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Αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δόθηκε, ως Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, να προλογίσω την 
εκδήλωσή μας, που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της 
παρουσίασης του Βιβλίου  « Η ζωή μου στη Σύρα », αλλά 
όχι και για να παρουσιάσω, σε ολόκληρο  το εύρος του, 
την αξία, τη σημασία και το πλούσιο περιεχόμενο του 
Βιβλίου, καρπός επίπονης εργασίας του Εκδότη του κ. 
Παύλου Καρβώνη - Εγγονού. Δεν θα τολμούσα κάτι τέτοιο, 
διότι ούτε ο ειδικός είμαι, ούτε τις απαραίτητες ικανότητες 
και γνώσεις έχω για να αναλάβω μια  τόσο  σπουδαία  
αποστολή. Αυτό θα  γίνει από τον  ίδιο  τον Εκδότη, ο οποίος 
είναι ο πλέον ειδικός και έχει συλλέξει το πλούσιο και 
αποδεικτικό υλικό, που απλώνεται στις 191 σελίδες του 
Βιβλίου του. Το Προλόγισμά μου αυτό αφορά, κυρίως, τον 
υπερήλικα πρωταγωνιστή του συγγραφικού Έργου, 
Αξιοσέβαστο κ. Παύλο Καρβώνη, ένεκα της άμεσης σχέσης 
του με το Σύνδεσμό μας.    

Ως καθ΄εαυτου, συγγραφεα του Έργου πρεπει, νομιζω, 
να θεωρήσουμε τον παππού Παύλο, ο οποίος, ναι μεν δεν 
χρησιμοποιεί κανένα μέσον γραφής για να αποτυπώσει τις 
αναμνήσεις του, αλλά διαμέσου του  προφορικού λόγου, τις 
μεταδίδει στον εγγονό  του, ο οποίος τις τα-  
ξινομεί και τις επεξεργάζεται και στη συνέχεια τις 
χρησιμοποιεί για τη σύνθεση του Έργου του, που εξέδωσε 
σε βιβλίο πριν από λίγους μήνες.   

Ο Συγγραφέας-Παππούς-έγραψε, τρόπον τινά, την 
αυτοβιογραφία του από τη ζωή του στη Σύρο, στην οποία 



συμπεριέλαβε και ένα αξιοσημείωτο μέρος από τις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου, τον οποίο ποτέ δεν έπαψε 
να αγαπά και να σκέπτεται και που, όπως τεκμαίρεται  από 
το πολύτιμο αρχειακό υλικό του Σωματείου μας, έδειξε 
υπερβάλλοντα ζήλο γι’ αυτόν, αφιερώνοντας ώρες 
ατέλειωτες από τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο του και από 
την προσωπική του ανάπαυση.     

 Επιλέγει τις καλύτερες στιγμές της μνήμης του, 
φτιάχνει γέφυρες με το χθες και αποτυπώνει τα 
περιστατικά  της  ζωής  του  σε ταξινομημένο λόγο, που τον  
υφαίνει  και  σιγά-σιγά τον μετατρέπει σε ιστορία, η οποία  
διαφυλάσσεται  από τον απόγονο Παύλο Καρβώνη και 
αξιοποιεί-ται με τη δημιουργία ενός αξιόλογου Βιβλίου.  
  

Η ακρίβεια της περιγραφής του ανθρώπων, τόπων και 
γεγονότων, συντάσσεται με την αλληλουχία του χρόνου και 
η μνήμη εναλλάσσεται,  με την τρυφερότητα να 
συμπορεύεται με τη νοσταλγία, με ισχυρή την έλξη που του 
ασκεί η Σύρος, η γενέτειρά του. Ένα Έργο που, παρά την 
πάροδο του χρόνου, θα διατηρεί εσαεί όλη τη διδακτική του 
ευστοχία και όλη την ιστορική, κοινωνική και λαογραφική 
του εγκυρότητα.  

Με ξεχωριστή ικανότητα ο εκδότης κ. Παύλος 
Καρβώνης εμβάθυνε στην τοπική μας ιστορία και με λόγο 
τεκμηριωμένο και γλαφυρό, με  απλό και εύληπτο κείμενο 
και με ευχάριστη αφηγηματικότητα, εκθειάζει το 
διηγηματικό μέρος αυτού του ξεχωριστού Βιβλίου. 
Ενδιαφέρον το φωτογραφικό υλικό, το οποίο κοσμεί τις 
σελίδες του και διαφωτίζει το κείμενο. Άφθονα τα 
λαογραφικά στοιχεία που καταγράφονται, καθώς και άλλες 
πτυχές της λαϊκής, της κοινωνικής και της θρησκευτικής 
παράδοσης της Σύρου, που τα ανάδειξαν και τα διατήρησαν 
εκείνοι που προηγήθηκαν  ή  που τώρα  προπορεύονται  στα  



χρόνια  από  εμάς. Στις σελίδες του βιβλίου αποτυπώνεται 
από τις διηγήσεις του Παύλου Καρβώνη, ο συναισθηματικός 
και ο νοσταλγικός τόνος και αρκετά στοιχεία του 
χαρακτήρα των παλιών Συριανών. Το άρωμα της τότε 
εποχής μπορεί να χάθηκε, αλλά που, όμως, λειτουργεί σαν 
άγκυρα που μας δένει με τα περασμένα και διατηρεί 
ζωντανή την εικόνα της Αγαπημένης μας Μάννας γης, της 
Σύρου μας, της Αρχόντισσας του Αιγαίου, του πανέμορφου 
στολιδιού του Νησιώτικου Συμπλέγματος των Κυκλάδων.  

Η Σύρος έχει το Θάμπος της : Το θρησκευτικό, το 
ιστορικό, το λαογραφικό, το πολιτιστικό, το κοινωνικό. Έχει 
τον αξιοθαύμαστο πολιτισμό της, τις αξίες, τα ήθη και τις 
παραδόσεις της, με το ένδοξο παρελθόν της και τις ιερές 
παρακαταθήκες των προπατόρων μας. Ένας Τόπος 
ευλογημένος, πολυαγαπημένος και χιλιοτραγουδισμένος.          

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο 
στη δράση του Συνδέσμου κατά τη δεκαετία του 1950, όταν 
ο Παύλος Καρβώνης διετέλεσε Πρόεδρος και αντίστοιχα 
Μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αυτός είναι και ο 
κύριος λόγος, για τον οποίον η οικογένεια του  Παύλου 
Καρβώνη έκρινε ότι θα μπορούσε να ζητήσει τη συνδρομή  
του Συνδέσμου  στην προσπάθεια έκδοσης του Βιβλίου.  

 

Εκεί που ο Παύλος Καρβώνης εκδήλωσε το αμείωτο 
ενδιαφέρον του για το Σύνδεσμο και διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό και σημαίνοντα ρόλο, ήταν η κατασκευή 
της Αίθουσας δίπλα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, 
στην Ερμούπολη, που την χρησιμοποιούσε ο Σύνδεσμος για 
τη στέγαση  του  Γραφείου  του, τις συγκεντρώσεις  των 
μελών  
του και τις εν γένει εκδηλώσεις του. Επειδή, βασικός 
Παράγοντας, κυρίως οικονομικός, της κατασκευής της ήταν 
ο Σύνδεσμος, ο χώρος αυτός ονομάστηκε « Αίθουσα (και 



αλλού Λέσχη) του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών 
Σύρου ». Ήταν πράγματι *Η Αίθουσά του*.     

Η μεγάλη ημέρα, δεν άργησε να έρθει. Η Αίθουσα 
εγκαινιάστηκε το 1956.  Ήταν  μια ιστορία που κατείχε 
ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κ. Παύλου Καρβώνη.    

Στις σελίδες του Βιβλίου εξιστορούνται παραστατικά 
οι ενέργειες που έγιναν και τα πρόσωπα που αναμείχθηκαν 
στην υπόθεση εκτέλεσης αυτού του μεγάλου, για το 
Σύνδεσμο και τα Μέλη του, Έργου.  

Παραθέτω μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που 
σχετίζονται άμεσα με τη Δράση του κ. Παύλου Καρβώνη, 
κατά την περίοδο 1950-1952, όπου χρημάτισε Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Τα στοιχεία 
αφορούν τη λήψη διαφόρων αποφάσεων  του Συμβουλίου 
κατά την περίοδο αυτή και τα συγκέντρωσα από τα 
Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσμου και 
των Συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου.         

 

Για την ιστορία αναφέρω εδώ ότι, σύμφωνα με το 
1ο Βιβλίο  των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 
των Μελών του  Συνδέσμου, η πρώτη Γενική Συνέλευση 
του Σωματείου αυτού, μετά από την επίσημη 
αναγνώρισή του από την Ελληνική Πολι-τεία, 
πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 1931.       
 

       Αποφάσεις που λήφτηκαν:   

1)  Ανασυγκρότηση των Τμημάτων του Συνδέσμου στα 

Χωριά             

2)  Διοργάνωση λαχείου για την ενίσχυση του Ταμείου του 
Συνδέσμου   
 

3)  Επισκευή της Αίθουσας του Συνδέσμου  

4)  Συμμετοχή στο Ιωβηλαίο της Φανερωμένης        



5)  Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο περί της Ενώσεως  της  
Κύπρου με  την     
      Ελλάδα     

6)  Επικοινωνία   του  Προέδρου του Συνδέσμου κ. Παύλου  
Καρβώνη  με τον Σεβασμιότατο  Γεώργιο  Χαλαβαζή - 
Έξαρχο  των  Ελληνορύθμων  Καθολικών  στην  Ελλάδα, που 
σκοπό είχε την εισαγωγή  προς  θεραπείαν στο Νοσοκομείο 
της Θείας Πρόνοιας *Παμμακάριστος* δωρεάν απόρων 
ασθενών μελών του Συνδέσμου, τα δε  ημιάπορα   να  τυγχά-  
νουν   έκπτωσης  25-50 %.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  
Νοσοκομείου της Παμμακαρίστου (Πρόεδρός του ο 
Σεβασμιότατος Γεώργιος  Χαλαβαζής ), ενέκρινε  το  αίτημα 
αυτό  με  το  επίσημο έγγραφό  του με αριθ. 4328 (Στο 
Πρακτικό του Συμβουλίου δεν αναγράφεται η       
ημερομηνία  και  το  έτος  του  εγγράφου, 
πιθανολογείται, όμως, οτι ήταν γύρω από τον Αύγουστο 
με Σεπτέμβριο του1950)                             
 

  7) Συνέχιση της λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου  
(Πρόκειται για το Ιδιωτικό Σχολείο « Άγιος Βικέντιος », 
του οποίου ως ιδιοκτήτης φερόταν ο Σύνδεσμος 
Ελλήνων Καθολικών Σύρου) 
  

  8)  Ενέργειες  για τον ορισμό Στρατιωτικού Καθολικού 
Ιερέα  
                 

  9)  Ενέργειες για την κάλυψη κενών θέσεων  Καθολικών  
Ιεροδιδασκάλων  στα Σχολεία       
 

10)  Αγορά  ενός  Μοτέρ  ( Γεννήτριας ), για  τον   μόνιμο  
ηλεκτροφωτισμό του Ιερού Ναού της Φανερωμένης           
11)  Ενίσχυση  του  Ταμείου  του  Ιερού Ενοριακού  Ναού  
Ερμουπόλεως «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» με το ποσό 
των 250.000 δρχ.      
12)  Ίδρυση στο Σύνδεσμο Μουσικού Τμήματος  

13)  Διάθεση ποσού 300.000 δρχ. για την  επισκευή  της  
στέγης  της  αίθουσας του Συνδέσμου  



14)  Αγορά δυο φερέτρων, τα οποία διέθεται  δωρεάν  ο  
Σύνδεσμος  για την ταφή των απόρων Καθολικών  
15)  Παραχώρηση  της αίθουσας  του Συνδέσμου  δυο  
φορές  την  εβδομάδα, για την Έκθεση Βιβλίων του Καλού 
Τύπου             
16)  Διάθεση 200.000  δρχ. εις  τον  διενεργούμενον έρανον 
για την  ανέγερση Ιερού Ναού εις  την  ενταύθα  Σχολή  
Εφέδρων  Αξιωματικών. 
         Για να μην επιβαρρυνθεί, εξολοκλήρου το Ταμείο του 
Συνδέσμου, το κάθε μέλος του Συμβουλίου κατέβαλε ανά 
10.000 δρχ.     
           

17)  Χορήγηση  βοηθημάτων  σε  άπορες  καθολικές  
οικογένειες, για τις  Εορτές του Πάσχα  
18)  Διάθεση  των  εισπράξεων 1.000.000 δρχ.  από  τη  
θεατρική  παράσταση του Συνδέσμου με τη σύμπραξη της 
Ένωσης Καθολικής Νεολαίας Ελλάδας (ΕΚΝΕ) - Τμήμα  Άνω 
Σύρου-για το Ορφανοτροφείο  “ Άγιος Βικέντιος ”  
 

19)  Κινητοποίηση προς την Κυβέρνηση και τους Αρχηγούς 
των  Κομμάτων, για την άρση του  Νόμου απαγόρευσης να 
φοιτούν τα Ορθόδοξα παιδιά στα Καθολικά Σχολεία                                 
 

20)  Ίδρυση βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο.    

 Ο κ. Παύλος Καρβώνης, το έτος 1959, μετακομίζει στην 
Αθήνα μεταφέροντας εκεί και την επαγγελματική του 
δραστηριότητα. Από εδώ και πέρα σταματά, πλέον, η 
ενεργός του δράση στο Σύνδεσμο Ελλήνων Καθολικών 
Σύρου, τον οποίο, φθάνοντας στα 100 χρόνια της ζωής 
του και ύστερα από την πάροδο 57 χρόνων από της 
εγκατάστασής του στην Αθήνα, ακόμη αγαπά, τον έχει 
βαθειά στην καρδιά του και  παρακολουθεί με μεγάλο 
ενδιαφέρον την πρόοδό του  και τις εν γένει 
δραστηριότητές του. Απόδειξη τούτου η κατά  
διαστήματα, έστω και αραιά, τηλεφωνική του 
επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.   
 



 Παραθέτω ένα μικρό μέρος του Βιβλίου από την 
Εισαγωγή του. Γράφει ο Εκδότης κ. Παύλος  Καρβώνης :    
  
 

« Ακούγοντας από μικρός τις ιστορίες του παππού και 
της γιαγιάς μου για τη ζωή τους στα νησιά όπου 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, είχα φτάσει να θεωρώ  τα  
βιώματά  τους  ως  μέρος και της δικής  
μου ζωής.  (Σημειώνω  εδώ ότι  ο παππούς του  Παύλος 
Καρβώνης και η γιαγιά του Δέσποινα Αθανασιάδου, 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν  στη Σύρο). Όσο όμως 
άκουγα τον  παππού μου να μου μιλά για τη Σύρο, να 
μου διηγείται ξανά και ξανά τις περιπέτειές του στον 
πόλεμο ή διάφορα περιστατικά από τη ζωή του πατέρα 
του, διαπίστωνα ότι ήταν κάτι παραπάνω από 
οικογενειακές ιστορίες· ήταν πολύτιμες μαρτυρίες για 
την εποχή τους και τον τόπο μας. Έτσι ωρίμασε σιγά - 
σιγά μέσα μου η ιδέα να τις καταγράψω, αρχικά σε ήχο, 
στη συνέχεια και σε εικόνα  ».  
 
        - Κατά τη Γενική Συνέλευση  των  Μελών  του  
Συνδέσμου  μας, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 
2010, στο Ποιμαντικό Κέντρο *Άγιος Παύλος*, στην 
Ποσειδωνία, με την παρουσία του Καθολικού Επισκόπου 
Σύρου Σεβασμιότατου Πατέρα Φραγκίσκου Παπαμανώλη - 
Προέδρου τότε, όπως και σήμερα, της Ιεράς Συνόδου της 
Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, Ιερέων και Μοναχών, 
Εκπροσώπων των Πολιτικών και των Αυτοδιοικητικών 
Αρχών, δεκάδων Μελών μας και πολλών συγγενών των 
τιμωμένων, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου, σε 
ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις Πολύτιμες Υπηρεσίες που 
πρόσφεραν στο Σύνδεσμο, είχε τιμήσει τα εν ζωή 
ευρισκόμενα Μέλη του, τα οποία από τις ιδρύσεώς του έως 
τον Μάρτιο του 2009, είχαν διατελέσει Πρόεδροι ή Μέλη του 
Διοικητικού του Συμβουλίου. Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν 



και ο κ. Παύλος Καρβώνης, 93 ετών τότε, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση αυτή.               

Ο Σύνδεσμος, κατά τα 86 χρόνια της ύπαρξής του, 
βρίσκεται  συνεχώς  στο  προσκήνιο, σε  δρόμους  έντονης  
δραστηριότητας,  ανάπτυξης και  προόδου, χάρη  σε  όλους  
εκείνους  τους  ανθρώπους, οι  οποίοι  με μεγάλη αγάπη και 
υπέρμετρο ζήλο προς το Σύνδεσμο και μη φειδόμενοι κόπου 
και χρόνου, εργάστηκαν ανιδιοτελώς κατά μικρές ή μεγάλες 
χρονικές περιόδους, είτε από τη θέση του Προέδρου, είτε 
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε απλώς Μέλη 
του, για την  πραγμάτωση των στόχων και των σκοπών του 
και για τη μεταλαμπάδευση των  Πανχριστιανικών Αξιών 
και Αρετών. Ο καθένας τους είναι για το Σύνδεσμο μια 
ξεχωριστή Προσωπικότητα και ένας Μεγάλος 
Ευεργέτης του. Ανάμεσά τους  και ο Αξιοσέβαστος, 100 
ετών σήμερα, κ. Παύλος Καρβώνης του Πέτρου και της 
Υακίνθης Δαπόλλα, στον οποίον, πέραν και κύρια από την 
περισσή αγάπη και στοργή του, την αδιάκοπη  στήριξη και 
την απέραντη φροντίδα του για την οικογένειά του, και την 
πρόοδο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, συνέκλι-
ναν και άλλες δυο πρωταρχικές του αγάπες: Η γενέτειρά 
του Σύρος και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου.  

_______________________ 

Αξιοσέβαστε και Αξιότιμε Κύριε Παύλο Καρβώνη, 
 πάλαι ποτέ Πρόεδρε  

του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου : 
Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς γι’ αυτή την 
πολύτιμη παρακαταθήκη στο Νησί μας και στη 
Συριανή Κοινωνία και όχι μόνο, των διηγήσεων και 
των αναμνήσεών σας που ο εγγονός σας Παύλος, 
απαθανάτισε  στο  εξαιρετικό Βιβλίο    

« Η ζωή μου στη Σύρα »  



τις οποίες εμπλουτίσατε και συνδέσατε και με στοιχεία 
από την πλούσια ιστορία του αγαπημένου σας 
Συνδέσμου.  

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου  
Σας Αγαπά και ιδιαιτέρως σας Τιμά.  

Τώρα πλέον εκπληρώθηκε η μεγάλη σας επιθυμία *Να 
κρατήσετε στα χέρια σας το Βιβλίο αυτό και να 
παρακολουθήσετε στο σπίτι  
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σας, από τα τηλεοπτικά μέσα, την εκδήλωση που 
πραγματο-ποιούμε τώρα για την παρουσίασή του στο 
κοινό*. Σε λίγες ώρες με μεγάλη χαρά και γαλήνη ψυχής, θα 
μας ακούσετε, θα μας νοιώσετε κοντά σας, όπως και εμείς 
αισθανόμαστε τώρα ότι είσαστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε “ 
Εκ βαθέων ” ο Θεός να σας χορηγεί άφθονες τις Χάρες Του, 
Δύναμη και Υγεία.  

______________________   
Αξιότιμε Κύριε Παύλο Καρβώνη - Εκδότη 

Σας απονέμουμε τα εύσημα και θερμά σάς 
συγχαίρουμε για την επίπονη πολύμηνη πολυδιάστατη 
εργασία σας, της καταγραφής των αναμνήσεων του 
Αξιοσέβαστου παππού σας, τις οποίες διαφυλάξατε 
μέσω του αξιόλογου Βιβλίου σας.  
 Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για αυτό 
το σημαντικό Έργο σας, που τιμά την Αξιότιμη 
Οικογένειά σας και τη Σύρο μας, για του οποίου την 
παρουσίαση συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, και την 
οποία με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε να γίνει σε 
λίγο από εσάς.         

         ______________________        

Αξιότιμε Κύριε Πέτρο Καρβώνη του Παύλου 



Σας εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες για την 
πεντάμηνη, έστω και δια του τηλεφώνου, αγαστή και 
εποικοδομητική μας συνεργασία, σχετικά  με την 
έκδοση από τον Γιο σας Παύλο,  του Βιβλίου «Η ζωή μου 
στη Σύρα», αλλά και για την όλη ευγενικότατη και 
μειλίχια συμπεριφορά σας απέναντί μου. Τώρα, πλέον, 
το αξιόλογο αυτό Έργο αποτελεί για την Οικογένεια 
του Αξιότι-μου πατέρα σας  κ. Παύλου Καρβώνη  * 
Σπουδαίο Οικογενειακό Κειμήλιο *. Συγχαίρουμε και 
εσάς για την όλη προσφορά σας στην προεργασία και 
την έκδοση του Βιβλίου.   

______________________ 

Ευχαριστώ και όλους εσάς, το σεβαστό μας 
ακροατήριο, 

για την προσοχή σας και για το χρόνο που μου 
διαθέσατε.  

 


