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Πέφτει. Σώστε το!
Εγκαταλελειμμένο στην τύχη του χρόνια τώρα, εί-
ναι να απορεί κανείς πώς καταφέρνει και στέκε-
ται ακόμα όρθιο, το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο 
Καρυάς, ιδιοκτησία του Δήμου 
Τήνου. Η κατάρρευσή του εί-
ναι θέμα χρόνου, κάτι που εύ-
κολα διαπιστώνει κανείς από 
τις ρωγμές στους τοίχους και 
την οροφή του. Αν οι εκάστο-
τε υπεύθυνοι είχαν φροντίσει 
να μάθουν την ιστορία του, θα 
ένιωθαν ντροπή για τη σημερι-
νή του κατάσταση. Ας μάθουν, 
λοιπόν, ότι:
Το 1863 ο Καρυανός Γεώργι-
ος Ι. Δημόπουλος με ενέργειες 
από την  Κων/πολη ίδρυσε το 
παρθεναγωγείο Καρυάς, το οποίο περιήλθε στο δη-
μόσιο και αργότερα λειτούργησε ως σχολείο κοινό. 
Για τη συντήρησή του, καθώς και για την αμοιβή 
του δασκάλου, ένας άλλος Καρυανός ο Αριστείδης, 
γιος του Χατζηγιωργάκη Σιώτη, με ιδιόχειρη δια-
θήκη του το 1906 άφησε ένα ποσό, σε περίπτωση 
που δε λάμβανε πρόνοια το κράτος. 
Το 1926 μετά από ενέργειες του Γεωργίου Μαρα-
γκού (Κουτσομανώλη) η πολιτεία διέθεσε το ανά-
λογο ποσό για την ανέγερση νέου διδακτηρίου, η 
διαμάχη όμως που ξέσπασε για το χώρο οικοδόμη-
σής του είχε ως αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθεί η 
σχετική πίστωση. 
Είκοσι χρόνια αργότερα ο Σίμος Γ. Μαραγκός κι-
νητοποίησε τους κατοίκους της Καρυάς και ο σύλ-
λογος τους Καρυανούς της Αθήνας κι έτσι συγκε-
ντρώθηκαν αρκετά χρήματα. Το Δημόσιο διέθεσε 
τα υλικά, το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελι-
στρίας Τήνου τις ξυλοκατασκευές, η Κοινότητα 
Στενής (εκεί υπαγόταν τότε η Καρυά) το «κατά 
δύναμιν» και οι κάτοικοι Καρυάς-Μουντάδου-
Τζάδου εργάστηκαν εθελοντικά για το κτίσιμο του 
σχολείου τους. «Θυμάμαι», μου έλεγε πρόσφατα 
ένας μαθητής της εποχής εκείνης, «τις δασκάλες 
Φρόσω Μαραγκού και Αθανασία Μανωλούδη-Γι-
αγιά να μεταφέρουν πέτρες στην πλάτη τους, όσο 
διαρκούσαν οι εργασίες». 
Το 1952 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου δι-
δακτηρίου (σε χώρο του ενοριακού ναού της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου), το οποίο στέγασε μέχρι και 
το 1977 τα παιδιά των ως άνω τριών χωριών, οπότε 
και έκλεισε λόγω ελλείψεως μαθητών. Έκτοτε πε-
ριήλθε στη κυριότητα του Δήμου Τήνου. 
Αυτό το σχολείο, λοιπόν, και μ’ αυτήν τη διαδρομή 

αξίζει τόσης αδιαφορίας; Οι εκκλήσεις από μαθη-
τές του προς το σύλλογο και την εφημερίδα μας 
είναι συνεχείς. «Κάντε κάτι να σωθεί, είναι κρίμα», 
μας λένε. 

Η «Φωνή της Καρυάς» για μια 
ακόμα φορά επισημαίνει πως 
είναι ντροπή για τον τοπικό μας 
πολιτισμό να υπάρχει τόση αδι-
αφορία για κάτι που θα έπρεπε 
να είναι σημείο αναφοράς για 
τις επερχόμενες γενιές. Τα με-
γάλα λόγια και τα ευχολόγια 
πλέον δεν αρκούν. Η μετατόπι-
ση των ευθυνών δεν απαλλάσ-
σει κανένα από τις δικές του 
προσωπικές ευθύνες. Οι όποιες 
καθυστερήσεις δε δικαιολο-
γούνται, αφού η σημερινή διοί-

κηση του συλλόγου μας από το 2000 είχε ενημερώ-
σει εγγράφως τους αρμοδίους. Έχοντας εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα παρέμβασής μας περιμένουμε 
την αυτονόητη ανταπόκριση όχι μόνο των υπευθύ-
νων αλλά και των μαθητών που φοίτησαν σ’ αυτό 
το σχολείο. 

Μάνθος Ποτήρης 
Πρόεδρος Συλλόγου Καρυάς

ΣΣ. Τα ιστορικά στοιχεία συλλέχθηκαν από τα βι-
βλία «Δήμος Σωσθενίου Τήνου» του Αποστ. Μω-
ραΐτη και «Η Καρυά της Τήνου και η περί αυτήν 
οικισμοί» του Στεφ. Δελατόλα.       

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ…
Στην εφημερίδα «Κυκλαδικόν Φως» και στη στήλη 
των «Εγχωρίων» ο ιστορικός ερευνητής κ Στέφ. Ν. 
Δελατόλας αλιεύοντας ειδήσεις από τον τύπο του 
1890 γράφει: «Η στην Κωνσταντινούπολη «Φιλεκ-
παιδευτική Αδελφότης Τηνίων ο Ευαγγελισμός» 
προκηρύσσει διαγωνισμόν προς παραδοχήν από-
ρου Τηνίου, ως υποτρόφου αυτής σπουδάσαντος 
την μηχανικήν. Οι αιτήσεις να απευθύνονται προς 
τον πρόεδρον της Αδελφότητος Ι. Σιώτη ιατρό, 
Πέραν Κωνσταντινουπόλεως, οδός Αγά-Τσεσμέ, 
αρ. 22. Πρόκειται για τον από το χωριό Καρυά κα-
ταγόμενο, γιο του επίσης ιατρού Αντωνίου Σιώτη 
και εγγονό του Χατζή-Γεωργάκη Σιώτου, ενός των 
πρώτων επιτρόπων του ιερού ναού της Ευαγγελι-
στρίας. Ο Ιωάννης Σιώτης ιατρός και πρόεδρος 
του τηνιακού σωματείου της Κωνσταντινούπολης, 
προσχώρησε αργότερα στην «Εθνική Άμυνα» και 
μετείχε της ελληνικής κυβερνήσεως το 1922 ως 
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ανα-
φέρω και στο βιβλίο μου «Η Καρυά της Τήνου και 
η περί αυτήν οικισμοί», με περισσότερες  λεπτο-



2

μέρειες».

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝΟ
«Τόπος που σε παρηγορεί είναι μεγάλο πράγμα…
σαν τον εαυτό που χρόνια προσπαθείς να αποποιη-
θείς και ξαφνικά έρχεται να σε συναντήσει…ήσυ-
χα…μέσα από μεγάλη άρνηση…
Η Τήνος το έχει αυτό…σου αποκαλύπτεται αργά, 
εκεί που λες δε θέλω…έρχεται και σε συναντάει…
αθόρυβα…χώνεται στην ψυχή σου…κι ύστερα αρ-
κεί μόνο η σκέψη πως είναι εκεί και σε περιμένει…
όποτε θες…όπως θες…όπως κι αν είσαι…όποιος 
κι αν είσαι…μέχρι τότε.» (της Μαρίσσας Τριαντα-
φυλλίδη, ηθοποιού, από το Athens Voice-summer 
guide 2009)

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΑ 
ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙΑ

Έψαχνα στα μονοπάτια να σε βρω/ που έτρεχες από 
παιδί λαχανιάζοντας στο παιχνίδι./ Σ’ ένιωσα κι 
ακολούθησα/ ξεμάκραινες πολύ…/ Στενά δρομάκια 
έβρισκα πατήματα στο χώμα/ ξερολιθιές πανάρχαι-
ες/ και ομπατές ριγμένες/ σκέλεθρα σπίτια/ μαρτυ-
ρίες ξεχασμένες στα πατραθύρια και στα ανώφλια/ 
με τις τεράστιες πέτρες/ οι πόρτες ανοιχτές/ κι όλοι 
φευγάτοι/ μόνο πουλιά φτεροκοπούν/ κρεβάτια έρη-
μα/ βιβλία σπαραγμένα/ η τραγικότητα στιγμές ζωής 
σταλάζει/ και το παραθυρόφυλλο κτυπά/ μες στον 
αέρα/ κραυγές δονούν τα σωθικά κι οι μνήμες ματω-
μένες./ Ανάσα πέρασε κι η Ελπίδα από δω/ γιορτές 
και πίκρες/ στις ερημιές και στα ερείπια γυρνώ…/ 
και ψάχνω στους ώμους να σηκώσω πολύτιμα/ κει-
μήλια ζωής.
Η Εκκλησιά ψυχή ολόρθη/ στέκει επάνω απ’ τους 
σωρούς/ στα σύννεφα και στο Βοριά/ που κυνηγά 
το όνειρο/ μέσα στους άδειους οικισμούς/ τα βόλτα 
γυροφέρνει/ περνά τα τζάκια τα σβηστά/ γνέθει τις 
ιστορίες/ -πνοή παίρνουν τα πρόσωπα/ στους τοί-
χους ξεχασμένα/ με μάτια όλο αίνιγμα-/ και στους 
φεγγίτες ξαγρυπνά/ φωλιάζει στις θυρίδες…
Βγαίνει γυρίζει στις αυλές- γεράνια δεν ανθίζουν-/ 
γαρύφαλλα λουλούδιζαν σε άλλες εποχές/ πεζούλια 
σκάλες ορφανές/ αλώνια φλογισμένα στέκουν βουβά/ 
-ακούς φωνές και νιώθεις τον ιδρώτα;/ κατάκοπα τα 
βόδια μουγκανίζουν/ κι εκείνοι ξαγρυπνούν/ νύχτες 
και νύχτες να φυσήξει/ ψιλό αγέρι να λιχνίσουν/ με 
την καρδιά στ’ αστέρια κρεμασμένη/ τι αγιασμένος 
μόχθος, Θεέ μου-/ κι ακούγεται κελαρυστό/ στις 
γούρνες στα ξινάρια το νερό/ ακούραστα να τραγου-
δά αιώνες/ και οι περιστεριώνες βαστούν κεντίδια/ 
αρχοντιάς που σέβεται ο Χρόνος./ Γύρω βουνά προ-
στάτες/ άλλοτε παλιά/ και βράχοι γιγαντόσωμοι/ δεν 
στέριωσαν ανθρώπους/ κι οι λυγαριές στις ρεματιές/ 
πλέκουν το μοιρολόγι…
Στο κάστρο τρέχει ο Βοριάς/ και με στοιχειά παλεύει/ 
μαύρα κοράκια ερημιάς κι αλαργινές/ οι ιαχές στις 
πολεμίστρες…/λογχίζουν τα ερείπια εδώ/ που γύρευε 
άσυλο αλαφιασμένος κόσμος,/ όταν στο πέλαγος 
φουντώναν τα πανιά/ και απαντούσαν φουρκισμένες 
οι επάλξεις./ Ασίγαστοι αγώνες λευτεριάς/ κι απένα-
ντι άλλα νησιά στα κύματα παλεύουν.
Μα στη δική μας τη στεριά/ και στου βουνού του ξά-
νεμου/ το ματωμένο αυχένα/ γίγαντες μύλοι σε σει-

ρές/ με τις πληγές τους ανοιχτές/ -δραματικά πονά-
ει το τοπίο-/ τα ξάρτια τους στον άνεμο κρεμάσαν/ 
δόξες θυμίζοντας παλιές και μεγαλεία σφρίγους…/
Νερά τρεχούμενα αλλού/ ξεχύνουν το τραγούδι/ σε 
καλαμιώνες και ιτιές/ και οι ελιές ακούραστες χαϊ-
δεύουν τους αιώνες!
Πού να γυρίσω και να δω;/ Γη των Πατέρων μας/ 
αέναη δότρα Ζωής ευλογημένης/ που ανάστησες γε-
νιές…γενιές…/ φιλόπονων ανθρώπων./ Εσύ κρατάς 
τα μυστικά της ομορφιάς/ και της ψυχής τους την 
ψυχή…/ Κι εμείς μικροί/ περαστικοί σαν τα πουλιά/ 
με δέος προσκυνούμε τους παλμούς σου!...

Τήνος, 4/8/2009
Άννα Κορνάρου-Καλαμαρά     

Η ΑΝΝΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ποιά είσαι εσύ που όταν περνάς 

ανθίζουνε λουλούδια
Ποιά είσαι εσύ που όταν γελάς 

ακούγονται τραγούδια
Χιλιάδες κρινολούλουδα μυρίζει το κορμί σου.

Χιλιάδες κελαϊδίσματα βγαίνουν με τη φωνή σου.
Μέρες και νύχτες καρτερώ 
να ακούσω το όνομά σου

Κι όλο κοντά σου τριγυρνώ 
να παίρνω το άρωμά σου

Σκέπτομαι τα ονόματα σε σένα που ταιριάζουν
Εγώ Αννούλα θα σε πω όπως κι αν σε φωνάζουν

Άννα Χατζηιωάννου 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
 «Τετράδια Εξωμεριάς Τήνου»: Ο ακού-
ραστος ιστοριοδίφης του νησιού μας Κώστας Δα-
νούσης συνεχίζοντας την έρευνα εδώ και πολλά 
χρόνια φέρνει στο φως λιγότερο γνωστά αλλά και 
άγνωστα στοιχεία για την Εξωμεριά στη νέα εκδο-
τική του προσπάθεια. Ο αναγνώστης του βιβλίου, 
το οποίο διανέμεται δωρεάν -όπως άλλωστε και τα 
«Τηνιακά Σύμμεικτα»-, θα γνωρίσει το έργο του 
Υστερνιώτη καλλιτέχνη Γ. Βιτάλη «Το μνημείο 
του άταφου αγωνιστή στην Ερμούπολη», «Το μου-
σείο Υστερνιωτών καλλιτεχνών», «Τη λαϊκή Τέχνη 
στη Ντήνο», «Το λιμάνι του Πανόρμου το 1840». 
Το έργο συμπληρώνεται με λογοτεχνική προσέγγι-
ση της Καρδιανιώτισσας ποιήτριας Αγγελικής Ν. 
Δελλατόλα, με τίτλο «Καρδιανή ουκ έδυ σου το 
κάλλος». Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρόλογό 
του ο εκδότης επισημαίνει πως το βιβλίο αυτό και 
όσα θα ακολουθήσουν είναι μια κατάθεση ψυχής 
στον τόπο που αγαπάμε, στον τόπο που, άμεσα ή 
έμμεσα, μας γαλούχησε.»
 «Η τέχνη του μαρμάρου στην Καρδια-
νή Τήνου»: Το κενό που υπήρχε σχετικά με την 
καλλιτεχνική παράδοση αυτού του ξεχωριστού 
χωριού ήρθε να καλύψει το συγκεκριμένο βιβλίο. 
Η Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών και ο κ Αλέ-
κος Φλωράκης μας προσφέρουν ένα ακόμα ενδι-
αφέρον πόνημα, που αναφέρεται στην τέχνη του 
μαρμάρου στην Καρδιανή. Γίνεται λόγος για τα 
γλυπτά που κοσμούν χρόνια τώρα το χωριό, ενώ οι 
αναγνώστες του θα γνωρίσουν τους πιο γνωστούς 
σύγχρονους μαρμαρογλύπτες που δούλεψαν και 
εξακολουθούν να ασχολούνται με τη μαρμαρογλυ-
πτική.
 «Τα έσχατα της Εξωμεριάς. Μαρλάς, 
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Μαμάδος και η πέραν αυτών Τήνος»: Ο σύλλο-
γος Μαρλά-Μαμάδου ανέθεσε στον Εξωμερίτη 
ερευνητή κ Δανούση τη συγγραφή του παρόντος 
βιβλίου που είναι και το πρώτο, το οποίο προσεγ-
γίζει ιστορικά τις ως άνω περιοχές. Οι αναγνώστες 
και ιδιαίτερα οι κάτοικοι και φίλοι της Εξωμεριάς 
μέσα από την έρευνα, τους χάρτες και τις φωτογρα-
φίες θα γνωρίσουν τα θρησκευτικά μνημεία, την 
ενοριακή ζωή, την κοινωνία του τόπου, τους οι-
κισμούς της περιοχής, καθώς και τους ανθρώπους 
που ξεχώρισαν στις τέχνες και τον πολιτισμό. 
 «Σκόρπιες σκέψεις και κρίσεις»: Στο 13ο 
κατά σειράν βιβλίο του ο κ. Κώστας Γυφτογιάννης 
μάς δίνει ό, τι σημαντικό κατέγραψε το ανήσυχο 
και δημιουργικό μυαλό του την περίοδο 09/2008-
03/2009. Όλη η κοινωνική ζωή της Στενής και των 
γειτονικών χωριών αλλά και διάφορες εκδηλώσεις 
του νησιού μας περιγράφονται καλοπροαίρετα και 
με πολλή αγάπη από το συνταξιούχο πλέον εκπαι-
δευτικό. Η «Φωνή της Καρυάς» έχει επισημάνει 
και παλαιότερα τη σπουδαιότητα σημαντικών για 
την Τήνο και τα χωριά γεγονότων, τα οποία τις πε-
ρισσότερες φορές δε βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας.
 «Τα λιμάνια της πόλης της Τήνου. Δι-
αδρομή στο χρόνο»: Στα λιμάνια της πόλης της 
Τήνου αναφέρεται αυτή τη φορά η εξαιρετική συγ-
γραφική δουλειά του Κώστα Δανούση. Η Αδελφό-
τητα Τηνίων αξιοποιώντας την αγάπη του συγγρα-
φέα για την Τήνο μας προσφέρει το δεύτερο κατά 
σειρά βιβλίο μετά το λιμάνι του Πανόρμου. Ο ανα-
γνώστης θα γνωρίσει όλες τις μεταμορφώσεις των 
λιμανιών της πόλης μέχρι και τη σημερινή τους 
μορφή μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Η πλού-
σια βιβλιογραφία, τα πολλά σχεδιαγράμματα και 
το άφθονο φωτογραφικό υλικό είναι εκείνα που 
πιστοποιούν τη σημαντικότητα του έργου όχι μόνο 
σήμερα αλλά κυρίως αύριο, όταν το πέρασμα του 
χρόνου θαμπώνει σημαντικά ιστορικά γεγονότα, 
όπως αυτό του λιμανιού της Τήνου.

Η ΚΑΡΥΑ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΣΤΑ «ΤΗΝΙΑ 2010»

Ο σύλλογός μας απέστειλε την παρακάτω επιστο-
λή προς κάθε υπεύθυνο ζητώντας την ένταξη της 
Καρυάς στην αθλητική εκδήλωση «Τήνια 2010»: 
«Αξιότιμοι κύριοι,
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το αθλητικό γε-
γονός των «Τηνίων» που θα διεξαχθούν την προ-
σεχή άνοιξη στην Τήνο, η διοίκηση του συλλόγου 
μας σας παρακαλεί να εντάξετε το χωριό μας σ’ 
αυτές, αφού στην Καρυά υπάρχει  ανάγλυφη μαρ-
μάρινη στήλη των «Τηνίων 1895», φιλοτεχνημένη 
από το γλύπτη                             κ Ν. Παρασκευά, 
μοναδικό έργο στο νησί μας σχετικό με αυτά.»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Αγαπητέ μου κ. Ποτήρη 
Με τιμάτε ιδιαιτέρως με το να με ενημερώνετε για 
τις δραστηριότητες του συλλόγου Σας αποστέλλο-
ντάς μου τακτικώς τη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ». 
Με την Καρυά με συνδέει οικογενειακώς το εκ-
κλησάκι της Αγίας Θέκλας, κληρονομιά από την 
πεθερά μου Μαρία Δ. Χαροκόπου στα δυο παιδιά 
της, Στάθη Χαροκόπο και τη σύζυγό μου Γιολά-
ντα-Ελένη. Προ τριετίας, συνοδεύοντας τον καλό 

μου φίλο Στέλιο Λαγουρό, παρακολούθησα την εκ-
δήλωση στην πλατεία του Αγ. Ελευθερίου της Κα-
ρυάς, και μάλιστα, κατόπιν προσκλήσεως από του 
βήματος, είπα λίγα λόγια τιμώντας τις προσωπικό-
τητες, για τις οποίες εγίνετο η εκδήλωση.
Τις εκδηλώσεις Σας, τις χαίρομαι. Είναι πάντα καλά 
οργανωμένες με νέα κάθε φορά θεματολογία, πο-
λυπληθή συμμετοχή… και με «ζεστή καρδιά» κατ’ 
άμφω από τους οργανωτές και τους προσκεκλημέ-
νους Σας.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια.
Με τη «Φωνή της Καρυάς» μας προσφέρετε και 
πλούσια ενημέρωση για τα δρώμενα και τα συντε-
λούμενα στην Καρυά και τα πέριξ. 
Θερμές ευχαριστίες και γι’ αυτό.

Φιλικότατα, Αθανάσιος Β. Αβραμίδης.
Καρδιολόγος-Καθηγητής Παθολογίας 

Παν/μίου Αθηνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Υπάρχουν κάποιοι φίλοι αλλά και μέλη του συλλό-
γου που εθελοντικά προσφέρουν τη βοήθειά τους 
κάθε χρόνο στην καλοκαιρινή μας εκδήλωση. Ευ-
χαριστούμε, λοιπόν, τον ιερέα και τους ιεροψάλτες 
της ενορίας μας, το αρτοποιείο Πέτρου Βιδάλη, το 
ζαχαροπλαστείο «Χάλαρης», την κ Σοφία Μαρα-
γκού-Πέτρου, την κ Ζωή Σοφιανού και τον κ Γιώρ-
γο Βαλσαμή.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Στη μνήμη Μαρίας Πατρινού ο κ Αριστοτέλης Δε-
ληγιάννης προσέφερε 50€ και ανώνυμος 100€. Η 
κ Μαρούλα Μαλλιάρα στη μνήμη Άννας Κρητικού 
προσέφερε αντί στεφάνου 50€ και στη μνήμη Ιωάν-
νη Φωτεινού 20€. Ευχαριστούμε.

Η ΚΑΡΥΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
Σε μια σημαιοστολισμένη και φωταγωγημένη Κα-
ρυά τιμήθηκε η μνήμη του Αγ. Δημητρίου, καθέ-
δρας του χωριού μας, παρουσία πλήθους πιστών. 
Την παραμονή τελέστηκε εσπερινός και την επο-
μένη η θεία λειτουργία από τους ιερείς Π. Σπυρ. 
Φώσκολο, Ιω. Κανακάρη, Μάρκο Φώσκολο και το 
διάκονο Αντ. Δεσποτίδη. Παρευρέθησαν ο Νομαρ-
χιακός Σύμβουλος Ιω. Γιαγιάς από το Ι.Τη.Π οι κκ. 
Σάββας Απέργης και Μάρκος Βιδάλης, ο Αντιπρό-
εδρος Μουντάδου Ιω. Σιώτης, ο τέως Πρόεδρος 
Μουντάδου Στέφ. Γιαγιάς, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου μας και όλοι οι κάτοικοι της Καρυάς και των 
γύρω χωριών. Όπως πάντα, οι φιλόξενοι Καρυανοί 
δεξιώθηκαν πλουσιοπάροχα όλους τους εκκλησια-
σθέντες στην αίθουσα του χωριού μας.

STOP ΕΔΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ
 Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο Ι.Ν. των Ει-
σοδίων του χωριού μας. Εκατοντάδες οι προσκυνη-
τές που είχαν την ευκαιρία να δεχτούν την απλόχε-
ρη φιλοξενία των κατοίκων, στα σπίτια των οποίων 
έτυχαν πολλών περιποιήσεων. Μεταξύ άλλων παρέ-
στησαν ο βουλευτής του νομού μας κ Παν. Ρήγας, 
οι δήμαρχοι Εξωμβούργου κ Παν. Κροντηράς και 
Τήνου κ Σίμος Ορφανός, δημοτικοί και νομαρχια-
κοί σύμβουλοι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον 
ιερέα της ενορίας π Σπ. Φώσκολο και το ενοριακό 
συμβούλιο, καθώς και στους κατοίκους του Τριπο-
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τάμου που διατηρούν το έθιμο της φιλοξενίας στα 
σπίτια τους. 
 Γιόρτασαν οι Άγ. Ανάργυροι, παρεκκλήσι 
του καθεδρικού ναού, από την οικογ. Ιω. Αλικά-
ρη, οι Ταξιάρχες από την οικογ. Σωτ. Σπανού, ο 
Άγ. Νεκτάριος από την οικογ. Χαρ. Δελατόλα κι ο 
Άγ. Νικόλαος από την οικογ. Κων. Κουμαριανού. 
Στους παρευρεθέντες οι κτήτορες προσέφεραν 
πλούσια γεύματα. 
 Στον Ι.Ν. των Εισοδίων προσέφερε 500€ η 
κ Ουρανία Διαμαντοπούλου, την οποία ευχαριστεί 
το ενοριακό συμβούλιο. 
Σ.Σ. Η «Φωνή της Καρυάς» ευχαριστεί τον ιερέα 
π Σπ. Φώσκολο για τη βοήθειά του στη σύνταξη 
της παρούσης στήλης και καλεί τους κατοίκους 
και φίλους του Τριποτάμου να συμβάλλουν στον 
εμπλουτισμό της, επικοινωνώντας μαζί μας.

STOP ΕΔΩ ΤΖΑΔΟΣ
 Γιόρτασε η Αγ. Αικατερίνη της οικογ. Σάβ-
βα Πλυτά. Μετά τη Θεία Λειτουργία οι πιστοί πα-
ρακάθισαν σε πλούσια τράπεζα. 
 Στις 4/12 πανηγύρισε με λαμπρότητα η Αγ. 
Βαρβάρα στο Ι.Ν. Αγ. Άννας. Στη συνέχεια οι φι-
λόξενοι Τζαδιανοί προσέφεραν πλούσια εδέσματα 
στους παρευρεθέντες. 
 Στις 9/12 γιόρτασε η πολιούχος του χωριού 
Αγ. Άννα. Ακολούθησε κέρασμα. 
 Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μ. Μαρα-
γκός. Συλλυπητήρια. 

STOP ΕΔΩ ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ
 Οι Μουνταδιανοί τίμησαν την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου στο Ηρώο του χωριού με κατάθε-
ση στεφάνων, αφού πρώτα τελέστηκε δέηση υπέρ 
των πεσόντων από τον ιερέα Μ. Φώσκολο και 
εψάλη ο εθνικός ύμνος. Από το Δήμο Τήνου την 
κατάθεση έκαναν οι Ιω. Σιώτης και Σ. Πλυτάς και 
από τους συλλόγους Μουντάδου-Καρυάς η Λουκία 
Βιδάλη και η Μαρίνα Πλυτά.
 Με λαμπρότητα γιόρτασαν οι Άγιοι Ανάρ-
γυροι στη Γύρλα. Τη θεία λειτουργία τέλεσαν οι 
ιερείς Μάρκος Φώσκολος και Μάρκος Θεοδοσίου. 
Ακολούθησε πλούσιο γεύμα από το ενοριακό συμ-
βούλιο. Παρευρέθησαν ο Νομαρχ. Σύμβουλος κ. 
Μάνθος Βίλλας, ο Αντιπρόεδρος Μουντάδου Ιω. 
Σιώτης, ο Πρόεδρος Καρυάς Μ. Ποτήρης και πλή-
θος πιστών.
 Πανηγύρισαν ο Άγ. Νεκτάριος, παρεκκλή-
σιο του Αγ. Ιωάννη, η Αγ. Αικατερίνη στη θέση Άγ. 
Βασίλειος από την οικογένεια Ιωάννη Ασημομύτη, 
ο Άγ. Νικόλαος από την οικογ. Φρατζ. Βιδάλη και ο 
Άγ. Ανδρέας από την οικογ. Μάρκου Κουσουνάδη. 
Οι κτήτορες των παραπάνω ναών περιποιήθηκαν 
πλουσιοπάροχα τους εκκλησιασθέντες. 
 Το 40νθήμερο μνημόσυνο της Κρυσταλλί-
ας Βιδάλη τελέστηκε στον Αγ. Ιωάννη, καθώς και 
τα μνημόσυνα της Καλλιόπης Λιβαδάρα και της 
κόρης της Μαργαρούλας. Στην Κώμη έγινε το μνη-
μόσυνο της Μαργαρίτας, μητέρας της Καρμέλας 
Γιαγιά. Επίσης, το ετήσιο μνημόσυνο του Γεωργ. 
Σιγάλα στους Αγ. Πάντες στην Καλλιθέα. 

ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ…
 Την 27η Οκτωβρίου τελέστηκε δοξολογία 
για την εθνική μας εορτή στον Άγ. Δημήτριο Κα-

ρυάς. Ακολούθως μετέβησαν όλοι στο Ηρώο του 
χωριού, όπου τελέστηκε τρισάγιο και έψαλαν όλοι 
μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Κατέθεσαν στέφανα 
από το Δήμο Τήνου οι κκ. Ιω. Γιαγιάς, Φρ. Πλυτάς 
και Μιλτ. Νικολ. Μπαλής και από τους συλλόγους 
Καρυάς- Μουντάδου οι κκ. Σίμος Μιχάλογλου, 
Μαρ. Μαλλιάρα και Ευαγγ. Μαραγκού. Ακολού-
θησε κέρασμα.
 Στη μνήμη Ειρήνης Χαριάτη ο σύλλογός 
μας προσέφερε 500€ για τις ανάγκες των ενοριακών 
ναών Αγ. Δημητρίου και Αγ. Ελευθερίου. Το ενορι-
ακό συμβούλιο με επιστολή του μας ευχαρίστησε. 
 Η «Παλαμάρης Α.Ε.» παρουσιάζει στη 
Σύρο στις 18/12/09 το φωτογραφικό λεύκωμα του 
Αριστείδη Κοντογεώργη «Η Σύρος από ψηλά».
 Τιμήθηκε η μνήμη του Αγ. Ακινδύνου στον 
Άγ. Βλάση, από την οικογ. Σουράνη, του Αγ. Μηνά 
στον Άγ. Ελευθέριο, καθώς και του Ευαγγ. Ματ-
θαίου στην Αγ. Αναστασία από την οικογ. Αλεξ. 
Λεβαντή. 
 Πανηγύρισαν ο Άγ. Σπυρίδωνας από τις οι-
κογ. Ζωής και Αποστόλου Σοφιανού καθώς και η 
Αγ. Λουκία από την οικογ. Μαρκουίζου. Οι κτή-
τορες προσέφεραν πλούσια εδέσματα στους πολυ-
πληθείς πιστούς. 
 Ο Γιώργος και η Μαρία Καλλιακμάνη απέ-
κτησαν αγοράκι. Να τους ζήσει.
 Το κοριτσάκι τους βάπτισαν ο Νίκος και 
η Έυα Μπαλή δίνοντάς του το όνομα Ιωάννα. Να 
τους ζήσει! 
 Ο Ιβάν και η Μαργαρίτα Στογιάνοβ εγγρά-
φηκαν ως μέλη στο σύλλογό μας. 
 Έφυγε από τη ζωή η Άννα Κρητικού. Θερ-
μά συλλυπητήρια.
 Στις 25/10/09 τελέστηκε το ετήσιο μνημό-
συνο της Αικατερίνης Σοφιανού.

               ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
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