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«ΟΙ ΤΓΦΡΟΝΟΙ ΚΑΡΤΑΣΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΡΦΑΙΕ ΚΑΡΤΑΣΙΔΕ»
Η ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΣΟΤ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΣΨΝ ΚΑΡΤΑΣΙΔΨΝ
ΤΠΟΘΕΗ ΟΛΨΝ
Μεγάλη διαδικτυακή εξόρμηση του υνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
Συμπλθρϊνονται περίπου 40 χρόνια από τθν ζναρξθ καταςκευισ και περίπου 35 χρόνια από τα εγκαίνια του όμορφου μνθμείου το οποίο εμπνεφςτθκαν και υλοποιιςαν
Καρυατζσ που είχαν αναγκαςτεί να εγκαταλείψουν το χωριό είτε ςτθν Ακινα, είτε ςτθ ξενιτιά. Οι ςυμπατριϊτεσ αυτοί -που ςχεδόν όλοι ζχουν φφγει από αυτι τθ ηωι- όχι
μόνο δεν το ξζχαςαν, αλλά τθν αγάπθ τουσ για αυτόν τον τόπο κζλθςαν να τθν μετουςιϊςουν ςε ζνα μνθμείο το οποίο κα ςθματοδοτοφςε τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ
Αρχαίεσ και τισ ςφγχρονεσ Καρυζσ, κάνοντασ όλουσ εμάσ υπεριφανουσ και ταυτόχρονα το χωριό γνωςτό ςε όλθ τθν Ελλάδα. Και πράγματι τζςςερεισ δεκαετίεσ μετά το
ςυμπζραςμα είναι ότι τα Κ Α Σ Α Φ Ε Ρ Α Ν. Το λαμπρό μνθμείο είναι πλζον το ςθμείο αναφοράσ των Καρυϊν. Δεκάδεσ τουριςτικοί οδθγοί το αναφζρουν και εκατοντάδεσ
επιςκζπτεσ ζρχονται να το δουν από κοντά.
Ο Σφνδεςμόσ, ςτον οποίο και ο χϊροσ ανικει, ζχει αναλάβει τθν υποχρζωςθ να το φροντίηει και να το ςυντθρεί. Μια υποχρζωςθ τθν οποία τα μζλθ του Δ.Σ. τθν κεωροφν
ωσ το ελάχιςτο απζναντι ςτουσ πρωτεργάτεσ του ζργου, οι οποίοι ζδωςαν ότι μποροφςαν ςε χρόνο και χριμα, κινθτοποιϊντασ όλουσ τουσ ΚΑΥΑΤΕΣ προκειμζνου να
πετφχουν τον ςτόχο τουσ.
Ππωσ ζχουμε γράψει και ςτα προθγοφμενα τεφχθ τα τελευταία χρόνια προχωριςαμε:
 ςτθ ςυντιρθςθ του προαφλιου χϊρου,
 ςτθ ςτεγανοποίθςθ του οροφισ και
 ςτθν αποκατάςταςθ φκορϊν και ςυντιρθςθ τθσ μαρμαροδομισ όλου του μνθμείου.
Ραράλλθλα, ετοιμάςτθκε και ολοκλθρϊκθκε θ μελζτθ για:
 τθν αποκατάςταςθ των αγαλμάτων του μνθμείου, κακϊσ και
 των αγαλμάτων των μουςϊν τα οποία κατά τθν άποψι μασ αποτελοφν πλζον μζροσ του
«αρχαιολογικοφ» τοπίου του χωριοφ.
Θ τελευταία εξζλιξθ αφορά ςτθν ετοιμαςία τθσ τελικισ μελζτθσ για τθν καταςκευι του μονοπατιοφ
που κα οδθγεί από τθν κεντρικι οδό ςτο μνθμείο. Αυτό το μονοπάτι προβλεπόταν ςτθν αρχικι
εικόνα του κτιρίου και με τθν καταςκευι του ολοκλθρϊνεται πλζον θ τελικι εικόνα και μορφι του.
Ιρκε θ ϊρα να βάλουμε ζνα μικρό λικαράκι όλοι, μικροί, μεγάλοι, μόνιμοι κάτοικοι και ομογενείσ
για τθ ςυντιρθςθ, αλλά και τθν ολοκλιρωςθ του όμορφου Μνθμείου. Τα μζλθ του Δ.Σ. του
Συνδζςμου των Απανταχοφ Καρυατϊν πιςτεφουμε ότι:

Η ΤΠΟΘΕΗ ΣΟΤ ΜΝΗΜΕΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΘΕΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΚΑΡΤΑΣΩΝ
και γι’ αυτόν τον λόγο κζλουμε να ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότεροι. Δεν κζλουμε να καλυφκεί το κόςτοσ από λίγουσ με πολλά αλλά από πολλοφσ με λίγα. Για
το ςκοπό αυτό ο Σφνδεςμόσ άνοιξε ζνα τραπεηικό λογαριαςμό ςτθν Εκνικι Τράπεηα προκειμζνου να ςυμμετάςχουμε όλοι με μικρά ποςά. Μια μικρι ειςφορά €10 με €20
είναι αρκετι, αρκεί να βοθκιςουμε όλοι. Ευνόθτο, ότι όςοι πατριϊτεσ κζλουν να προςφζρουν περιςςότερα είναι καλοδεχοφμενοι. Πλεσ οι προςφορζσ κα ανακοινωκοφν
τόςο ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα των Καρυϊν, ςτο facebook, όςο και ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο μασ. Ο αρικμόσ λογαριαςμοφ είναι (ΛΒΑΝ):

GR5601106620000066200228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΥΑΤΩΝ
SYNDESMOS TON APANTACHOU KARYATON
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ασ βοθκιςουμε όλοι, προκειμζνου να γίνει πραγματικότθτα αυτόσ ο ςτόχοσ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΛΔΑ 2:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΔΑ
Θ ΑΡΟΨΘ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΕΛΛΔΑ 3:
ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ
ΣΕΛΛΔΑ 4:
ΤΟΡΛΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΛΔΑ 5:
ΔΛΑΚΛΣΕΛΣ ΣΥΜΡΑΤΛΩΤΩΝ
ΣΕΛΛΔΑ 6:
Ο ΕΤΘΣΛΟΣ ΧΟΟΣ (ΚΟΡΘ ΤΘΣ
ΡΛΤΤΑΣ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Σφνδεςμοσ Απανταχοφ Καρυατϊν

με πατριωτικοφσ χαιρετιςμοφσ τα μζλθ του Δ.. του υνδζςμου μασ

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ
Ο φνδεςμοσ των Απανταχοφ Καρυατϊν ανακοινϊνει ότι ςκοπεφει να προχωριςει
ςτθν εμπορικι εκμετάλλευςθ των ιςόγειων καταςτθμάτων του ακινιτου
ιδιοκτθςίασ του, που βρίςκεται ςτθν πλατεία Αγ. Ανδρζα Καρυϊν, και το οποίο
προορίηεται για τθ δθμιουργία του Κζντρου Μνιμθσ και Πολιτιςμοφ Καρυϊν
Λακωνίασ. Για το λόγο αυτό προςκαλεί όποιον ενδιαφζρεται, να επικοινωνιςει
μζςω e-mail ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@karyes.gr, ι ςτα τθλζφωνα 6944
784563, 6974 720909.
Σο Δ..
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ΤΝΔΕΜΟ ΣΟΡΟΝΣΟ 2016:
ΕΝΑ ΦΡΟΝΟ ΓΕΜΑΣΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Ραράδειγμα προσ μίμθςθ για πολλοφσ
ομογενειακοφσ
ςυλλόγουσ
αποτελεί
θ
αδελφότθτα ςτο Τορόντο το Καναδά. Ππωσ
ζχουμε αναφζρει και ςε προθγοφμενα τεφχθ,
αποτελεί ζνα ηωντανό Σφλλογο με αρκετζσ
δραςτθριότθτεσ που κρατά ηωντανζσ τισ μνιμεσ
του χωριοφ μασ ςτουσ Καρυάτεσ που ζχουν
μεταναςτεφςει ςτθν όμορφθ χϊρα του Καναδά.
Οι δραςτθριότθτεσ ξεκινοφν με το άνοιγμα του
ιδιόκτθτου πάρκου «ΚΑΥΕΣ» τον Μάιο για να
ακολουκιςει το κερινό διιμερο πανθγφρι.

Η ΑΠΟΧΗ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ
Του Χαρ. Κωνςταντόπουλου
Γραμματζα του Συνδζςμου των Απανταχοφ Καρυατϊν
Επικεφαλι τθσ Συντακτικισ Ομάδασ του Δελτίου
Ρολλά είναι τα κζματα που απαςχολοφν τουσ κατοίκουσ των
Καρυϊν το τελευταίο διάςτθμα. Τα δφο ςθμαντικότερα είναι
θ αξιοποίθςθ των χρθμάτων από τθ διακικθ Κερψουλά και
θ πρόταςθ για τθν καταςκευι Μονάδασ Μθχανικισ
Διαλογισ και Μονάδασ Παραςκευισ Εδαφοβελτιωτικϊν
από Μθ Επικίνδυνα Απόβλθτα ςε ζκταςθ τθσ Τοπικισ
Κοινότθτασ Καρυϊν.
Ο Σφνδεςμόσ των Απανταχοφ Καρυατϊν παρακολουκεί από
κοντά τισ εξελίξεισ και για τα δφο αυτά κζματα. Δεν ςασ
κρφβουμε ότι τα μζλθ του Δ.Σ. δζχκθκαν προτάςεισ και
ζντονεσ παροτρφνςεισ προκειμζνου ο Σφνδεςμόσ να πάρει
κζςθ υπζρ τθσ μίασ ι τθσ άλλθ άποψθσ. Αναμφιςβιτθτα το
κάκε μζλοσ του Δ.Σ. ζχει ςχθματίςει τισ προςωπικζσ του
απόψεισ, όχι μόνο για τα δφο αυτά ηθτιματα, αλλά και για
όλα τα κζματα που απαςχολοφν τισ Καρυζσ.
Ωςτόςο αγαπθτοί ςυμπατριϊτεσ, ο ςκοπόσ του Συνδζςμου
των Απανταχοφ Καρυατϊν είναι μόνο ζνασ:

H ENOTHTA ΣΩΝ ΚΑΡΤΑΣΩΝ

Φωτογραφίεσ από το κερινό πανθγφρι

Ακολουκεί το φκινόπωρο θ εορτι του ψθμζνου
καλαμποκιοφ, θ οποία επίςθσ λαμβάνει χϊρα
ςτο πάρκο και αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία
για ςυνάντθςθ ςτθν φφςθ πριν τον ερχομό του
χειμϊνα
Οι φωτογραφίεσ που δθμοςιεφουμε ζχουν
αναρτθκεί ςτθν διαδικτυακι διεφκυνςθ τθσ
αδελφότθτασ karyai.com.

Για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να εκφράςουμε κζςθ υπζρ
τθσ μίασ ι τθσ άλλθσ άποψθσ τουλάχιςτον ςτθν παροφςα
φάςθ. Κα εκφράςουμε ωςτόςο τουσ προβλθματιςμοφσ μασ:
 Ρϊσ είναι δυνατόν να υπάρχουν χριματα προσ
αξιοποίθςθ εδϊ και δεκαετίεσ και να μθν ζχουν
αξιοποιθκεί;
 Ρϊσ είναι δυνατόν μια ςειρά επιχειρθματικϊν
πρωτοβουλιϊν με χριματα ςυμπατριωτϊν από τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό να ζχουν όλεσ οδθγθκεί ςτθν
αποτυχία
(τυροκομείο,
ςφαγείο,
εργοςτάςιο
ςυςκευαςίασ κάςτανου κ.α.);
 Ρϊσ είναι δυνατόν εντόσ τθσ κρίςθσ και τθσ
ςυνεχιηόμενθσ μείωςισ του πλθκυςμοφ του χωριοφ να
μθν μπορεί οι κάτοικοι να ομονοιςουν και να
αποφαςίςουν για το κοινό τουσ μζλλον;
 Ρϊσ είναι δυνατόν ζνα τόςο ςθμαντικό ηιτθμα όπωσ θ
καταςκευι τθσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων να
μθν ζχει ςυηθτθκεί αναλυτικά ςε Γενικι Συνζλευςθ των
Κατοίκων; Και όταν μιλάμε για ςυηιτθςθ ουςιαςτικά
μιλάμε κατ’ αρχάσ για τθν καταςκευι ενόσ Πίνακα με τα
Τπζρ και τα Κατά.
 Ρϊσ είναι δυνατόν να καλοφνται οι κάτοικοι να
διαμαρτυρθκοφν για τθν εν λόγω μονάδα, όταν επί ςειρά
δεκαετιϊν τα ςκουπίδια ακατζργαςτα καιγόντουςαν ι
κάβονταν ςτο 1,5 χλμ. από το χωριό και δεν αςχολοφταν
κανείσ;
Θ μθ τοποκζτθςθ προσ τθν μία ι άλλθ πλευρά δεν είναι
ζνδειξθ ΑΔΥΝΑΜΛΑΣ ι ΑΡΟΧΘΣ, αλλά κζςθ ΕΤΘΤΝΗ και
ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ.
Σε κάκε περίπτωςθ ο Σφνδεςμοσ ωσ φορζασ που εκφράηει
όλουσ τουσ Καρυάτεσ όπου γθσ κα πιζηει προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ
Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α  και τθσ  Τ Ν Ε Ν Ν Ο Η  Η .
Με πατριωτικοφσ χαιρετιςμοφσ

Τζλοσ, τα Χριςτοφγεννα θ Αδελφότθτα οργανϊνει τθν
χριςτουγεννιάτικθ γιορτι θ οποία είναι αφιερωμζνθ ςτα
νζα Καρυατόπουλα.
Τα ςυγχαρθτιρια από το Σφνδεςμο των Απανταχοφ
Καρυατϊν ςε όλουσ τουσ ςυμπατριϊτεσ και ευχζσ για να
ςυνεχίςουν δυναμικά.

Σφνδεςμοσ Απανταχοφ Καρυατϊν
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ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ
Απεβίωσε ο συμπατριώτης Δημήτριος Γρίβας
Ρριν ςαράντα μζρεσ αποχαιρετιςαμε τον αγαπθμζνο μασ Δθμθτράκθ Γρίβα, ζναν ζφθβο ενενιντα τεςςάρων ετϊν. Μασ
κφμιηε τθν θλικία του το περαςμζνο καλοκαίρι, όταν του λζγαμε –χωρίσ κακόλου να υπερβάλλουμε- πόςο καλά φαινόταν.
Ρρόςκετε γελϊντασ: γι’ αυτό ο λθξίαρχοσ φρόντιςε θ ταυτότθτά μου να γράφει «Δθμθτράκθσ», για να επιβεβαιϊνονται ζωσ
τϊρα αυτζσ οι κολακείεσ!
Ο Δθμθτράκθσ ο Γρίβασ γεννικθκε ςτισ Καρυζσ Λακωνίασ όπου ζηθςε τθν παιδικι του θλικία και τθν πρϊτθ του νεότθτα.
Απόφοιτοσ του «κολλεγίου» τθσ Μακρονιςου και «παρακεριςτισ» των νθςιϊν του ανατολικοφ Αιγαίου ςτθ ςυνζχεια, δεν
κζλθςε ποτζ –παρά τισ πιζςεισ των φίλων του- να εξαργυρϊςει τισ αγωνιςτικζσ του περγαμθνζσ.
Ευτφχθςε να αποκτιςει άξια ςφντροφο που αγάπθςε τον γενζκλιο τόπο του περιςςότερο κι από αυτόν τον ίδιο. Ζτςι είχαμε τθ
χαρά να τουσ βλζπουμε, τον Δθμθτράκθ και τθ Μαρίκα ςτο χωριό του τα καλοκαίρια.
Στιριγμα ςτισ λφπεσ των ςυμπατριωτϊν του και ςφντροφοσ ςτισ χαρζσ τουσ, ομόρφαινε τα γλζντια με τθ λεβζντικθ
κορμοςταςιά του, πάντα ευγενικόσ και χαμογελαςτόσ.
Ο Δθμθτράκθσ δοφλεψε ςκλθρά, μεγάλωςε παιδιά κι εγγόνια, γνϊριςε διςζγγονα, κι ζφυγε διακριτικά, το ίδιο διακριτικά
όπωσ ζηθςε: με προςφορά και αξιοπρζπεια.
Αναπαφεται τϊρα, κάτω από τα κυπαρίςςια τθσ δεφτερθσ πατρίδασ του, τθσ Καιςαριανισ, πλάι ςτον αγαπθμζνο του γιο του
που ο πρόωροσ χαμόσ τόςο τον είχε πικράνει.
Αν κι ο Δθμθτράκθσ υπιρξε από κείνουσ που με προςωπικό κόςτοσ υπθρζτθςαν τθ χϊρα τουσ το όνομά του δεν κα δεςμεφςει
ξεχωριςτζσ ςελίδεσ ςτα βιβλία τθσ Λςτορίασ · νομίηω, άλλωςτε, ότι οφτε ο ίδιοσ κα το επικυμοφςε. Δεςμεφει όμωσ πολφτιμο
χϊρο ςτθ μνιμθ όςων των γνϊριςαν , όςων πλοφτιςαν από τον φιλοςοφθμζνο του λόγο, από το λεπτό του χιοφμορ, από το
μάκθμα ηωισ που ζδινε με τθν ακόρυβθ προβολι αρχϊν των οποίων θ επίπονθ τιρθςθ είναι διαχρονικά προνόμιο των λίγων.

Απεβίωσε ο Βασ. Κάκαρης

Έφυγαν από την ζωή

Απεβίωςε τθν 14θ Μαρτίου 2017 ςτο Λοσ Αντηελεσ
τθσ Καλιφόρνια των Θ.Ρ.Α. ςε θλικία 96 ετϊν ο
Βαςίλειοσ Κάκαρθσ του Αριςτοτζλθ και τθσ Διμθτρασ
το γζνοσ Τράκα και κθδεφτθκε ςτο Σικάγο του Λλλινόισ
των Θ.Ρ.Α.
Γεννικθκε ςτισ Καρυζσ και μετανάςτευςε ςτισ ΘΡΑ τθ
δεκαετία του 1950. Επιςκεπτόταν τθ γενζτειρα του
κάκε καλοκαίρι.
Άφθςε πίςω του τθ ςφηυγο του Ευγενία, τζςςερα
τζκνα, τθ Μαρία ςυη. Κων/νου Μελαχοφρθ, τθν
Διμθτρα ςυη. Κουτςοφ, τθ Χριςτίνα ςυη. Δθμιτριου
Κοφγια και τον Αριςτοτζλθ (Άρκουρ) Κάκαρθ, εγγόνια
και διςζγγονα.

Ππωσ ενθμζρωκικαμε ο Λερζασ των Καρυϊν, πάτερ Ευςτράτιοσ απεβίωςαν:
 Στισ 01.01.2017 ο Ραναγιϊτθσ Καραγιάννθσ, ετϊν 72
 Στισ 17.01.2017 θ Λωάννα (Γιαννοφλα) χιρα Βαςίλειου Ρουλοκζφαλου, ετϊν 92
 Στισ 21.01.2017 ο Κωνςταντίνοσ Λεβεντάκθσ, ετϊν 88
 Στισ 02.02.2017 Θ Κωνςταντίνα χιρα Σόλωνοσ Μζρτηελου, ετϊν 91
 Στισ 05.03.2017 θ Ελζνθ Διαμαντοφρου, ετϊν 101
 Στισ 30.03.2017 θ Κωνςταντίνα Ντεβζρου, ετϊν 90

Τα κερμά μασ ςυλλυπθτιρια.

ΓΑΜΟΙ

ΓΕΝΝΗΕΙ

Τθν 1 Απριλίου 2017 παντρεφτθκε ςτθν Ακινα ο Φιλιμων Διαμαντάτοσ, φυςικόσ
από τθν Ακινα τθν Χριςτιάνα Μουτηουβι, χθμικό, από το Μαροφςι Αττικισ.
Ο Φιλιμων είναι γιοσ του Εμμανουιλ Διαμαντάτου και τθσ Ραραςκευισ (Ρζγκυ)
Κάκαρθ κόρθ του Ραναγιϊτθ Κάκαρθ ςυμβολαιογράφου από τισ Καρυζσ και τθσ
Αννασ Κατςίχτθ από τθ Σπάρτθ.
Να ηιςουν





Τθν 1 Νοεμβρίου 2016 ο Νείλοσ Κωνςταντίνου Καρδαράσ ζγινε παπποφσ
από τον μικρότερο υιό του Σάββα, ο οποίοσ απζκτθςε κοριτςάκι
Στισ 24 Φεβρουαρίου ο Αλζξανδροσ Δάβθσ και θ Κωνςταντίνα Τράκα (κόρθ
του Νίκου και τθσ Ελζνθσ Τράκα) απζκτθςαν κοριτςάκι.
Στισ 28 Φεβρουαρίου 2017 ο Βαςίλειοσ Κωνςταντίνου Καρδαράσ ζγινε
παπποφσ από τθν κόρθ του Μαριλζνα, θ οποία απζκτθςε δίδυμα
κοριτςάκια.
Να τουσ ηιςουν!

Άποψη των Καρυών από το δρόμο του Αγίου Κωνςταντίνου

ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR
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Λέσχη Ανάγνωσης «Ο Καρυοθραύστης»
αναστέλλει οριστικά τη λειτουργία της

ΣΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Ρεπορτάζ της εκπομπής «Ιστορίες» της τηλεόρασης του ΚΑΩ
για το καταπίστευμα Κερχουλά

Με λφπθ πλθροφορθκικαμε
τθν αναςτολι λειτουργίασ τθσ
Λζςχθσ
Ανάγνωςθσ
«Ο
Καρυοκραφςτθσ» από τουσ
υπεφκυνουσ.
Συγκεκριμζνα
θ
ςχετικι
ανάρτθςθ του υπεφκυνου τθσ
Λζςχθσ Ανάγνωςθσ, κ. Μιχάλθ
Χικάρα, ςτο κοινωνικό δίκτυο
facebook αναφζρει: «Τίτλοι
τζλουσ
για
τον
"Καρυοκραφςτθ"
και
μία
υπζροχθ γυναίκα.

Τθν Τρίτθ 10.01.2017, ςτισ 23:30, θ
γνωςτι ενθμερωτικι εκπομπι ζρευνασ
και
ρεπορτάη
"Λςτορίεσ"
των
δθμοςιογράφων Ραπαχελά, Τςίμα,
Κοςιϊνθ
και
Τζλλογλου
ςτθν
τθλεόραςθ του ΣΚΑΪ αςχολικθκε με
τθν ιςτορία του καταπιςτεφματοσ
Κερχουλά
και
τθν
προοπτικι
καταςκευισ μονάδασ βιομάηασ ςτισ
Καρυζσ Λακωνίασ.
Ιταν ζνα ρεπορτάη το οποίο μάλλον
δεν κολάκεψε το χωριό και κα πρζπει
να
χρθςιμοποιθκεί
ωσ
πθγι
προβλθματιςμοφ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ένα από τα πρϊτα πράγματα που κάναμε όταν ιρκαμε να ηιςουμε μόνιμα ςτο
4η διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Food-Expo
μικρό χωριό των Καρυϊν τθσ Λακωνίασ το Σεπτζμβριο του 2013 ιταν να φτιάξουμε
μία Λζςχθ Ανάγνωςθσ, τον "Καρυοκραφςτθ", με ζνα τμιμα Ενθλίκων το οποίο κα
αναλάμβανα εγϊ και ζνα Σχολικό τμιμα του οποίου τθν ευκφνθ κα είχε θ γυναίκα
μου.
Στθν αρχι ςχεδόν όλοι μασ κεωροφςαν παλαβοφσ. "Μα καλά; Λζςχθ Ανάγνωςθσ
ςτα 1000 μζτρα;" μασ ζλεγαν. Ο ςκοπόσ ο δικόσ μασ όμωσ ιταν να καλλιεργιςουμε
τθν αγάπθ για το βιβλίο και το διάλογο. Τθν ανοχι ςτο διαφορετικό. Το ςεβαςμό
τθσ άλλθσ άποψθσ. Το ξεκίνθμα κυμάμαι μασ βρικε με 3 ςυμμετοχζσ ςε κάκε
τμιμα. Κι ενϊ θ ιδζα για τθ Λζςχθ ιταν δικι μου, το τμιμα Ενθλίκων δεν
"περπάτθςε" ποτζ κακϊσ δεν διζκετα τελικά τθν απαραίτθτθ υπομονι και κζλθςθ
για ζνα τζτοιο εγχείρθμα. Η Εφα όμωσ δεν τα παράτθςε ποτζ. Τα 3 παιδιά ζγιναν 5,
τα 5 αυξικθκαν ςε 7 και κάποτε ζφκαςαν τα 12! Σχεδόν κάκε Σάββατο ι Κυριακι
το πρωί θ Κοινότθτα του χωριοφ γζμιηε ηουηοφνια που για 2 ϊρεσ που κρατοφςε θ
ςυνάντθςθ περνοφςαν εμφανϊσ υπζροχα και το βαςικότερο δθμιουργικά! Χκεσ,
Κυριακι 15/1/2017, ιταν θ τελευταία φορά. Είμαι υπεριφανοσ για εςζνα καμάρι
μου και εςφ μπορείσ να είςαι για το ουςιαςτικό ζργο που πρόςφερεσ με τον
"Καρυοκραφςτθ"».
Ελπίηουμε ςτο μζλλον να υπάρξουν ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ πολιτιςμοφ και Για τρεισ θμζρεσ ςτο ςτακμό του Μθτροπολιτικοφ Σιδθροδρόμου ςτθν πλατεία
Συντάγματοσ παρουςιάςτθκαν τα Λακωνικά Ρροϊόντα με ςκοπό να γνωρίηουν οι
παιδείασ από τισ Καρυζσ, όπωσ αυτι τθσ Λζςχθσ Ανάγνωςθσ «Ο Καρυοκραφςτθσ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- κάτοικοι και οι επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ των Ακθνϊν τον πλοφτο τθσ Λακωνικισ γθσ.
Στο Ρερίπτερο του Διμου Σπάρτθσ υπιρχαν και μοιράηονταν αντίγραφα του
Αποκριάτικες εκδηλώσεις
τουριςτικοφ χάρτθ των Καρυϊν εκδόςεωσ του Συνδζςμου προκειμζνου όλοι οι
επιςκζπτεσ να το γνωρίςουν τισ ομορφιζσ του χωριοφ.
Μετά το πζρασ τθσ παρουςίασ, το περίπτερο μεταφζρκθκε ςτθν 4θ διεκνι ζκκεςθ
τροφίμων και ποτϊν FoodExpo θ οποία ζλαβε χϊρα από 18 ζωσ 20 Μαρτίου 2017
ςτο εκκεςιακό κζντρο Metropolitan Expo. Εκεί μαηί με τουσ παραγωγοφσ τισ
Λακωνίασ φιλοξενικθκαν ςτα ςυνολικά 212 τ.μ. περίπτερα τθσ “Μυκικισ
Ρελοποννιςου”. Ραράλλθλα, ενϊ ςτθν ζκκεςθ ςυμμετείχαν και 32 ακόμθ
μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ, χαρακτθρίηοντασ τθν ςυμμετοχι τθσ Ρελοποννιςου ωσ
μια από τισ πιο πολυπλθκείσ και δυναμικζσ ολόκλθρθσ τθσ ζκκεςθσ.
Οι παραγωγοί είχαν τθ δυνατότθτα να κάνουν αρκετζσ προγραμματιςμζνεσ b2b
επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ με Buyers του εξωτερικοφ, οι οποίοι φιλοξενικθκαν
από τθ διοργάνωςθ κακϊσ και να γνωρίςουν τα προϊόντα τουσ ςτουσ εγχϊριουσ
επαγγελματίεσ που επιςκζφκθκαν τθν ζκκεςθ.
Τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ ζγιναν από τον Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποςτόλου παρουςία του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ρροςταςίασ του Ρολίτθ κ. Νίκου Τόςκα, του Ρροζδρου του Εμπορικοφ και
Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου κ. Κωνςταντίνου Μίχαλου, κακϊσ και εκπροςϊπων
κομμάτων και φορζων.
Δφο αποκριάτικεσ εκδθλϊςεισ - Ράρτυ Μαςκζ – ζγιναν ςτο χωριό μασ το τριιμερο Εκ μζρουσ των Ρεριφερειϊν τθσ χϊρασ απθφκυνε χαιρετιςμό ο Ρεριφερειάρχθσ
Ρελοποννιςου κ. Ρζτροσ Τατοφλθσ.
τθσ Κακαρισ Δευτζρασ.
Θ πρϊτθ το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 το βράδυ, διοργανϊκθκε από τον Το περίπτερο τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου επιςκζφκθκε ο Ρρόεδροσ τθσ Ν.Δ κ.
Ρολιτιςτικό Σφλλογο Καρυϊν και ζγινε ςτο ιςόγειο του κτιρίου τθσ πρϊθν Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ τον οποίο υποδζχκθκαν οι εκπρόςωποι τθσ Ρεριφζρειασ
Ρελοποννιςου Κωνςταντίνα Νικολάκου και Ρερικλισ Μαντάσ, και τον ενθμζρωςαν
Κοινότθτασ Καρυϊν.
Θ δεφτερθ εκδιλωςθ ζγινε τθν επομζνθ, Κυριακι 26 Φεβρουαρίου 2017 το βράδυ για τισ δράςεισ εξωςτρζφειασ, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία τθσ Ρεριφζρειασ με τισ
παραγωγικζσ τάξεισ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ Αντιπεριφερειάρχθσ κα Νικολάκου
–όπωσ τα τελευταία χρόνια, ςτο ξενοδοχείο «Το αρχοντικό του Ράρνωνα».
Και ςτισ δφο εκδθλϊςεισ υπιρχε μουςικό πρόγραμμα από γνωςτοφσ DJs. Οι επεςιμανε ςτον κ. Μθτςοτάκθ ότι θ εξωςτρζφεια τθσ χϊρασ μασ ςτθρίηεται ςτθν
κάτοικοι και οι επιςκζπτεσ του χωριοφ, κακϊσ και κάτοικοι από τα γφρω χωριά προςπάκεια των αιρετϊν Ρεριφερειϊν, που ζχουν και τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ του
τόπου τουσ, ηθτϊντασ παράλλθλα από τον αρχθγό τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ
διαςκζδαςαν ςτον ρυκμό τθσ Αποκριάσ με χαρά και κζφι και πολφ χορό.
να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ Αιρετισ Ρεριφζρειασ. Το περίπτερο τθσ
------------------------------------------------------------- Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου επιςκζφκθκαν επίςθσ ο Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ
Κεντρϊων κ. Βαςίλθσ Λεβζντθσ, ο εκπρόςωποσ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ τθσ
Δθμοκρατικισ Συμπαράταξθσ κ. Οδυςςζασ Κωνςταντινόπουλοσ και θ πρϊθν
Ανακοίνωση για την ρύθμιση οφειλών ύδρευσης-αποχέτευσης
Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κα. Κατερίνα Μπατηελι.
Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ ςεφ από τθ Λζςχθ Αρχιμαγείρων Ελλάδοσ
Θ Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτθσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ να ρυκμίςουν τισ
πρόςφεραν ςτουσ Ρροζδρουσ από τισ Λζςχεσ Αρχιμαγείρων Λταλίασ, Λςπανίασ,
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τουσ μζχρι τθν 30.04.2017 καταβάλλοντασ το 30% τθσ
Γαλλίασ, Ρορτογαλίασ, Μάλτασ, Κφπρου και Λιβάνου παραδοςιακζσ
ςυνολικισ οφειλισ και το υπόλοιπο ςε μθνιαίεσ δόςεισ με τθν προχπόκεςθ ότι κα
Ρελοποννθςιακζσ ςυνταγζσ. Οι φιλοξενοφμενοι ςεφ διλωςαν εντυπωςιαςμζνοι
εξοφλοφνται κανονικά οι τρζχοντεσ λογαριαςμοί.
από τισ γεφςεισ των ςυνταγϊν και το υψθλό επίπεδο των Ρελοποννθςιακϊν
προϊόντων.

Σφνδεςμοσ Απανταχοφ Καρυατϊν
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ΔΙΑΚΡΙΕΙ ΤΜΠΑΣΡΙΨΣΨΝ
Ο συμπατριώτης αρχιτέκτονας κ. Ιωάννης Καραχάλιος
στην έκθεση GR80s

Μια πολφ ενδιαφζρουςα ζκκεςθ πραγματοποιικθκε ςτισ αρχζσ του ζτουσ
ςτθν «Τεχνόπολθ» του Διμου Ακθναίων, ςτο Γκάηι, με κζμα GR80s, θ
Ελλάδα του Ογδόντα, με πρόγραμμα παράλλθλων δράςεων ςτθ Στζγθ του
Λδρφματοσ Ωνάςθ.
Θ ζκκεςθ ιταν μια πρωτότυπθ ιςτορικι και πολιτιςμικι αναδρομι ςτθν
δεκαετία του ’80, θ οποία ζχει ςτόχο να προςφζρει ςτον επιςκζπτθ μια
μοναδικι αναβιωτικι εμπειρία μζςα από τα 18 περίπτερα και ζνα
ςυνδυαςμό άμεςθσ πλθροφορίασ, οπτικοακουςτικϊν εκκεμάτων και
διαδραςτικϊν εφαρμογϊν. Στθν ζκκεςθ ςυμμετζχει ο ςυμπατριϊτθσ
αρχιτζκτονασ κ. Ιωάννθσ Καραχάλιοσ, ο οποίοσ επιμελικθκε μαηί με τθν
ςυνεργάτιδά του κ. Ελιςάβετ Ρλαΐνθ, το ςχεδιαςμό τθσ αναπαράςταςθσ
του εςωτερικοφ ενόσ τυπικοφ ελλθνικοφ διαμερίςματοσ τθσ δεκαετίασ του
'80. Το ζκκεμα ζχει τίτλο «Διαμζριςμα 1987» και εντάςςεται ςτο περίπτερο
«Κατοικία και Δθμόςιοσ Χϊροσ». Θ ζκκεςθ διιρκεςε ωσ τισ 12 Μαρτίου
2017 ςτθν Τεχνόπολθ Διμου Ακθναίων, Ρειραιϊσ 100, Γκάηι με ωράριο
λειτουργίασ: Τρίτθ ζωσ Ραραςκευι 12.00 – 20.00, Σάββατο και Κυριακι
10.00 – 22.00. Σχετικι αναφορά για το ζκκεμα μπορείτε να διαβάςετε ςτο
περιοδικό Lifo, ςτο άρκρο με τίτλο: Μπικαμε πρϊτοι ςτο '80s διαμζριςμα
που «χτίςτθκε» για τισ ανάγκεσ τθσ ζκκεςθσ GR80s ςτθν Τεχνόπολθ. Επίςθσ
ςχετικό ρεπορτάη ζκανε και θ εκπομπι "Τϊρα" του ςτακμοφ ΣΚΑΪ με τθν
Άννα Μπουςδοφκου, ςτισ 30.01.2017.

---------------------------------------------------------------------------Ένας ομογενής Καρυάτης έπαιξε μπουζούκι στο Λευκό Οίκο
για τον εορτασμό της 25η Μαρτίου

Στα χρϊματα τθσ γαλανόλευκθσ «ντφκθκε» τθν Ραραςκευι (24/3), ο
Λευκόσ Οίκοσ ςτισ Θ.Ρ.Α, προκειμζνου να προχπαντιςει εκπροςϊπουσ τθσ
ομογζνειασ, τισ διπλωματικζσ Αρχζσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου κακϊσ και
ςθμαντικοφσ επιχειρθματίεσ από τισ Θ.Ρ.Α. και τθν Ελλάδα για να
γιορτάςουν όλοι μαηί τθν 196θ επζτειο τθσ Εκνικισ Ραλιγγενεςίασ. Τον
υπουργό Άμυνασ Ράνο Καμμζνο και τουσ άλλουσ Ζλλθνεσ επιςιμουσ
υποδζχκθκε ο Αμερικανόσ πρόεδροσ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδροσ
Μάικ Ρενσ και ο Ελλθνοαμερικανόσ προςωπάρχθσ του Λευκοφ Οίκου άινσ
Ρρίμπουσ. Θ εκδιλωςθ είναι θ πρϊτθ που γίνεται από τθ νζα κυβζρνθςθ
των Θ.Ρ.Α. προσ τιμιν τθσ ομογζνειασ και τθσ Ελλάδασ, ωςτόςο ο Λευκόσ
Οίκοσ τιμά τθν 25θ Μαρτίου εδϊ και 31 χρόνια. Στθν είςοδο του Λευκοφ
Οίκου, τουσ υψθλοφσ προςκεκλθμζνουσ καλωςόριηε με ελλθνικζσ
παραδοςιακζσ μελωδίεσ, τριμελισ ορχιςτρα. Στο μπουηοφκι ιταν ο
ομογενισ Ιωάννθσ Μπάρλασ με καταγωγι από τισ Καρυζσ.

Σο Mουσείο Καλαθοσφαίρισης της Φ.Α.Ν.Θ.
τιμάει τον συμπατριώτη Ιωάννη Κωσταλά
Μια ακόμα βράβευςθ για τθν προςφορά του κα
δεχκεί ο ςυμπατριϊτθσ, Ιωάννθσ Κωςταλάσ,
λίγουσ μινεσ μετά τθν βράβευςι του από τθν
Ελλθνικι Ομοςπονδία Καλακοςφαίριςθσ τον
περαςμζνο Φεβρουάριο, όπου και παρζλαβε
τιμθτικι πλακζτα ωσ «ςφμβολο» του ελλθνικοφ
μπάςκετ ςτθν Αμερικι. Τότε θ Ε.Ο.Κ. τίμθςε τον
Ζλλθνα ομογενι τθσ Διαςποράσ που για δεκαετίεσ
ςτθρίηει, οικονομικά και θκικά, πρωτοβουλίεσ και
προςπάκειεσ που προβάλλουν και αναδεικνφουν
τθν Ελλάδα, τον πολιτιςμό τθσ και τουσ
ανκρϊπουσ τθσ, ενϊ είναι γνωςτό ότι ζχει
φιλοξενιςει ςτο ςπίτι του ςχεδόν ολόκλθρο το
ελλθνικό μπάςκετ.
Τϊρα ιρκε θ ςειρά του Μουςείου Μπάςκετ τθσ
Χ.Α.Ν.Κ. να τιμιςει τον ςυμπατριϊτθ τθσ
Διαςποράσ για τθ μεγάλθ προςφορά ςτον
ακλθτιςμό και το μπάςκετ.
Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 ςτο κλειςτό
γυμναςτιριο τθσ Χ.Α.Ν.Κ. «Μίμθσ Τςικίνασ» ςτο χϊρο του Μουςείου. Τον Λ.
Κωςταλά εκπροςϊπθςε ο ανιψιόσ του Ευςτράτιοσ Κωςταλάσ, γενικόσ διευκυντισ
(general manager) τθσ Σπάρτακ Μόςχασ Ρεριχϊρων. Για τθν προςφορά του
80χρονου ςιμερα Γιάννθ Κωςταλά και τισ εμπειρίεσ τουσ από τθ ςυναναςτροφι μαηί
του μίλθςαν ςτθν διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ διεκνείσ βετεράνοι καλακοςφαιριςτζσ,
ενϊ ακολοφκθςε και ξενάγθςθ ςτο Μουςείο.
Λίγα λόγια για τον I. Κωςταλά
Ο Λωάννθσ Κωςταλάσ γεννικθκε το 1936 ςτισ Καρυζσ και το 1951 πιγε μετανάςτθσ
ςτθν Αμερικι, μιασ και θ φτϊχεια και το κατεςτραμμζνο χωριό από τουσ Γερμανοφσ
δεν του άφθνε περικϊρια παρά το δρόμο τθσ ξενιτειάσ. Στθν Αμερικι ςποφδαςε
αλλά ςτο τζλοσ κατάλθξε με τα τρία του αδζλφια ςτθν εναςχόλθςι του με
εςτιατόρια, με τα δφο αδζλφια του όμωσ να επιςτρζφουν τελικά ςτθν Ελλάδα. Από
το 1968 είναι ιδιοκτιτθσ του «Essex World Cafe» ςτθ γειτονιά του Ground Zero,
δίπλα ςτθν Wall street, ςερβίροντασ κακθμερινά πρόγευμα και μεςθμεριανό, το
οποίο ζμεινε ςχεδόν δυόμιςθ χρόνια κλειςτό μετά τθν τρομοκρατικι επίκεςθ τθσ
11θσ Σεπτεμβρίου, βοθκϊντασ τθν ανοικοδόμθςθ τθσ κατεςτραμμζνθσ περιοχισ.
Σιμερα, μόνιμοσ κάτοικοσ και επιχειρθματίασ τθσ Νζασ Υόρκθσ, αν και 80 χρονϊν,
ςυνεχίηει και εργάηεται και είναι το ίδιο δραςτιριοσ. Ρθγζσ: www.sportit.gr Ο
Φιλελεφκεροσ

----------------------------------------------------------------------------------Η Φριστούλα Φάρακα σε μια ξεχωριστή παράσταση στη τέγη
Γραμμάτων και Σεχνών του Ιδρύματος Ψνάση
Θ ςυμπατριϊτιςςα Χριςτοφλα Ευαγγ.
Χάρακα (Hristoula Harakas), διακεκριμζνθ
χορεφτρια και χρόνια εγκατεςτθμζνθ ςτθ
Νζα Υόρκθ, ιρκε ςτθν Ελλάδα για μια
ξεχωριςτι
παράςταςθ
ςτθ
Στζγθ
Γραμμάτων και Τεχνϊν του Λδρφματοσ
Ωνάςθ. Θ παράςταςθ STAGED περιλάμβανε
μια χορογραφία τθσ Μαρίασ Χαςάπθ (Maria
Hassabi) με τζςςερισ από τουσ καλφτερουσ
Νεοχορκζηουσ χορευτζσ, όπου ςϊματαγλυπτά ζχουν μια διαφορετικι ςχζςθ με το
χρόνο.
Θ χορογραφία παρουςιάςτθκε ςε 4 παραςτάςεισ ςτισ 7-8 Απριλίου 2017 και ςτισ 9
Απριλίου 2017, ςτθν Κεντρικι Σκθνι τθσ Στζγθσ. H Χριςτοφλα Χάρακα είναι μια
καλλιτζχνθσ ςφγχρονου χοροφ με ζδρα τθ Νζα Υόρκθ. Μεγάλωςε ςτθν Ακινα και
αποφοίτθςε από τθ Σχολι Χοροφ Niki Kontaxaki. Μετακόμιςε ςτθ Νζα Υόρκθ το 1996
ωσ υπότροφοσ τόςο του Λδρφματοσ «Αλζξανδροσ Ωνάςθσ», όςο και του Λδρφματοσ
χοροφ Merce Cunningham. Είναι αποδζκτθσ του βραβείου επιδόςεων Bessie του
2006 και ζχει ςυνεργαςτεί με εμπνευςμζνουσ καλλιτζχνεσ όπωσ οι Maria Hassabi,
Donna Uchizono, Jodi Melnick, Mikhail Baryshnikov, Judith Sánchez Ruíz,
chameckilerner, Levi Gonzalez, Amanda Loulaki, Jeremy Nelson και Luis Lara
Malvacías, ενϊ είναι ανϊτεροσ εκπαιδευτισ Pilates.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΡΑΒΕΤΣΗΚΕ Ο ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΞΕΝΨΝΑ ΣΟΤ ΤΜΠΑΣΡΙΨΣΗ ΜΑ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΡΔΑΜΗ
Οι πρωταθλητές του Ελληνικού Σουρισμού
Στισ 21 Μαρτίου 2017 ςτο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens υπό τθν αιγίδα
του Υπουργείου Τουριςμοφ και του Ε.Ο.Τ., βραβεφτθκαν ξεχωριςτζσ μικρζσ μονάδεσ αλλά
και μερικά από τα μεγαλφτερα ξενοδοχεία τθσ χϊρασ, κακϊσ και επιχειριςεισ από ολόκλθρο
το φάςμα του Τουριςμοφ.
Στθν κατθγορία Traditional Guest Houses οι Ξενϊνεσ Αρδάμθσ του ςυμπατριϊτθ μασ Βας.
Αρδάμθ για 2θ ςυνεχι χρονιά απζςπαςαν μετάλλιο. Συγκεκριμζνα κατζκτθςαν το χάλκινο
(Bronze) ενϊ πζρυςι είχαν πάρει το Αργυρό (Silver).
Επειδι όπωσ λζνε «δυςκολότερο του να φτάςεισ ςτθν κορυφι είναι να παραμείνεισ ςε
αυτι», κερμά ςυγχαρθτιρια!

Σφνδεςμοσ Απανταχοφ Καρυατϊν

Ενθμερωτικό Δελτίο- Άνοιξθ 2016

5

ΜΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΣΟ Ο ΦΟΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ

Ππωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ ο Σφνδεςμοσ πραγματοποίθςε τον ετιςιο
χορό του.
Ιταν μια ευκαιρία να ανταμϊςουν οι ςυμπατριϊτεσ τθσ Αττικισ και να
διαςκεδάςουν Θ εκδιλωςθ θ οποία ςυνοδεφτθκε, όπωσ κάκε χρόνο, και από
το κόψιμο τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ ζγινε ςτισ 12 Μαρτίου 2017, θμζρα
Κυριακι το μεςθμζρι ςτθν κοςμικι ταβζρνα «BARBA LAZAROS» που
βρίςκεται ςτο Ραλαιό Φάλθρο. Ιταν ζνασ πολφ ωραίοσ και φωτεινόσ χϊροσ,
άνετοσ, με μοντζρνα πολυτελι διακόςμθςθ. Οι ςυμπατριϊτεσ χόρεψαν υπό
τουσ ιχουσ μουςικοφ ςυγκροτιματοσ αποτελοφμενο από πζντε μουςικοφσ και
τραγουδιςτζσ.
Τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ, ο πρόεδροσ του Ακλθτικοφ
Συλλόγου «Ο ΚΑΡΤΑΣΗ» και του Δ.Σ. Λδρφματοσ «ΚΙΟΤΡΗ» κοσ Θεόδωροσ
Μεντισ, ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ
Εταιρείασ
«Καταπίςτευμα Π. Κερχουλά» κοσ Γεϊργιοσ Σςιβιλισ. Χαιρετιςμό απεφκυνε εκ
μζρουσ του Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου κου Τατοφλθ ο κοσ Νικ.
Κουτςόγιωργασ. Ο πρόεδροσ του Δ.Σ. των Απανταχοφ Καρυατϊν κοσ Μιχ.
Ρζπουλθσ ευχαρίςτθςε όλουσ τουσ ςυμπατριϊτεσ και τουσ φίλουσ του χωριοφ οι
οποίοι άλλθ μια φορά ςε πείςμα των δφςκολων καιρϊν τίμθςαν τον Σφνδεςμο.
Και του χρόνου!

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΔΡΟΜΟ ΚΟΤΡΑ-ΠΤΡΙ
Μια παράδοςθ του ςθμαντικότερου ζργου ίςωσ των τελευταίων ετϊν
ςτθ Λακωνία είχαμε ςτισ 23 Δεκεμβρίου του 2016.
Ρρόκειται για ζνα νζο κομμάτι Εκνικισ Οδοφ, θ οποία παρακάμπτει
τελείωσ τθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ και τα προάςτιά τθσ. Ο δρόμοσ καταλιγει
μερικά μζτρα μετά το ςτρατόπεδο Σπάρτθσ, λίγο πριν τθν αερογζφυρα
όπου διαχωρίηονται οι δρόμοι προσ Μονεμβαςία, Μολάουσ, Νεάπολθ και
Ελαφόνθςο από τθν μία και προσ Γφκειο και Μάνθ από τθν άλλθ. Με τον
δρόμο αυτό πλζον θ Νότια Λακωνία και οι παραλίεσ τθσ απζχουν
λιγότερο από μια ϊρα από τ ι σ Κ α ρυ ζ σ ςε ζνα δρόμο αςφαλι, ο οποίοσ
δεν διζρχεται μζςα από οικιςμοφσ.
Στα εγκαίνια του νζου δρόμου ο Ρεριφερειάρχθσ Ρελοποννιςου κοσ
Τατοφλθσ ανακοίνωςε ότι εντόσ του 2017, κα αρχίςουν να εγκαινιάηονται
και άλλα μεγάλα ζργα που υλοποιεί θ Ρεριφζρεια ςτθ Λακωνία, όπωσ το
λιμάνι του Γυκείου, το Μουςικό Σχολείο Σπάρτθσ, ο δρόμοσ Μονεμβαςιάσ Νεάπολθσ και Φωκιανοφ - Κυπαραςςίου, ενϊ κα ολοκλθρωκεί ο δρόμοσ
Γφκειο - Αρεόπολθ.

Σα μζλθ του Δ.. του υνδζςμου και θ
ςυντακτικι ομάδα του Δελτίου
εφχονται ςε όλουσ τουσ ςυμπατριϊτεσ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΑΠΑΝΣΑΧΟΤ
ΚΑΡΤΑΣΩΝ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΗ
Για πλθροφορίεσ E-mail: info@karyes.gr
Σφνδεςμοσ Απανταχοφ Καρυατϊν
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