Μέλος της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου

Έτος 1ης κυκλοφορίας 1998 - Φύλλο 77 - Δεκέμβριος 2017
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οι λαοί του πλανήτη μας ετοιμάζονται να υποδεχτούν
τον καινούριο χρόνο ελπίζοντας ότι το 2018 θα είναι
χρόνος Ειρήνης, χωρίς πολεμικές συρράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές. Στην πατρίδα μας ευχή μας είναι να τελειώσει το μαρτύριο των
μνημονίων που μας έχει επιβληθεί από ντόπιους και ξένους κλειδοκράτορες της ζωής μας, βυθίζοντας στη δυστυχία μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Με την ευχή
και την ελπίδα ότι ο καινούριος χρόνος θα επουλώσει
τις πληγές που άφησαν πάνω μας τα προηγούμενα χρόνια, ευχόμαστε στους αναγνώστες μας Χρόνια Πολλά!
«Φωνή της Καρυάς»
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΗ
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση που βιώνει ο ελληνικός λαός τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν προήλθε μόνο
από την επίπλαστη οικονομική ευμάρεια, που οι εκάστοτε κυβερνώντες μάς προσέφεραν με αντάλλαγμα
την ψήφο μας, από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010.
Προέρχεται και από την κατάπτωση όλων εκείνων των
αξιών που ισχύουν ισότιμα για όλους τους πολίτες ενός
ευνομούμενου κράτους. Η «Φωνή της Καρυάς» με θάρρος και παρρησία καταγράφει στο σημερινό της φύλλο
ορισμένα μόνο από τα κακώς κείμενα που ζούμε καθημερινά τα τελευταία 30 χρόνια.
Παιδεία:
Παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στο χώρο της Ανώτατης εκπαίδευσης και θλιβόμαστε που από χώρος μάθησης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και πνεύματος βυθίζεται κάθε μέρα που περνά ολοένα και περισσότερο
στο τέλμα και την απαξίωση. Εκεί που άλλοτε οι σπουδαστές μας προέταξαν τα στήθη τους απέναντι στα άρματα της δικτατορίας έχοντας δίπλα τους το σύνολο του
ελληνικού λαού, σήμερα δυστυχώς οι πανεπιστημιακοί
χώροι αποτελούν το κρησφύγετο και το ορμητήριο διαφόρων παρανομούντων. Το πανεπιστημιακό άσυλο που
κατακτήθηκε με τους αγώνες και το αίμα των φοιτητών
μας θα πρέπει να προστατευτεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της.
Εξάρχεια:
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι αναρχικοί
των Εξαρχείων δημιούργησαν το δικό τους «κρατίδιο»
στο κέντρο της πρωτεύουσας. Όλο αυτό το διάστημα
πετροβολούν, καταστρέφουν, καίνε και τελευταία πυροβολούν χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός. Και όλοι
διερωτώνται: Γιατί διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις παραμένουν θεατές σ’ αυτές τις έκνομες ενέργειες; Μήπως διότι με τη ρίψη δακρυγόνων, προκειμένου να τους
διαλύσουν, διαλύονται ταυτόχρονα και οι απεργιακές
συγκεντρώσεις των καθημαγμένων από τα συνεχή μέτρα λιτότητας εργαζομένων και συνταξιούχων;
Νόμος Παρασκευόπουλου:
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εξ αρχής ότι οι άδειες που

δίνονται στους ποινικά κρατούμενους είναι επιβεβλημένες, διότι βοηθούν στην επανένταξή τους στην κοινωνία μετά την έκτιση της ποινής που τους έχει επιβληθεί.
Με τι κριτήρια, όμως, δίνονται αυτές οι άδειες; Και πώς
αισθάνονται σήμερα όλοι εκείνοι που άφησαν ελεύθερους καθ’ έξιν εγκληματίες, οι οποίοι διέπραξαν ξανά τα
ίδια ειδεχθή εγκλήματα, για τα οποία είχαν φυλακιστεί;
Η παραδοχή του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης ότι ο
νόμος είχε προσωρινό χαρακτήρα δεν μετριάζει καθόλου τον πόνο των συγγενών αθώων θυμάτων.
Φοροδιαφυγή:
Έχοντας ως παράδειγμα πολιτικούς που με τους νόμους
που ψήφισαν επιτρέπεται η δημιουργία εξωχώριων
εταιρειών, πολλοί μετέφεραν τα χρήματά τους εκτός
Ελλάδας, αν και προήλθαν από την επιχειρηματική
τους δραστηριότητα εντός της χώρας. Παράλληλα, μετέφεραν και την ακίνητη περιουσία τους προκειμένου
να μην πληρώνουν φόρους. Είναι γνωστή άλλωστε
δήλωση πρώην υπουργού, ο οποίος είχε δημιουργήσει
εξωχώρια εταιρεία, «αφού είναι νόμιμο είναι και ηθικό», αγνοώντας ότι το ηθικό είναι νόμιμο. Πρόσφατα,
άλλωστε, ένας άλλος λαλίστατος πολιτικός δήλωσε με
περισσό θράσος ότι «καλά κάνουν οι επιχειρηματίες και
φοροδιαφεύγουν, αφού τους έχει επιβληθεί τεράστια
φορολογία».
Συνδικαλισμός:
Πού βρίσκονται, άραγε, οι εργατοπατέρες του κομματικού συνδικαλισμού τα χρόνια της κρίσης; Τόσο η ΓΣΕΕ
όσο και η ΑΔΕΔΥ τηρούν σιγή ιχθύος στα αλλεπάλληλα μέτρα που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια σε
βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Αποκομμένοι, πλέον, οριστικά από το εργατικό δυναμικό
της χώρας αρκούνται στο να παίρνουν τους παχυλούς
μισθούς τους, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν καταδικαστεί από τα ποινικά δικαστήρια διότι «βούτηξαν το χέρι
τους στο μέλι».
Θα μπορούσε να γράφει κανείς πολλές ώρες για τα κακώς κείμενα στην πατρίδα μας, όπως παραδείγματος
χάριν τις κομματικές προσλήψεις στο δημόσιο τομέα,
για το φακελάκι που εξακολουθεί να βασιλεύει στα
νοσοκομεία, την αμαρτωλή πολεοδομία που δε βλέπει
τις αυθαίρετες κατασκευές με αποτέλεσμα να χάνονται
ανθρώπινες ζωές (δυτ. Αττική), την αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, τη μη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις μίζες που δίνονται προκειμένου να
εξυπηρετηθούν μεγάλα συμφέροντα και τόσα άλλα…
Λέγεται ότι «μεταξύ του παλαιού που πεθαίνει και του
νέου που έρχεται μεσολαβεί η εποχή των τεράτων». Ας
ευχηθούμε το 2018 να είναι η χρονιά του καινούριου
που θα έλθει, αφήνοντας πίσω ό,τι μας πλήγωσε και
θα ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα και
τους Έλληνες.
Καλή Χρονιά!
Μάνθος Ποτήρης
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ΚΡΙΜΑ…
Έστω και καθυστερημένα και ύστερα από μια δεκαετή
προσπάθεια της εφημερίδας μας αλλά και της προηγούμενης διοίκησης του συλλόγου Καρυάς, πλακοστρώθηκε το τμήμα του παλιού μονοπατιού που έχει μετατραπεί
πλέον σε δρόμο και συνδέει την Καρυά με τον Ενοριακό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το δημοτικό άλσος
Καρυάς. Τα ερωτήματα, όμως, που έχουν τεθεί στο παρελθόν από το σύλλογο της Καρυάς και την εφημερίδα μας εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα από
εκείνους που με τη σιωπή τους προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους.
1)Γιατί δεν έλαβαν υπόψιν τους την έκθεση αυτοψίας
που τους απέστειλε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τήνου;
2)Γιατί δεν αποκατέστησαν το μονοπάτι στην πρότερη
μορφή του;
3)Γιατί τα έξοδα της πλακόστρωσης βάρυναν το Δήμο
Τήνου και όχι εκείνους που το κατέστρεψαν;
4)Γιατί δεν τήρησαν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις
για την προστασία των μονοπατιών του νησιού μας;
Η «Φωνή της Καρυάς» έχει τις στήλες της ανοιχτές σε
όσους επιθυμούν να απαντήσουν.
ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΗ ΛΥΧΝΑΦΤΙΑ
Άνοιξη...στα Δυο Χωριά απομεσήμερο, περίμενα τη
φίλη μου να περπατήσουμε και μετά να πιούμε το καφεδάκι μας στο ανακαινισμένο καφενείο - ταβέρνα του
χωριού.
Δυστυχώς το μαγαζί ήταν κλειστό, όμως εγώ κάθισα σε
μια καρέκλα παραδομένη στην ανοιξιάτικη ραστώνη.
Από το κελάρυσμα του νερού που ‘τρεχε δίπλα μου κόντευε να με πάρει ο ύπνος.
“Πούθε είσαι, κυρά μου;...” με ξάφνιασε η φωνή ενός
χαμογελαστού και σεβάσμιου γέροντα.
“Για τα ωραία Τριανταρίτισσα...” απάντησα αυθόρμητα
“...για τα υπόλοιπα κάτοικος Αθηνών”.
Έπιασα το λιγνό και πολυδουλεμένο χέρι του βοηθώντας τον να καθίσει δίπλα μου...
“Και δε μου λες, κόρη μου” συνέχισε ο γέροντας “έχεις
πάει στη Λυχναφτιά;”. Δεν περίμενε απάντηση, απ’ ότι
κατάλαβα έκανε μάλλον αναπόληση των δικών του βιωμάτων.
“Εκεί, που λες, τα λογιώ – λογιώ ψάρια πηδάνε στο
τηγάνι κατευθείαν από τη θάλασσα και γύρω από τις
φωτιές οι αγελούδες στήνουνε τρελό χορό. Εκεί στα πετροκάλυβα των ψαράδων τα χταπόδια ξεραίνονται στ’
αυλιδάκι απλωμένα στις ξερολιθιές κι από δίπλα το λιαστό κρασί στο πήλινο κανάτι. Αχ! η Λυχναφτιά, ωραίος
τόπος!” είπε και σταμάτησε να πάρει ανάσα.
Πάνω στην ώρα ήρθε και η φίλη μου.
“Πάμε στη Λυχναφτιά να περπατήσουμε;” τη ρώτησα “
Θα μαζέψουμε και ωραίες πέτρες”.
“Να πάμε, αφού το θες. Όμως εκεί δεν έχει καφέ”.
“Δεν πειράζει, θα γευτούμε ψητό χταπόδι και θα πιούμε
λιαστό κρασί” απάντησα γελώντας.
“Τρελάθηκες; Άνοιξε ταβέρνα στη Λυχναφτιά και δεν
το ξέρω;”
“Αστειεύομαι” της είπα, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.
Πήγαμε τελικά και περπατήσαμε στην έρημη παραλία.
Την ώρα του γυρισμού το είδα εκεί στην άκρη του μονοπατιού... ένα φανάρι τροφίμων, ένα παλιό λαμαρινένιο
φανάρι με τη σήτα του γύρω -γύρω και τα πιάστρα του
σε άριστη κατάσταση. Το πήρα, φύσηξα λίγο τη σκόνη, το χάιδεψα απαλά, το κανάκεψα σαν κάτι ζωντανό
και το μετέφερα μέχρι το αυτοκίνητο. Ήταν φανερό ότι
το ‘χαν πετάξει οι καινούργιοι ένοικοι κάποιου παλιού
πετροκάλυβου που είχε ανακαινισθεί. Την άλλη κιόλας
μέρα το ‘βαψα πράσινο σκούρο, σχεδόν κυπαρισσί. Το
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κρέμασα σε περίοπτη θέση στην κουζίνα μου και βάζω
εκεί το ψωμί μου, τυλιγμένο σε μια πετσέτα για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία.
Στη Λυχναφτιά πάω συχνά έκτοτε. Αγόρασα κι ένα κανάτι από το εργαστήρι κεραμικής τού οικισμού. Όταν
έχει νοτιαδάκι κολυμπάω στα δροσερά νερά της και
μετά περπατάω τριγύρω και ψάχνω. Τι ακριβώς ψάχνω; Ούτε κι εγώ ξέρω...ίσως το τηγάνι που μέσα του
πηδούσαν τα ψάρια ή το βαρελάκι με το λιαστό κρασί
θαμμένο σε κάποιο πετροχώραφο. Ο τόπος μού φαίνεται μαγικός. Όσο για τον υπέργηρο φίλο μου, δεν τον
ξανάδα ποτέ. Μπορεί να ήταν αποκύημα της φαντασίας
μου, που με οδήγησε σ’ αυτόν τον παράδεισο!
Λέλα Σωτηροπούλου-Αβραμοπούλου, Ιατρός
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ 1845-1902
Σε μια εποχή που ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει και
τα όποια ευεργετικά μέτρα που υπήρχαν για τους πολυτέκνους καταργούνται από τις μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων επτά ετών, το ερώτημα που τίθεται
είναι ένα και μοναδικό. Πού οδηγείται μια χώρα με γερασμένο πληθυσμό; Αν ανατρέξουμε 150 χρόνια πίσω
θα διαπιστώσουμε ότι στη μικρή Καρυά από το 1845
μέχρι και το 1902 υπήρχαν αρκετοί πολύτεκνοι, τα ονόματα των οποίων παραθέτουμε παρακάτω. Σημειωτέον
ότι πολύτεκνος θεωρείτο όποιος είχε αποκτήσει περισσότερα από 5 παιδιά.
Νικηφόρος Δημ. Μαραγκός (1845) 6 παιδιά,
Ιωάννης Χαρ. Τσιριγώτης (1860) 6 παιδιά,
Χρήστος Ραφ. Σοφιανός (1860) 6 παιδιά,
Δημήτριος Κων. Θεοδώρου (1860) 6 παιδιά,
Μιλτιάδης Γεωργ. Μπαλής (1868) 9 παιδιά,
Δημήτριος Ανδ. Λεβαντής (1871) 6 παιδιά,
Γεώργιος Εμμ. Μαραγκός (Κουτσομανώλης-1876) 9 παιδιά,
Πέτρος Ιω. Βαλσαμής (1889) 6 παιδιά,
Πέτρος Σίμ. Δελώτης (Σαρδέλης-1893), 6 παιδιά,
Απόστολος Χρ. Σοφιανός (1895), 7 παιδιά,
Σίμος Γεωργ. Μαραγκός (Κουτσομανώλης-1902), 6
παιδιά.
(Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στο βιβλίο του
Στέφανου Ν. Δελατόλλα «Η Καρυά της Τήνου και οι
περί αυτήν οικισμοί», που εξέδωσε και προσέφερε ο
Σύλλογος Καρυάς το 2008.)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΑΣ
Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17.30 στην
Αδελφότητα Τηνίων θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γ.Σ.
και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
μας. Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ. Η «Φωνή της Καρυάς» καλεί τα μέλη του
συλλόγου και τους φίλους του χωριού μας να δώσουν
το παρών και να συμμετάσχουν ενεργά στις αρχαιρεσίες προκειμένου να βρει και πάλι το βηματισμό του
ο σύλλογός μας. Είναι κρίμα ο αρχαιότερος σύλλογος
της Τήνου με την τεράστια δημιουργική και πολιτιστική διαδρομή που έχει επιδείξει από το 1946 μέχρι
σήμερα, να αντιμετωπίζει πρόβλημα συμμετοχής νέων
μελών για το Δ.Σ. μετά την αποχώρηση της προηγούμενης διοίκησης. Οι νέοι πρέπει να πάρουν την τύχη
του συλλόγου στα χέρια τους οδηγώντας τον ξανά στη
θέση που όλες οι προηγούμενες διοικήσεις τον είχαν
τοποθετήσει.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής του καμπαναριού και της στέγης του Αγίου Ελευθερίου Καρυάς. Το

ενοριακό συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του στους
κατοίκους του χωριού, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα και συνέβαλαν οικονομικά στην πραγματοποίηση του έργου, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Τέλος, θερμές ευχαριστίες
απευθύνει και στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που όπως πάντα βρίσκεται
αρωγός σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για να φτάσει η «Φωνή της Καρυάς» στα χέρια σας κάποιοι βοηθούν τόσο στη συγκέντρωση της ύλης, όσο και
στη διανομή της μερικώς. Η εκδότρια και ο υπεύθυνος
της ύλης αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν
πέρα από τους συνεργάτες μας Στέφ. Γιαγιά, Δημ. Μαραγκό και Γιάννη Σιώτο, και τους κκ π Μάρκο Φώσκολο, Γεώργιο Γ. Μαραγκό, Κάρολο Μέγκουλα, Γεώργιο
Σιώτη, Γεωργία Λεβαντή-Λαμανδρέα, Μάκη Πρωτόπαπα, Ηλία Σιγάλα και Άγγελο Ματθαιάσο.
ΠΕΝΘΗ
π ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
Ένας ξεχωριστός ιερέας έφυγε από τη ζωή γεμίζοντας
θλίψη την τηνιακή κοινωνία και ιδιαίτερα τους ενορίτες
της Υπαπαντής στον Κτικάδο. Ο πατέρας Αντώνιος είχε
την τύχη να αγαπηθεί από όσους τον είχαν γνωρίσει. Το
πεντακάθαρο βλέμμα του, η γλυκύτητα της φωνής του
και ο σεβασμός του απέναντι στις αξίες που πρεσβεύει η
Ορθοδοξία τον έκαναν να ξεχωρίζει. Τιμούσε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας εφόσον το
επέτρεπαν τα καθήκοντά του και θα θυμάμαι πάντα την
προτροπή του να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις αυτές που
προάγουν την ιστορία, τον πολιτισμό και τις θρησκευτικές παραδόσεις του νησιού μας. Στην πρεσβυτέρα Σταματία και τα παιδιά του η εφημερίδα μας εκφράζει τα
συλλυπητήριά της.
Μάνθος Ποτήρης
ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
«Στην πολυαγαπημένη μου γιαγιά.
Αυτό το πρωινό, η πολυαγαπημένη μου γιαγιά, η γυναίκα που τόσα χρόνια με φρόντιζε με όλη της την αγάπη
και στοργή, που στεκόταν στο πλευρό μου και με έμαθε τόσα πράγματα, σταμάτησε, έπαψε να ζει. Πήγε στο
πλάι του Θεού, του Παντοδύναμου, που τόσο πολύ αγαπούσε και που ήταν τόσο αφοσιωμένη σ’ Αυτόν. Μας
άφησε και πήγε σε ένα καλύτερο μέρος αλλά καθόλου
δεν αμφιβάλλω πως ακόμα μας προσέχει από τον Παράδεισο, το νέο της σπίτι. Ξέρω καλά πως όπου κι αν
βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή είσαι ευτυχισμένη. Ήσουν
η δεύτερη μανούλα μου πάντα από τη στιγμή που δεν
είχα ακόμα το μυαλό, ώστε να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει μανούλα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα της
ζωής σου. Θυμάμαι που με νανούριζες στην κούνια
μου, θυμάμαι το νανούρισμά σου και μου δίνει δύναμη
να συνεχίσω. Θυμάμαι που παίζαμε μαζί στο δωμάτιό
σου, που μου διάβαζες παραμύθια, που μου μάθαινες
τα ποιήματα του νηπιαγωγείου και μου έμειναν μέχρι
σήμερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν εκεί για
όλους μας. Σ’ αγαπώ γιαγιά! Γνωρίζω πως δεν ήθελες
να σε κλάψουμε όταν πεθάνεις, αλλά ζητούσες το αδύνατο, καλή μου γιαγιά. Πώς γίνεται να μην κλάψουμε
μια τόσο καλή, τόσο αγνή, τόσο στοργική, τόσο ευλογημένη και προικισμένη γυναίκα που πέθανε στα χέρια
των ανθρώπων που την αγαπούσαν; Μια γυναίκα που
μεγάλωσε δυο ευτυχισμένες κόρες, την εγγονή της και
στήριξε ανίψια και συγγενείς; Πώς να μην κλάψουμε
μια τέτοια γυναίκα σαν εσένα, που ο θάνατός της ήταν
τόσο συγκλονιστικός για όλους; Γιαγιά, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, αλλά θα σταθούμε ο ένας στο πλευρό του

άλλου, όπως θα ήθελες κι εσύ, και θα προχωρήσουμε.
Αντίο αγαπημένη μου γιαγιά, θα τα ξαναπούμε σε μια
άλλη ζωή.»
Σοφία Πέτρου, 13 ετών
STOP ΕΔΩ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

● Λαμπρά πανηγύρισε και φέτος ο ενοριακός ναός των

Εισοδίων στο χωριό μας. Πλήθος πιστών παραβρέθηκε παραμονή και ανήμερα της εορτής. Ο σύλλογος
«Κάβος» παρέθεσε γεύμα σε όλους στην αίθουσα του
λαογραφικού μουσείου, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι
άνοιξαν και πάλι τα σπίτια τους οι Τριποταμιανοί προσφέροντας τη φιλοξενία τους στους παρευρεθέντες. Και
του χρόνου!
● Μπράβο σας! Οι δυο σύλλογοι του χωριού «Γέννησις» και «Κάβος» συμμετείχαν από κοινού στη συντήρηση του λαογραφικού μουσείου.
-Εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας και τη
Μονή του Οσίου Λουκά πραγματοποίησε την Κυριακή
3 Δεκεμβρίου ο σύλλογος «Γέννησις».
● Την Κυριακή 21/1/2018 και ώρα 11.00 ο σύλλογος
«Γέννησις» θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
στην Αδελφότητα και καλεί τα μέλη και τους φίλους του
συλλόγου να παρευρεθούν.
● Την ημέρα της κοπής της πίτας του συλλόγου «Κάβος» ο Άγιος Βασίλης θα μοιράσει και φέτος δώρα στα
παιδιά του χωριού.
● Τις ευχαριστίες του εκφράζει το Δ.Σ. του συλλόγου
«Κάβος» στους κκ Πέτρο Αλικάρη και Κώστα Καλαϊτζίδη για τη βοήθειά τους στο γεύμα που παρέθεσε ο
σύλλογος. Επίσης ευχαριστεί τον κ Ηλία Ασημομύτη
για την οικονομική προσφορά του στο σύλλογο στη
μνήμη του Μοδέστου Σιώτη.
● Πανηγύρισαν οι εκκλησίες του χωριού: Άγ. Δημήτριος
(Πέτρος Αλικάρης), Άγ. Ανάργυροι παρεκκλήσι Εισοδίων (Ι. Αλικάρης), Ταξιάρχης (Σωτήρης Σπανός), Άγ. Νεκτάριος Πετριού (Χαράλαμπος Δελατόλας), Άγ. Αρσένιος Μακελίνα (π. Στυλιανός Τουφεκλής), Άγ. Νικόλαος
(Γεώργ. Σιώτης), Άγ. Σπυρίδωνας Νερόμυλοι (Ιωάννης
και Αντώνης Σιώτος), Άγ. Ελευθέριος Νερόμυλοι (Ευστάθιος Βιδάλης), Άγ. Ελευθέριος (Αλέκος Κόγκος),
Αγ. Αναστασία (οικ. Ρήγου), Άγ. Ιγνάτιος (π. Αντώνιος
Μαρκουίζος). Προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα. Και
του χρόνου!
● Ο Κωνσταντίνος και η Χριστίνα είναι Γερμανοί. Αγάπησαν κι οι δυο τον Τριπόταμο. Η αγάπη τους αυτή τους
έφερε κοντά και ένωσαν τις ζωές τους. Να ζήσουν!
● Ο Κώστας και η Αντωνία Σιώτου απέκτησαν αγοράκι.
Να ζήσει!
● Ο Μιχάλης και η Μαρία Αλβέρτη απέκτησαν κοριτσάκι. Να ζήσει!
● Ο Γιάννης και Σοφία Βιδάλη βάπτισαν το κοριτσάκι
τους δίνοντάς του το όνομα Γεωργία. Καλοφώτιστο!
● Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κολλάρος. Συλλυπητήρια.
STOP ΕΔΩ ΜΟΥΝΤΑΔΟΣ

► Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου και ώρα 17.30 ο σύλ-

λογός μας θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην
Αδελφότητα. Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.
► Ο Μορφωτικός Σύνδεσμος του νησιού Χάλκης Κωνσταντινούπολης «Ο Άγιος Νικόλαος» με 160 μέλη επισκέφθηκαν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 το Μουντάδο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου ο Ιερέας της ενορίας
π. Μάρκος Φώσκολος τέλεσε Εσπερινό και Αρτοκλασία . Ακολούθησαν σύντομες ομιλίες, ανταλλαγή δώρων και κέρασμα στην αίθουσα του χωριού.
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► Ένα μοναδικό ημερολόγιο εξέδωσε ο σύλλογος το
οποίο απεικονίζει έργα ζωγραφικής που βλέπουν το
φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά του Μουνταδιανού ζωγράφου Εμμ. Λαμπάκη. Τα ξεχωριστά αυτά
έργα προσέφερε για τη φωτογράφισή τους ο απόγονος
της οικογένειας Γιάννης Λαμπάκης, στον οποίο το Δ.Σ.
εκφράζει τις ευχαριστίες του.
► Ο Σύλλογος Μουντάδου στηρίζοντας την προσπάθεια για φύτευση χαρουπιάς προσέφερε συμβολικά 25
δενδρύλλια για να φυτευτούν στο Μουντάδο. Μπράβο
σας!
► Γιόρτασαν τα ξωκλήσια του χωριού: Άγ. Ανάργυροι
(Γύρλα), Άγ. Νεκτάριος (παρεκκλήσι Αγ. Ιωάννη), Άγ.
Ανδρέας (Λαγκάδι) από οικογ. Μάρκου Κουσουνάδη
και Άγ. Νικόλαος από οικογένεια Φρατζέσκας Βιδάλη.
Προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα.
► Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδρομή που πραγματοποίησε ο σύλλογος στη Λειβαδιά και τον Ορχομενό.
► Η συνεστίαση που πραγματοποιεί κάθε χρόνο στην
Πλάκα ο σύλλογος θα γίνει την Κυριακή 11/2 και ώρα
14.00.

STOP ΕΔΩ ΤΖΑΔΟΣ

■ Λαμπρά πανηγύρισε η Καθέδρα του χωριού Αγία

Άννα παρουσία πολλών συγχωριανών μας και κατοίκων
του νησιού. Ακολούθησε κέρασμα.
■ Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Βαρβάρας στον Ι.Ν.
της Αγίας Άννας. Οι φιλόξενοι Τζαδιανοί προσέφεραν
πλούσιο γεύμα στους παρευρεθέντες.
■ Γιόρτασαν τα ξωκλήσια του χωριού: Άγιοι Ανάργυροι
από κ. Σωσώ Κρικελλή και Αγία Αικατερίνη από παιδιά
Ανδρέα Πλυτά. Ακολούθησαν πλούσια κεράσματα. Και
του χρόνου!
■ Ο Σπύρος Γεράρδης και η Μαρία Λεβαντή απέκτησαν
κοριτσάκι. Να ζήσει!
■ Ο Νίκος Καβούδης και η Μαριέττα Βλάσση βάπτισαν
το κοριτσάκι τους δίνοντάς του το όνομα Ιωάννα. Καλοφώτιστο!
■ Στην Αγία Άννα βάπτισαν το κοριτσάκι τους ο Γιάννης
Κελαδίτης και η Ελένη Μαρουδιά δίνοντάς του το όνομα Αικατερίνη-Κωνσταντίνα. Καλοφώτιστο!

Αγ. Λουκία (οικογ. Μαρκουΐζου), Αγ. Αναστασία (οικογ. Αλ. Λεβαντή). Προσφέρθηκαν πλούσια κεράσματα στους παρευρεθέντες.
→ Στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά με θέμα «Επίκαιρα θέματα εσωτερικής
νοσηλείας παιδιού και εφήβου» συμμετείχε το ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου και
η Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος του Τζανείου Έλενα
Ποτήρη, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Θέματα εισαγγελικής παρέμβασης». Ακολούθησαν ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
→ Μια ακόμα επιτυχημένη εκδρομή πραγματοποίησε
η ενορία των χωριών μας. Αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες στην οκταήμερη εκδρομή απόλαυσαν τις ομορφιές
της Ιταλίας κι έμειναν ενθουσιασμένοι με αυτά που
έζησαν, αλλά και με την όλη διοργάνωση.
→ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι οικογένειες των
αδελφών Ιάκωβου και Λάζαρου Ρήγου τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου στον Άγιο Αθανάσιο Υστερνίων.
Ακολούθησε κέρασμα.
→ Στην Αγία Τριάδα Υστερνίων η οικογένεια του κ Ιάκωβου Μαλακατέ τίμησε τη μνήμη του Αγ. Ιακώβου.
Ακολούθησε γεύμα στην οικία της οικογένειας.
→ Ο Νίκος Φώσκολος και η Άννα Σιώτη παντρεύτηκαν
στον Τριπόταμο. Να ζήσουν!
→ Ο Φραγκίσκος Γιαννησόπουλος και η Μαίρη Σοφιανού παντρεύτηκαν στην Τήνο. Να ζήσουν!
→ Ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης και η Ελισάβετ Χιώτη
παντρεύτηκαν στην Αγία Ελεούσα Αιγάλεω. Ακολούθησε δεξίωση. Να ζήσουν!
→ Ο Κώστας και η Αρετή Βαλσαμή βάπτισαν το αγοράκι τους δίνοντάς του το όνομα Σπυρίδων-Παναγιώτης. Ακολούθησε δεξίωση με ζωντανή μουσική. Καλοφώτιστο!

Η «Φωνή της Καρυάς»
σας εύχεται Χρόνια Πολλά
και Ευτυχισμένο το 2018!

ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ…

→ Με λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος ο Άγιος Δημή-

τριος στην Καρυά παρουσία πολλών πιστών τόσο στον
εσπερινό όσο και ανήμερα της εορτής. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν οι Πανοσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίτες
κκ Ιάκωβος Σέττας και Κύριλλος Κονταξής και οι ιερείς Σπυρίδων και Μάρκος Φώσκολος. Στο αναλόγιο
βρισκόταν ο πρωτοψάλτης της Παναγίας κ Στυλιανός
Κοντακιώτης. Την πανήγυρη τίμησαν με την παρουσία
τους ο έπαρχος Ιωάννης Γιαγιάς, η αντιδήμαρχος Αναστασία Δεληγιάννη, ο τακτ. σύμβουλος Υστερνίων Ιάκωβος Μαλακατές, ο πρώην έπαρχος Μάνθος Βίλλας
και το σύνολο των κατοίκων της Καρυάς και των γύρω
χωριών.
→ Η επέτειος του ΟΧΙ τιμήθηκε στην Καρυά με δοξολογία στον Άγ. Δημήτριο και κατάθεση στεφάνου στο
Ηρώο του χωριού από τον έπαρχο Τήνου Ιω. Γιαγιά και
τον αντιδήμαρχο Κώστα Βιδάλη.
→ Γιόρτασαν οι εκκλησίες της Καρυάς: Άγ. Ακίνδυνος
στον Άγ. Βλάσση (οικογ. Φωτεινιά), Ταξιάρχες στη Μεταμόρφωση Κουμιάδου (οικογ. Πέτρου Ι. Βαλσαμή),
Άγ. Μηνάς στον Άγ. Ελευθέριο, Ευαγγ. Ματθαίος στην
Αγ. Αναστασία (οικογ. Αλεξ. Λεβαντή), Άγ. Νικόλαος (οικογ. Μιλτ. Ν. Μπαλή), Άγ. Νικόλαος (Κόκκινες
Εκκλησιές- οικογ. Αλεξ. Λεβαντή), Άγ. Σπυρίδωνας (οικογ. Αποστόλου Χρ. Σοφιανού και Ζωής Ν. Σοφιανού),
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