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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στους φιλόξενους χώρου το Πνευματικού μας
Κέντρου έκθεση Ζωγραφικής του ζωγράφου Βασίλη
Τσοκόπουλου. Μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση, ένα
μαγευτικό ταξίδι στην Καρδιανή και τους ανθρώπους
της. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο θέλει να εκφράσει
τις ευχαριστίες του στον φίλο μας πια, Βασίλη, ο οποίος μας προσέφερε ένα πολύ όμορφο έργο του, το οποίο
θα κοσμεί την συνεχώς αυξανόμενη συλλογή του
Πνευματικού μας Κέντρου !!!!!

Εργασίες
επισκευής στο
πολιτιστικό
κέντρο Καρδιανής

Σ

ε συνέχεια των εργασιών επισκευής του Πνευματικού μας Κέντρου
προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των
πορτών σε όλες τις εισόδους (ξενώνας
- αίθουσα εκδηλώσεων – Λαογραφικό
Μουσείο). Σε αυτή μας την προσπάθεια για μία ακόμη φορά αρωγός ήταν
ο Εφοπλιστής κος Ανδρέας Μαρτίνος,
τον οποίο ευχαριστούμε από τα βάθη τις
καρδιάς μας για την βοήθεια που μας
προσφέρει τους χαλεπούς καιρούς που
περνάει η Πατρίδα μας και όλοι μας. Τέλος, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου αποφασίσαμε να
ανακηρύξουμε τον κο Ανδρέα Μαρτίνο
Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας.
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Θάνατοι

Αρχές Ιουλίου έφυγε από κοντά μας
μετά από άνιση μάχη με την ασθένεια, ο Παναγιώτης Τσιχλιάς, σύζυγος της Γραμματέας του Συλλόγου
μας Φρατζέσκας. Ένας ευγενικός άνθρωπος, πάντα πρόθυμος να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη, χαμογελαστός
και καλοσυνάτος. Πάντα κοντά στον
Σύλλογό μας, φτιάξε αυτό φτιάξε το
άλλο, ποτέ δεν αγκομαχούσε κι ας μην
προλάβαινε, θα έβρισκε χρόνο και για
αυτά.... Καλό ταξίδι αδελφέ μας.
Αρχές Αυγούστου έφυγε και η Δέσποινα Ρομπερλιέ, μητέρα του Πρόεδρου του Αδελφού Σωματείου Παναγιώτη Ρομπερλιέ.
Το χωριό μας έγινε ακόμη φτωχότερο.
Θερμά συλληπητήρια.

Επιτυχίες

Ο Νώντας Λουκάς, γιος της Δέσποινας Κατσίκη, πέρασε στην Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων.
Η Πηνελόπη Κουβαρά, του Λευτέρη
και της Μαρίας Δασύρα, πέρασε στο
Πάντειο, τμημα Κοινωνικής Πολιτικής.
Η Σαλταμανίκα Ευγενία, κόρη της
Ευαγγελίας Πανωρίου, πέρασε στο
Παν. Αιγαίου, τμήμα Γεωργαφίας.
Τέλος η Σμαράγδα Οριάνου, του Γαβριήλ και της Χαράς, πέρασε στο Παν.
Αιγαίου, τμήμα Μαθηματικό.
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Έργα στο χωριό

Μ

ε ενέργειες του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας τοποθετήθηκε μπάρα ασφαλείας στην πρώτη και επικύνδυνη στροφή του
πάνω δρόμου τις Καρδιανής.
Προχωρήσαμε για μία ακόμη φορά στην επισκευή του φωτισμού ο οποίος είχε χτυπηθεί
από απρόσεκτους οδηγούς. Δέν μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε όμως απρόσεκτο οδηγό αυτόν ο οποίος γκρέμισε πάλι το κολωνάκι πάνω
από την αυλή του Πνευματικού. Ευτυχώς δεν
έπεσε πάλι από κάτω.
Τοποθετήσαμε αυτόνομα μικρά φωτοβολταϊκα
πάνελ στην Σμαρδιά, στην είσοδο του Ξενώνα
μας και στα καμπαναριά της Αγιάς Φωτεινής
και του Άγιου Δημήτρη στον όρμο Καρδιανής.
Τοποθετήθηκε με ενέργειες του Φίλιππου
Οριάνου η πλάκα που αναφέρει τις εργασίες
επισκευής που έγιναν στην βρύση του ξυναριού μτης Καρδιανής.
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σκέπαστρου
με καλαμωτή στην αυλή του Ξενώνα μας και
στην Αγία Φωτεινή. Η δαπάνη καλύφθηκε από
την εταιρεία Νικ. Τριαντάφυλλος, Σιδηροκατασκευές - Αλουμίνα, και ο Σύλλογος μας
προμηθεύτηκε μόνο την καλαμωτή και την τοποθέτησή της.
Τέλος η υπόσχεση που είχαμε δώσει για την
επισκευή του Ηρώου πραγματοποιήθηκε. Τον
Σεπτέμβρη με δαπάνη και των δύο Συλλόγων
του χωριού μας, αλλά και προσωπική εργασία
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκαταστήσαμε το βοτσαλωτό που είχε «απαλλοτριωθεί» και αποκαταστήσαμε τις δύο επιγραφές.

Θερμά συγχαρητήρια και εις ανώτερα!
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΧΛΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
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Θοδωρής
Κουβαράς
- Έκθεση
ψηφιδωτού

Τα Νέα
της Καρδιανής

Η Καρδιανή στο διάβα
του χρόνου

Τ

ην Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, στην Καρδιανή πραγματοποιήθηκε
επιστημονική ημερίδα, με θέμα: « Η Καρδιανή στο διάβα του χρόνου ».
Μίλησαν κατά σειρά, η Κατερίνα Καβαλιώτου, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ο π. Μάρκος Φώσκολος, θεολόγος-ιστορικός, ο Κώστας Κόμης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο δρ. Εθνολόγος-Λαογράφος, Αλέκος
Φλωράκης.Η επιστημονική ημερίδα διοργανώθηκε στην Καρδιανή με απόφαση του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με
τους Συλλόγους του χωριού, οι οποίοι όμως παρ΄ όλα αυτά κινητοποιήθηκαν
άμεσα και δραστικά για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση, γιατί
η Καρδιανή πάνω από όλα φημίζεται για την φιλοξενία της. Ο χώρος διαμορφώθηκε με καθίσματα, τοποθετήθηκε μεγαφωνική, κινητοποιήθηκε ο κόσμος
του χωριού προκειμένου να συμμετάσχει και ακολούθησε κέρασμα προσφορά των δύο Συλλόγων, παρά του ότι η συνεννόηση ήταν διαφορετική. Τέλος
θέλουμε να ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος μας δεν πρόκειται να συμμετάσχει
ποτέ ξανά σε εκδηλώσεις οι οποίες αποφασίζονται ερήμην του και εκ των
υστέρων ζητείται η συνδρομή μας, για την πραγματοποίησή τους.

Βραβείο νέου
καλλιτέχνη

Σ

Π

ραγματοποιήθηκε από 13 έως 20
Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο
Υστερνίων, με ιδιαίτερη επιτυχία, η έκθεση «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ» του Θοδωρή
Κουβαρά. Ο Θοδωρής είναι γεννημένος
στην Αθήνα με καταγωγή από Υστέρνια
και Καρδιανή και είναι αυτοδίδακτος
στην τέχνη του ψηφιδωτού.
Πολλά συγχαρητήρια !!!

την Ούρσουλα Φωσκόλου για τη συλλογή
διηγημάτων της Το κήτος (εκδόσεις Κίχλη,
2016) απονεμήθηκε το εφετινό βραβείο για
νέο λογοτέχνη που απονέμουν από κοινού το
περιοδικό Κλεψύδρα και το βιβλιοπωλείο Έναστρον.
Το βραβείο θεσμοθετήθηκε το 2013, αφορά τα
βιβλία πεζογραφίας της προηγούμενης εκδοτικής χρονιάς (συλλογή διηγημάτων, νουβέλα ή
μυθιστόρημα) και απονέμεται κάθε χρόνο σε
νέο λογοτέχνη μέχρι 40 ετών που έχει γράψει
έως τρία βιβλία πεζογραφίας.

Γιάννης Μανιατάκος
Πυρ, γυνή και θάλασσα
εποίησαν την ψυχή μου

Έκθεση γλυπτικής, ζωγραφικής, ζωγραφικής στο βυθό -

Τ

ο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού εγκαινίασε το Σάββατο 26 Αυγούστου, την
αναδρομική έκθεση έργων του γλύπτη και ζωγράφου Γιάννη Μανιατάκου
(1935-2017) «Πυρ, γυνή και θάλασσα εποίησαν την ψυχή μου».
Στο μέγαρό του εκτίθενται γλυπτά έργα, ζωγραφικοί πίνακες στη στεριά και
στο βυθό της θάλασσας του μεγάλου Μανιάτη καλλιτέχνη, για 30 χρόνια διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και δασκάλου εκατοντάδων σύγχρονων εικαστικών
και μαρμαροτεχνιτών.
Διάρκεια έκθεσης: 26/8 -31/10/2017

Τα Νέα
της Καρδιανής

H Kαρδιανή
μέσα στα
χρόνια
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μας αποφάσισε
να αφιερώσει αυτήν εδώ την σελίδα για
να προβάλουμε παλιές φωτογραφίες του
χωριού μας.
Για τον σκοπό αυτό καλούμε όποιον θέλει
να μας στείλει παλιές φωτογραφίες για να
τις μοιραστούμε!
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