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ΤΗΝΟΣ: Η Ιερά νήσος 

_Στο κατάστρωμα του πλοίου είχαμε την 
πλάτη μας μισογυρισμένη στην ανατολή. Η 
ροδαυγή έ.καμνε δειλό την εμφάνιση της. 
Όμως τα μάτια των εκατοντάδων εmβατών 
ήταν στραμμένα στα φώτα που είχαμε 
μπροστά μας. Η ρομαντική διάθεση ε[χε 

αναβληθεί. Τώρα προέχει το γεγονός. Και 
το γεγονός ήταν ένα νησί που πρόβαλλε. 

Ήταν ένα ιστορικό κομμάτι της πανάκρι
βης ελληνικής γης. Όλοι οι επιβάτες με 

κάποια ανυπομονησία πρόσμεναν το πλεύ
ρισμα του πλοίου στο μώλο του μικρού 
λιμανιού. 

Ο αέρας της θάλασσας δροσερός, μυρο
βόλος κυριαρχούσε. Η θάλασσα τρεμάμενη · 
και το σκάφος ολοταχώς, όλο και πλησίαζε. 

Τα φώτα άρχισαν να σβήνουν ενώ ο ήλιος 

έκανε μεγαλόπρεπα την εμφάνιση του με 
ης πρώτες του ακτlνες. 

Κ. Γιαννόπουλου 

Το νησί είχε «σχηματισθεί» για τα καλά, 
μπροστά μας. 

Κάτασπρα _σπίτια. Γη καβουρδισμένη από 
το μεσογειακό ήλιο, δερμένη από τον 

άνεμο που πνέει αφειδώλευτα στην 
περιοχή αυτή των Κυκλάδων. 

Με τον ήλιο στρογγυλεμένο στα πρώτα 

του βήματα πατήσαμε στο μικρό λιμάνι της 
Τήνου. Βασίλευε γαλήνη. 

Βιαστικοί πήραμε το δρόμο που οδηγεί 
στο μεγαλοπρέπή ναό της Μεγαλόχαρης. 
Μας οδηγούσε μια aνηφορική πλ(lτιά 

λεωφόρος που ξεκινούσε από το λιμάνι και 
αφού μας περνούσε από αρκετές παλιές 

και μοντέρνες οικοδομές, δείχνοντας μαΝ~J 
τη μάχη που διεξάγεται και στον τόπο αυτό 1 
ακόμα, με τους νεωτερισμούς του σήμερα, 

μας αφήνει σε μια μεγάλη πλατeία. i 
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Μπροστά μας, λουσμένη ότο φως, που η 
)ύναμη της aστείρευτης πίστης προσφέρει 

1λλά και ο πεντακάθαρος γαλάζιος ουρα

ιός του Αιγαίου, στέκει σεμνή, μεγαλόπρε

πα, η εκκλησία της Παναγιάς. 

Μυριάδες οι προσκυνητές απ' όλα τα 

μέρη της Ελλάδας. Κι όμως δεν ~ωρούν οι 

πολυτέλειες του γρανίτη ... Αρμόζει η λιτό
τητα, η δωρική ομορφιά, η Ιωνική λεmότη

τα, η Αιολική δροσιά. Το Τηνιακό κάτασπρο 

ταπεινό μάρμαρο ... 

Στο ναό της Παναγιάς, οι πάντες ξεχνούν 

τις μικρότητες. Οι ψυχές ανοιχτές στρέ

φονται ψηλό. Ενδόμυχα θέλουμε ν' aντι

κρίσουμε τα ουράνια. 

Η σκεπή του σχετικά μικρού ναού, ανά

λογα με τη φήμη του, είναι σκεπασμένη 

από τις χιλιάδες αφιερώματα απ' όλες τις 

μεριές του ελληνισμού. 

Και με κάποια ανακούφιση και ψυχική 

ικανοποίηση αντικρ!σαμε ένα καντήλι ψηλά 

αριστερά με την Κύπρο μας σχηματισμένη; 

σαν ικεσία προς την Κυρά των Ουρανών, 

για άρση της χριστιανικής και εθνικής 

ταπείνωσης που δέχεται για τόσα χρόνια η 

μικρή μας πατρίδα. 

Ο ιερέας τελούσε την καθιερωμένη λει

τουργία. Οι πιστοί που είχαν γεμίσει το ναό 

και έφταναν μέχρι τα πρώτα σκαλοπάτια με 

παραδειγματική τάξη και ησυχία παρακο

λουθούσαν τα τεκταινόμενα δια μέσου της 

Ιεράς Πύλης. 

Ελάχιστοι ψίθυροι. Κι αυτοί προέρχονται 

από τα παιδιά πάσης ηλικίας που περίμεναν 

και ήσαν πάρα πολλά για να κοινωνήσουν 
των Αχράντων Μυστηρίων. 

Πολλά τάματα 

Οι λαμπάδες μπροστά στο μικρό εικόνι

σμα της Μητέρας των Χριστιανών άναβαν η 

μια την άλλη. Αδύνατο το μέτρημα, όπως 

είναι αδύνατο το μέτρημα των αφιερωμέ

νων αφιερωμάτων μυθικής αξίας, που 

κυριολεκτικά έκρυβαν τη θαυματουργή 

εικόνα της Παναγιας. Μάταια το μάτι μας, 

αναζητούσε το γλυκό και γαλήνιο Πανάγιο 

Πρόσωπό της. 

Κάτω από την πραγματικό όμορφη 

εκκλησία της Μεγαλόχαρης, ο.επισκέnτης· 
μπορεί να επισκεφθεί και άλλες μικρότε-
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ρες. που nρέπει να ήσαν κάτω από τη γη, 
κάτι σαν σύγχρονες κατακόμβες, από το 

φόβο των πειρατών που φαίνεται είχαν 

ιδιαίτερη αδυναμία στο νησί. 

Ακόμα στους ίδιους χώρους από την 

εκκλησία υπάρχει ένα μικρό δωμάτιο με 

δυο γαλανόλευκες και μ' ένα δάφνινο στε

φάνι. Στο μικρό αυτό δωμάτιο με εθνική 

ευλάβεια φυλάττονται ενθυμήματα από 

τον τορπιλισμό του εύδρομου «ΕΛΛΗ». 

Την ημέρα που επισκεφθήκαμε την Τήνο 

υπήρχαν στην εκκλησία εκατοντάδες 

αλλοδαποί που με ξεχωριστή προσοχή 

τηρούσαν την τάξη και τους κανονισμούς 

μπορώ να πω πολύ πιο πιστά από εμάς. 

Μουσείο 

Γύρω από τον κατάλευιφ ναό της Πανα

γίας, υπάρχουν καθαρό νησιώτικα κτί

σματα όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων και 

ένα αξιοπρόσεκτο μουσείο με αξιόλογα 

έργα τέχνης τηνιακών ζωγράφων και γλυ

πτών, αλλά και άλλα καλλιτεχνικά ενθυμή

ματα που προσφέρουν μιαν άλλη σελίδα 

στην ιστορία του όμορφου νησιού. 

Σε μια μεγάλη αίθουσα που έχει διαμορ

φωθεί κατάλληλα στεγάζονται έργα και 

άλλα περιουσιακά στοιχεία του Νικηφό

ρου Λύτρα. 

Επίσης σε μια άλλη πιο μικρή αίθουσα 

υπάρχουν γλυrττά των δυο Σώχων του 

Λάζαρου και του Αντώνη (πατέρας και 

γιος). 

Πρέπει να πούμε ότι η Τήνος γέννησε μια 

ισχυρή ομάδα ζωγράφων και γλυmών που 
τίμησαν την Ελλάδα αλλά και την Τήνο. 

Φαίνεται ότι η επίλεκτη αυτή ομάδα που 

αποτελείται αnό τους γνωστούς ζωγρά
φους Νικηφόρο Λύτρα, Νικόλαο Γύζη, τους 

γλύmες Γιαννούλη Χαλεπά, Γεώργιο Βιτά

λη, το Λάζαρο και Αντώνη Σώχο ήταν στενά 

συνδεδεμένη με την ιδιαίτερη τους πατρί

δα, αφού πολλά από τα έργα τους κοσμούν 

τη μικρή αλλά όμορφη Τήνο τους αλλά "αι 

Τήνο μας. 

Μικρή, χωρίς πολυτέλειες και πολύ 

όμορφη ... 

- Η Πόλη της Τήνου είναι καθαρή, με οικο
νομική ευρωστία. Σύγχρονες και μοντέρ-
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νες οικοδομές - όχι όμως πολυόροφες 

δένονται «αδελφικά» με το λυρισμό της 

αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής. 

Κοντά στις οικοδομές της εποχής μας, 

προβάλλουν με τη δική τους γνήσια προ

σωπικότητα και ομορφιά του αιγαιοπελαγί
τικου <<ρυθμού,, κάποιες παλιές οικοδομές 
που ασπρισϊ.ιένες, αναστηλωμένες μπο
ρούν να συναγωνισθούν τη σι:ιγχρονη αρχι

τεκτονική ομορφιά. 

Δεν είναι υπερβολή να ισχυρισθούμε ότι 

αυτές οι παλιές οικοδομές που δεν κρύ
βουν τα χρόνια τους, δέχονται τα λαίμαργα 

μάτια των επισκεπτών που δεν χάνουν την 

ευκαιρία να ρίξουν όχι μια αλλά πολλές 
ματιές σε κάτι μπαλκόνια που είναι πνιγ

μένα στο πράσινο, στα πολύχρωμα γερά

νια, στα μυρωδάτα γιασεμιά. Αυτό λοιπόν 

τα μπαλκόνια που είναι πνιγμένα στο πρά

σινοξ, στα πολύχρωμα γεράνια, στα μυρω

δάτα γιασεμιά. Αυτά λοιπόν τα μπαλκόνια 

με ης πολύπλοκες σιδεριές, με τα γεράνια 

και τα γιασεμιά, στέκονται εκεί ορθά, πρό

κληση στη θύμιση. Στέκουν εκε! για να 

θυμίζουν την αίγλη, 1ΌV υλικό και 1ον 

ψυχικό πλούτο των παλιων κατοίκων της 
Τήνου. 

και 

""""πP·rv;,""'" με τη λευκή 

τους μεγαλοπρέπεια, σαγη-

vε(ιοuν από τον επισκέπτη ενώ η 

των και των δένει 

απόλυτα με το τοπl.ο. 

Κοντά στο απλώνονται 

και ουζερί, που σερ-

νοστιμότατο ψάρια και άλλα 

"'"'""·""'='"' Κοντά σ' αυτά, οι 
κaφετηρίες και πιο κει τα καφενεία ... 

Παράλληλα με τη μεγάλη που 

οδηγεί οτην Εκκλησία της Μεγαλόχαρης,"~" 
υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που σε πάει 

και αυτός στην Παναγιά. Στο δρόμο λοιπόν 

αυtόν, ο ενδιαφερόμενος θα ανακαλύψει 

όλων των ειδών τα «σουβενίρ» της ημεδα

πής αλλό και της αλλοδαπής. Όλα τα μαγα

ζιά έχουν το δικό τους χρώμα, το δικό τους 
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τρόπο εργασίας. Είναι ένας τουριστικός! 
δρόμος ... 

• Ο πληθυσμός της Τήνου είναι γύρω , 
στις 8,000. Ευγενικοί, εργατικοί, φιλό- , 
ξενοι όπως όλοι οι νησιώτες, αντιιφί

ζοιιν με σιγουριά το μέλλον, έχοντας ' 
ελπίδα στη Μεγαλόχαρη και πίστη στα 

δικά τους χέρια που κατά γενική ομο

λογία δε φοβούνται την εργασία. 

Πρέπει να πούμε στο σύντομο αυτό 

κείμενο, ότι η Τήνος δε γνώρισε την 

τούρκικη σκλαβιά όπως η υπόλοιπη 

Ελλάδα. Είχε αρκετά προνόμια. 

Το νησί έχει και τη δική του αρχαιο

λογική ιστορία. Σ' αυτό υπάρχουν λεί

ψανα ενός ιερού που ήταν αφιερω

μένο στον Ποσειδώνα και στην Αμφι-

Τα λείψανα του ιερού αυτού 

δείχνουν ότι ήταν μεγαλοπρεπής ' 
ναός. δωρικού ρυθμού - έστω κι αν 

σύμφωνα με την παράδοση και άλλα 1 

ευρήματα οι κάτοικοι της Τήνου 

Ίωνε5:. Ο Ποσειδώνας λατρευόταν 
στην Τήνο από τους κατοίκους του 

νησιού αλλά και των άλλων Κυκλάδων 

σαν Ακόμα ο 

του αποτελοίισε άσυλο για κάθε 

τpεγμένο. 

Η είναι και δεν έχει την 

πολυτέλεια ή αν θέλετε τις κοσμικότητες 

της γειτονικής της Μυκόνου. 
κάθε κάθε αλλά και ιδιαίτι;ρα 

ένα νησί του Αιγαίου, τη δική του προ-

σωπικότητα ποu χρειάζεται άλλη μελέτη. 

Απαιτεί άλλη αντίιφιση ανάλογη με το 

πρόσωπο του τόπου και την !σrορία τοu. 

Για να aνιχνεύσεις την Τήνο 

από θρησκευτικής 

που από το 1971 
αλλά και για να μελετήσεις το «μο

νοπώλιο" της των ζωγράφων και 

των γλυπτών που γεννήθηκαν σ' αυτή. Εδώ 

μπορείς να πάρε1.ς μια γείJση από τα χίλiα 

τόσα ξωκλήσια της τους περιστερώνες. Να 

κολυμπήσεις στα καταγάλανα νερά της, να 

δεις την αγριάδα του τοπίου που σε 

Να γευθείς τέλος τις νησιώτικες φιλοφρο

νήσεις τόσο στην παραλία όσο και στην 

ενδοχώρα. 

Πέρα απι) περιδιάβαση η Τfινος, προσ-


