αρχείου

είναι και τα έγγραφα που δημοσιεύο-
νται στις σελίδες 3 - 7 του πρώτου φύλ-
λου των «Τηνιακών σημειωμάτων».
Ένα άκομη, λοιπόν, αρχείο στη διά-

θεση εκείνων που θα ήθελαν να κοιτά-
ξουν λίγο προς τα πίσω!

TO AΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



Στην πλατεία Κανάρη, πρώην Σανιτά 1, της
Ερμούπολης, εμπρός από το ξενοδοχείο «Ερ-
μής» και απέναντι από το παλαιό Λιμεναρχεί-
ο, έχει στηθεί η μαρμάρινη προτομή του Κων-
σταντίνου Κανάρη. Είναι το δεύτερο έργο
στην Ερμούπολη που αναφέρεται σε θαλασ-
σομάχο του 1821. Το πρώτο είναι ο μαρμάρι-
νος ανδριάντας του ναυάρχου Ανδρέα Μια-
ούλη2, έργο του γλύπτη Γεωργίου Μπονάνου
(1889) που κοσμεί την κεντρική και ομώνυμη
πλατεία της πόλης.
Ο πυρπολητής με ανοιχτό σχετικά πουκάμι-

σο, ναυτικό μαντίλι στο λαιμό και την κεφαλή
σε στάση 3/4, ατενίζει υπερήφανα το ανοιχτό
πέλαγος, έχοντας ήδη εκπληρώσει το καθή-
κον του, αλλά και έτοιμος σε νέα πρόσκληση
της πατρίδας. Έργο δυνατό, γεμάτο ένταση,
με ρεαλιστικά στοιχεία, που απομακρύνεται
από το νεοκλασικισμό του 19ου αιώνα, στέκε-
ται κάπως αμήχανα πάνω στη βάση του, η ο-
ποία μάλλον μετριάζει την υψηλόφρονα διά-
θεσή του.
Η προτομή δε φέρει υπογραφή. Στη βάση

έχουν χαραχθεί δύο ενδείξεις: Στο κέντρο της
στήλης «Ο ∆ΗΜΟΣ/ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ/ ΤΩ
ΠΥΡΠΟΛΗΤΗ/ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΝΑΡΗ» και
στην τρίτη βαθμίδα της βάσης «∆ΗΜΑΡ-
ΧΟΥΝΤΟΣ/ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ. ΞΟΧΑΚΗ».
Πολλές φορές η έλλειψη υπογραφής, όχι ά-

δικα, βάζει σε πειρασμό τον ερευνητή. Όμως
κάθε έργο έχει και τη μικρή ιστορία του, η ο-
ποία, πολλές φορές, δίνει επαρκείς απαντή-
σεις σε πολλά ερωτήματα. Ποιος είναι, λοι-
πόν, ο δημιουργός του; 
Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι

ο Ψαριανός αγωνιστής, με τη δράση του κατά
τον Αγώνα, αλλά και τη μετέπειτα στάση του,
υπήρξε ιδιαιτέρως προσφιλής στον ελληνικό
λαό. Έτσι ερμηνεύεται η ύπαρξη τόσων, ενυ-
πόγραφων και ανυπόγραφων χαρακτικών,
αλλά και έργων ζωγραφικής και γλυπτικής
που εμπνέονται απ’ αυτόν3.
Το ζήτημα της πατρότητας του έργου, αλλά

και της έλλειψης υπογραφής, μάς το λύνει α-
φενός το γύψινο πρόπλασμά του που φυλάσ-
σεται στη ∆ημοτική Βιβλιοθήκη της Ερμούπο-
λης και ο τοπικός τύπος του τέλους της δεκα-
ετίας του 1940. Συγκεκριμένα η ερμουπολίτι-
κη εφημερίδα «Θάρρος» 4 του 1939 καταγρά-
φει όλο το ιστορικό της ανίδρυσης του έρ-
γου5.
Η ιδέα, λοιπόν, της ανίδρυσης της προτο-

μής του Κανάρη στην Ερμούπολη ανήκει στον
Τηνιακό ναυτικό πράκτορα και φιλότεχνο
Στέφανο Παρίση 6, ο οποίος εργάσθηκε πολ-
λά χρόνια εκεί. Ο Παρίσης, ο οποίος γνώριζε
πολύ καλά το γιο του Γεωργίου Βιτάλη, Χρή-
στο7, πρότεινε στο διορισμένο ∆ήμαρχο της
Ερμούπολης Ευάγγελο Ξοχάκη την αγορά
του γύψινου προπλάσματος της προτομής του
Κανάρη που βρισκόταν στα χέρια της οικογέ-
νειας του Υστερνιώτη καλλιτέχνη8, ο οποίος
είχε πεθάνει το 1901 στην Αλεξάνδρεια, προ-
κειμένου να προχωρήσει η διαδικασία τοπο-

θέτησής της σε πλατεία της πόλης.
Ο ∆ήμαρχος εισηγήθηκε θετικά την πρότα-

ση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και αφού αποφα-
σίστηκε η τοποθέτηση της προτομής, ο Παρί-
σης ανέλαβε την ευθύνη να στείλει το πρό-
πλασμα στην Αθήνα, στο εργαστήριο του φί-
λου και συμπατριώτη του, γλύπτη Ιωάννη
Εμμ. Βούλγαρη (1885 - 1965), για τη μεταφορά
του στο μάρμαρο. Ο Βούλγαρης εξετέλεσε τη
μεταφορά δωρεάν και το ποσόν των 18.000
δρχ. που κατέβαλε ο ∆ήμος κάλυψε τα έξοδα
των υλικών (προτομής και βάσης) και την α-
ντιμισθία των βοηθών του.
Τελικά τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 26

Νοεμβρίου του 1939 με κάθε επισημότητα και
ο Ψαριανός αγωνιστής  βρήκε τη θέση του
στην πόλη με την οποία τον συνέδεαν τόσοι
δεσμοί.
Η έλλειψη υπογραφών των δημιουργών του

έργου, που κατ’ αρχάς γίνεται αφορμή ευλό-
γων ερωτημάτων, τελικά οφείλεται σε τροχαί-
ο ατύχημα!  Ένα φορτηγό  κατέστρεψε τη στή-
λη και κατά την ανακατασκευή της οι αρχικές
χαράξεις —«Πρόπλασμα Γ. Βιτάλη, εκτέλε-
σις Γε. Βούλγαρη»9— δεν επαναλήφθηκαν.
Αυτή, τελικά, είναι η μικρή ιστορία του Κα-

νάρη της Ερμούπολης...

1 Η ονομασία Σανιτά (από το ιταλικό Sanità =
Υγειονομική αρχή) οφειλόταν στην ύπαρξη εκεί
πλησίον οικίσκων του Υγειονομείου της πόλης. Η
ονομασία πλατεία Κανάρη καθιερώθηκε μετά τον
πόλεμο του 1940 και αφού είχε στηθεί εκεί η προτο-
μή του ήρωα.

2 Παρόλο που οι Ψαριανοί είχαν σημαντική πα-
ρουσία στην Ερμούπολη (κέντρο τους ο ναός της
Κοίμησης [1828/9 - 1850]), εντούτοις από το ∆ήμο
δόθηκε προτεραιότητα στην απόδοση τιμής στον Υ-
δραίο Μιαούλη. Θα πρέπει ίσως να ληφθεί υπόψη
και το γεγονός ότι οι Ερμουπολίτες διέκειντο αρνη-
τικά στον Καποδίστρια και φιλικότατα στους Αντι-
καποδιστριακούς Υδραίους. Ο Κανάρης, αντίθετα
υπήρξε πιστός στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας.

3Οι περισσότεροι μεγάλοι Τηνιακοί καλλιτέχνες
ασχολήθηκαν με τον πυρπολητή. Ο Λάζαρος Φυτά-
λης (μαρμάρινος ανδριάντας στην πλατεία Κυψέ-
λης),  ο Νικηφόρος Λύτρας (το κάψιμο της τουρκι-
κής ναυαρχίδας), ο Γιαννούλης Χαλεπάς (σκίτσο),
κ.ά. Ίσως, εκτός από το γεγονός ότι ο ήρωας υπήρ-
ξε ιδιαιτέρως δημοφιλής, συνετέλεσε σε αυτή τη συ-
μπάθεια και το ότι πολλοί συμπατριώτες τους (κυ-
ρίως Εξωμερίτες) υπήρξαν συμπολεμιστές του. Πέ-
ραν, όμως, αυτών θα πρέπει να σταθούμε και στα
δύο έργα του Μιχάλη Τόμπρου, την προτομή του
Κανάρη στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα (1940)
και στο χάλκινο ανδριάντα του (παραλία Ναυπλί-
ου).

4 ∆ιευθυντής ο Ν.Γ. Βαρθαλίτης και επί της συ-
ντάξεως ο Σταύρος Ι. Βαφίας. Το «Θάρρος» πρω-
τοκυκλοφόρησε το 1924 και είχε συντηρητική κα-
τεύθυνση με αντίπαλο την βενιζελική «Κυκλαδική»
του Στεφάνου. Στα χρόνια της ∆ικτατορίας της 4ης
Αυγούστου θα υποστηρίξει ανοιχτά το καθεστώς
του Ι. Μεταξά.

5 Εκτός από τα σχετικά ρεπορτάζ στην εφημερί-
δα καταχωρούνται δύο ενδιαφέροντα άρθρα του
Σταύρου Ι. Βαφία: (α) «Μεγάλοι Τήνιοι καλλιτέ-

χναι. Γεώργιος Βιτάλης. Η ζωή και το
έργο του» (1.12. 1939), και «Μεγάλοι
Τήνιοι καλλιτέχναι. Ιωάννης Ε. Βούλ-
γαρης. Η ζωή και το έργο του» (8.12.
1939). Ειδικότερα όσον αφορά στον
Ιωάννη Βούλγαρη το μεγαλύτερο μέ-
ρος του άρθρου καλύπτει η αναδημοσί-
ευση κειμένου για τον καλλιτέχνη που
παλαιότερα είχε φιλοξενηθεί στην ε-
φημερίδα «Πρόοδος» [Τήνου] της 25.6.
1922.

6 Ο Στέφανος Παρίσης († 5.2. 1965)
γεννήθηκε στην πόλη της Τήνου και
εργάστηκε σε λιμενικά έργα στην Κε-
φαλονιά κ.α. και ως ναυτικός πράκτο-
ρας στην Ερμούπολη. Υπήρξε φιλότε-
χνος και εργάστηκε για την ανάδειξη
της τηνιακής καλλιτεχνικής παράδο-
σης, λόγιας και λαϊκής. Στο δικό του
ενδιαφέρον οφείλεται η φροντίδα για
την Αγία Τριάδα της Γύρλας, χώρο
στον οποίο συγκέντρωσε έργα τέχνης
και μια σπάνια συλλογή λαϊκών ανα-
γλύφων. Νεκρολογία του βλέπετε ε-
φημ. Κυκλαδικόν Φως (Μάρτιος 1965).
Στην προκειμένη περίπτωση, ο ∆ήμος
της Ερμούπολης, εκτιμώντας τη συμβο-
λή του τον διόρισε μέλος της Οργανω-
τικής Επιτροπής για τα αποκαλυπτή-
ρια.

7 Αυτή τη γνωριμία αξιοποίησε ο
Παρίσης και εξασφάλισε σημαντικά
έργα του Γεωργίου Βιτάλη για το Μου-
σείο των Τηνίων Καλλιτεχνών που ί-
δρυσε η Αδελφότητα των Τηνίων εν Α-
θήναις στο συγκρότημα του ΠΙΙΕΤ.

8 Ανδριάντας του Κανάρη (γύψος)
που είχε φιλοτεχνήσει ο Γεώργιος Βι-
τάλης εκτίθεται, μαζί με άλλα έργα
του, στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών
στην Τήνο. Για το Γεώργιο Φυτάλη βλ.
Αλεξάνδρας Ι. Τραυλού - Α. Κόκκου,
Ερμούπολη, Αθήνα 1980, σελ. 207· Γου-
λάκη - Βουτυρά, Μουσείο Τηνίων Καλ-
λιτεχών, «ΠΙΙΕΤ», Αθήνα 1990, σελ. 26
- 32 και Γιάννη Καιροφύλα, Γεώργιος
Βιτάλης. Ο γλύπτης με τα μεγάλα
οράματα, «Φιλιππότης», Αθήνα 1995. 

9 Βλ. Τραυλού - Κόκκου, ό.π., σελ.
207 (Προφανώς η αντιγραφή έχει γίνει
λάθος. Μάλλον έλεγε «..., εκτέλεσις δε
Βούλγαρη»). Θα ήταν αδιανόητο ο
Βούλγαρης να χαράξει λάθος το όνομά
του. Επί πλέον ο Βούλγαρης δεν ήταν
μαρμαρογλύφος όπως τονίζουν οι ανω-
τέρω συγγραφείς, αλλά γλύπτης με λό-
για παιδεία.

Κώστας ∆ανούσης
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Ο “ΚΑΝΑΡΗΣ” ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ




