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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Ιανουαρίου 2018
αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν αυτού ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στην Αίθουσα του Ματαλείου Καθιδρύματος, οδός Χάμιλτον 6Δ, την Τετάρτη 31
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11π.μ.
Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η υπό του καταστατικού προβλεπόμενη απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά, ασχέτως αριθμού μελών,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών σας
ευχόμαστε το νέο έτος 2018 να φέρει κάθε καλό σε εσάς, την οικογένειά σας, το
αγαπημένο μας χωριό και σε όλους τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό.
Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε να
πραγματοποιήσει την Ανοιξιάτικη Χορευτική εκδήλωση του στις

την Κυριακή στις 4 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.,
στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα.
Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να περιληφθούν στον κατάλογο των υποψηφίων (άρθρον 10
του καταστατικού) να το δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Η παρουσία όλων
των μελών του Συνδέσμου είναι απολύτως απαραίτητη. Μπορείτε να ψηφίσετε με
εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.
Απολογισμός εσόδων και εξόδων.
3.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4.
Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης.
5.
Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.
6.
Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7.
Διάφορες ανακοινώσεις.
Μετά το πέρας της Γ.Σ. θα κοπεί και η πρωτοχροννιάτικη πίττα του Συνδέσμου μας.

11 Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00
στο μουσικό μεζεδοπωλείο «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» που βρίσκεται στον Δήμο Υμηττού, οδός
Αμισού 12 και Λεωφόρος Σμύρνης, τηλ. 210 7629905, www.tomystiko.gr.
Η αίθουσα είναι άνετη, με διακριτική διακόσμηση που δημιουργεί μία ευχάριστη
ατμόσφαιρα. Διαθέτει μεγάλη πίστα χορού και ευρύχωρο χώρο στάθμευσης. Για τη
διασκέδαση μας θα φροντίσει μουσικό συγκρότημα αποτελούμενο από τέσσερεις
μουσικούς και τραγουδιστές με ποικίλο χορευτικό πρόγραμμα που θα σας εκπλήξει.
Θα προσφερθεί πλήρες γεύμα. Η τιμή του γεύματος είναι € 15 το άτομο και € 10 για
παιδιά κάτω των 12 ετών με ελεύθερη κατανάλωση οίνου.
Σας περιμένουμε όλους οικογενειακώς και με τους φίλους σας.
Η έγκαιρη δήλωση της συμμετοχής σας, ως και η προσφορά οποιουδήποτε δώρου για
την λαχειοφόρο αγορά μας θα συμβάλλει στα μέγιστα την επιτυχία της εκδήλωσης.
Σας ευχαριστούμε για την πρόθυμη συμμετοχή σας σε όλες τις εκδηλώσεις του
Συνδέσμου μας.
Όλες μας οι προσπάθειες μαζί με την δική σας συμπαράσταση, σκοπό έχουν, την
αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου μας προς όφελος του αγαπημένου μας
χωριού.
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΥΕΣ

Οι Καρυές στολίστηκαν και ετοιμάστηκαν να υποδεχθούν τους επισκέπτες των χριστουγεννιάτικων
διακοπών.
Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ομάδες παιδιών τριγύρισαν τους δρόμους
του χωριού για να τραγουδήσουν τα παραδοσιακά κάλαντα στα λιγοστά ανοικτά σπίτια και στα
καταστήματα.
Το χιόνι που είχε πέσει στις 20 Δεκεμβρίου δεν έχει λιώσει και η ψύχρα ήταν αρκετή. Παρόλα αυτά
αρκετοί επισκέφτηκαν το χωριό είτε με ημερήσια εκδρομή από τις γειτονικές πόλεις είτε και
διανυκτερεύοντας στους ξενώνες και τα σπίτια του.
Καλή χρονιά σε όλους!

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ
Το πρώτο χιόνι έπεσε στις Καρυές και στα χωριά του
Πάρνωνα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που
δημοσιεύουμε (προσφορά Ν. Βαστή), έφτασε περίπου του 5
με 10 πόντους μέσα στο χωριό.
Το χιόνι λόγω και της εποχής άργησε να λιώσει με
αποτέλεσμα καθόλη την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων
διακοπών οι μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτες να έχουν
την πολυτέλεια να παίξουν χιονοπόλεμο!

Αποτελέσματα Γενικής Συνέλευσης
του Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυάτης»

Γενική Συνέλευση
«ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ»

Στις 10 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού
Καταστήματος πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση, όπου δόθηκε συνοπτικός οικονομικός
απολογισμός και ακολούθησαν εκλογές, των οποίων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:












ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μεντής Θεόδωρος
Αρβανίτης Νικόλαος
Μεντής Παναγιώτης του Γεωργίου
Σιούτος Σπυρίδων
Κουτσόγιωργας Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λεβεντάκης Παναγιώτης του
Χρήστου
Ντεβέκος Γεώργιος
Κολαντζιανός Παρασκευάς
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λεβεντάκης Δήμος του Χρήστου
Κολοβός Δημοσθένης
Κολοβός Παναγιώτης

Το νέο Δ.Σ. δεσμεύτηκε να δώσει το καλοκαίρι του 2018 ενώπιον των μελών του, αλλά και
όλου του χωριού όχι μόνον οικονομικό απολογισμό της τελευταίας τριετίας, αλλά και πίσω
σε βάθος χρόνου, για οποιοδήποτε θέμα ζητήσει ο κάθε κάτοικος να ενημερωθεί.
Επίσης, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα δράση, τις ενέργειες και το
σχεδιασμό των έργων του Συλλόγου.
Και τέλος σε εκείνη τη Γ.Σ. μπορούν να συζητηθούν σκέψεις και προτάσεις, ώστε να
σχεδιαστεί επωφελέστερα για το χωριό μας η αδιάλειπτη δραστηριότητα του Αθλητικού
Συλλόγου Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ.
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μεντής Θεόδωρος

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00 έλαβε μέρος στο κτίριο της Κοινότητα
Καρυών η προκαθορισμένη ανοιχτή Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του
προέδρου του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καρυών, κ. Γεωργίου Ντεβέκου.
Θέμα της συνέλευσης ήταν το «ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ» και η πρόταση
κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας με παράλληλη
ανάπτυξη θερμοκηπίων. Παρέστη ο Δήμαρχος Σπάρτης κος Βαλιώτης και κρατήθηκαν
πρακτικά. Συγκεκριμένα επί μέρους ζητήματα ήταν:
1. Λήψη απόφασης κατασκευής ή όχι εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας με παράλληλη ανάπτυξη θερμοκηπίων.
2. Παρουσίαση προτάσεων δέσμης έργων για αξιοποίηση του ποσού των US$ 1.400.000.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με το θέμα κατασκευής ή όχι εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ήταν ομόφωνα αρνητική από τους
παρευρισκόμενους. Επίσης, συζητήθηκε και αποφασίστηκε δέσμη έργων για την
αξιοποίηση του ποσού.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δέσμης μέτρων εκλέχθηκε επιτροπή που θα
αναλάβει να φέρει εις πέρας τις αποφάσεις της συνέλευσης αυτής εντός τριών μηνών.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του "Καταπιστεύματος Κερχουλά" αποτελείται από τους:
 Βαγενάς Βασίλειος
 Βλάχος Σπυρίδων (α.μ. αναπληρωματικό μέλος)
 Βουκίδης Βασίλειος
 Δρακόπουλος Χρήστος (α.μ.)
 Καραχάλιος Παναγιώτης (α.μ.)
 Κοψιαύτης Ιωάννης
 Μαχαίρας Κωνσταντίνος
 Μεντής Παναγιώτης
 Ντεβέκος Γεώργιος
 Παπασταύρος Φώτιος (α.μ.)
 Σιούτος Αχιλλέας
 Χάρακας Ιωάννης (α.μ.)
Η επιτροπή θα ανακοινώσει την προτεραιότητα δραστηριοτήτων μετά τη συνεδρίαση των
μελών της.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ)

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΕΠ. ΟΔΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟ 29ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ»,
προϋπολογισμού € 190.000-. Κατά την διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση τάπητα και διαγράμμιση της οδού προς Καρυές. Με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν θα
διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση των οδηγών προς το γραφικό χωριό των Καρυών με σκοπό να το αναδείξει ακόμη περισσότερο ως δημοφιλή προορισμό της Λακωνίας.
Πηγή: WWW.KARYES.BLOGSPOT.COM
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι χειμωνιάτικες Καρυές
εόρτασαν τον πολιούχο του Απόστολο Ανδρέα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν ανήμερα της εορτής του με
εκκλησιασμό στον λαμπρό Ιερό Ναό και πρωϊνό κάφε που
είχαν ετοιμάσει οι κυρίες του χωριού στο ισόγειο χώρο
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και αντιπροσωπία του Συνδέσμου
μας με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. κο Μιχ. Ρέπουλη.
Οι εκδηλώσεις το πρωί της Κυριακής ολοκληρώθηκαν με την
καθιερωμένη ετήσια δεξίωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμός μας
επίσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού
Καταστήματος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και απεύθυνε
χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα Αδαμαντία
Τζανετέα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
εύχονται σε όλους τους πατριώτες:

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ!
Ο ΚΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ

Η ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ

E-mail: info@karyes.gr
ΕΥΧΕΣ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας
Καλές γιορτές και Χαρούμενο το Νέο Έτος 2018
Οικογένεια Νικολέτα-Νινέτ Βουκιδη και Παναγιώτη
Δημόπουλου
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ηνωμένες Πολιτείες: Αδελφότητα «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ» Σάρλοτ-Γκαστόνια Βόρειας Καρολίνας
Το καλοκαίρι λάβαμε την έκδοση της «ΑΔΕΛΦOΤΗΤΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ» αφιερωμένη στα 93 χρόνια δραστηριότητά της (1923-2016). Πρόκειται
για μια πολυτελή έκδοση η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση και το τελευταίο τεύχος που έχουμε στην διάθεσή μας κυκλοφόρησε το θέρος του 2016.
Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φωτογραφίες από την εκδήλωση της προηγούμενης χρονιάς (2015), καθώς και πολλά νέα (κοινωνικά, επιχειρηματικά κ.α.)
από τους πολλούς συμπατριώτες μας που ζουν στις νότιες πολιτείες των Η.Π.Α.
Αναδημοσιεύουμε φωτογραφίες και άρθρα από το λεύκωμα τα οποία αν και έχει περάσει λίγος καιρός πιστεύουμε ότι αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να γνωρίσουν όλοι οι
συμπατριώτες μας τον αγώνα και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ομογενείς μας για να διατηρούν τους δεσμούς με τις Καρυές και την Ελλάδα ζωντανούς και για τις νέες γενιές.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Νικ. Κάρρες (Καρύγιαννης)
Αγαπητά μέλη και φίλοι της Αδελφότητας
Την προηγούμενη χρονιά, η Αδελφότητα διοργάνωσε τρεις παραδοσιακές
εκδηλώσεις.
Την 1η Αυγούστου 2015 το ετήσιο πανηγύρι στο πάρκο των Καρυών (Γκαστόνια).
Πάνω από 200 επισκέπτες ήρθαν στην εκδήλωση. Είχαμε επισκέπτες που ήρθαν
ακόμα και από την Καλιφόρνια. Μάλιστα η κα Έθελ Ντέιβις από τον Σαν
Φραντσίσκο της Καλιφόρνια που συμμετείχε στην λαχειοφόρο αγορά και κέρδισε
τον πρώτο λαχνό των us$ 5.000 γενναιόδωρα παρέδωσε το ποσό πίσω στην
Αδελφότητα.
Ο Πατέρας Στέφανος Ντάμπλερ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στον
Μάθιους της Βόρειας Καρολίνας τέλεσε την Θεία Λειτουργία και την
επιμνημόσυνη δέηση για να τιμήσουμε τους πατριώτες που έφυγαν από κοντά μας
τα τελευταία χρόνια. Όλοι απολαύσαμε το γεύμα που σερβιρίστηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων «Τζιμ Καστανάς» του πάρκου μας. Ο πρόεδρος του καθιδρύματος
(Foundation) Παναγιώτης T. Σταθάκης ήταν ο βασικός ομιλητής και όλοι μας
απολαύσαμε τα επιδόρπια που είχαν ετοιμαστεί από τις κυρίες του συλλόγου.
Τέλος μεγάλοι και μικροί χορέψαμε παραδοσιακά Αραχωβήτικα και ελληνικά
τραγούδια.
Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2016 περίπου 80 άνθρωποι συμμετείχαν στην ετήσια
«μακαρονάδα».
Στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στις 8 Μαϊου ήρθαν άλλοι 70 άνθρωποι, Με
ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαμε τον Γεώργιο Π. Κολοβό που ήρθε από το Λος
Άντζελες της Καλιφόρνια μαζί με την σύζυγό του Τίνα, την κόρη του, τον γαμπρό
του και τον εγγονό του. Μίλησε σε όλους, συγκινήθηκε συναντώντας τόσο πολλούς
συμπατριώτες με τους οποίους μεγάλωσε μαζί στον χωριό και έκανε και μια
σημαντική δωρεά στην Αδελφότητα.
Στις αρχές του του 2016 η Αδελφότητα έχασε ένα από τα εκλεκτά μέλη της τον
Παναγιώτη (Pete) Ιωάννου Μαχαίρα. Υπήρξε ένα αφοσιωμένο μέλος από τότε
που ήλθε στις Η.Π.Α από τα χωριό. Υπηρέτησε ως πρόεδρος της Αδελφότητας την
οποία αγαπούσε πολύ, όπως και όλους του Καρυάτες που περήφανα τους
αποκαλούσε «οι άνθρωποί μου». Παρόλο που υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση για
12 χρόνια ερχόταν σε όλες τις εκδηλώσεις μας μαζί με την σύζυγό του Ντίνα. Σε
όλους θα μας λείψει το πάθος του για τον Αδελφότητα και η παρουσία του.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και όλα τα μέλη που
συνεισφέρουν στην Αδελφότητα. Να είναι ευλογημένοι και να αγαπάνε την
Αδελφότητα όπως ο Παν. Μαχαίρας.

ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ (FOUNDATION)
Το καθίδρυμα της Αδελφότητας ιδρύθηκε το 1964 από τους Γεώργιο και Φωτεινή Καρύγιαννη, τους
Νικόλαο και την Περκ Καπερώνη, τον Ιωάννη Κερχουλά και την σύζυγό του Μαρία ΚιλίβερουΚερχουλά, τον Γεώργιο και την Μαρία Κάκαρη και βεβαίως την Αδελφότητα Αραχωβιτών «ΑΙ
ΚΑΡΥΑΙ».
Στις 14 Οκτωβρίου 1965 το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. το εξαίρεσε από τους σχετικούς
φόρους αναγνωρίζοντας την προσφορά του και συνεπώς όλες οι εισφορές σε αυτό είναι
αφορολόγητες. Το Καθίδρυμα δέχεται εισφορές από όλους τους Καρυάτες ανά την υφήλιο. Η
διοίκησή και η διαχείρισή του γίνεται από εννέα μέλη που εκλέγονται από το Δ.Σ. της Αδελφότητας,
ενώ η έγκριση των σχολικών υποτροφιών γίνεται από μια άλλη ανεξάρτητη πενταμελή επιτροπή.

Τα μέλη του Διαχείρισης του Καθιδρύματος
Στην μπροστινή σειρά Βασίλειος Κοψιαύτης,
Λίτσα Πούλου (Αντιπρόεδρος) Μαργαρίτα
Τράκα
(Γραμματέας)
Πίτσα
Διαντζίκη
(Πρόεδρος),
Φύλλις
Γιαννακόπουλου
(Ταμίας), Έλλη Χάρακα και στην πίσω σειρά
Πέρρυ Βαστής, Ηλίας Πούλος και Λη Σαρρής

Τα μέλη της επιτροπής
έγκρισης των σχολικών υποτροφιών
Γεώργιος Διαντζίκης, Τεντ Κάρρες,
Άντυ Βουκίδης και Σαμ Βαστής
(απουσιάζει ο Αθ. Κερχουλάς)

Το 2016 δόθηκαν οι εξής υποτροφίες:
Α) ΕΛΛΑΔΑ: ΜΑΡΙΑ ΑΡΔΑΜΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΧΑΙΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΣΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ,
ΦΩΤΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΜΑΤΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΑΣ,
B) Η.Π.Α.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΤΖΕΪΜΣ ΣΙΑΡΡΗΣ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΝΤΖΙΚΗ, ΚΑΡΤΕΡ ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΡΟΥΜΠΟΣ, ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ-ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΛΙΝΟΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ (ΓΚΑΣΤΟΝΙΑ-ΣΑΡΛΟΤ)
για την περίοδο 2016-17
Αποτελείται από τους:
 Πρόεδρος: Νικόλαος Καρύγιαννης (Nick Karres)
 Αντιπρόεδρος: Μπέσυ Βαστή
 Γραμματέας: Μαργαρίτα Τράκα
 Αναπληρωτής γραμματέας: Τάμυ Τράκα-Πήρσον
 Ταμίας: Άγγελος Μέργελος
Μέλη: Ανδρέας Βουκίδης, Παναγιώτης Σταθάκης, Τζούντι Μέργελου, Ηλίας
Πουλοκέφαλος Λίτσα Πουλοκέφαλου, Λη Σιαρρής, Γεώργιος Τ. Τράκας, Γεώργιος
Ν. Τράκας και Πέρρυ Βαστής
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών εύχεται στα μέλη του Δ.Σ. καλή δύναμη
και επιτυχία στο έργο τους και δηλώνει ότι θα είναι πάντα στην διάθεσή τους.

Φωτογραφία του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου (2015-16)
Καθιστοί: Μαργαρίτα Τράκα (Γραμματέας), Μπέσυ Βαστή (Αντιπρόεδρος), Νικ Γκ. Κάρρες
(Πρόεδρος), Αγγελος Μέργκελος (Ταμίας) και Τάμμυ Πήρσον (Αναπλ. Γραμματέας).
Όρθιοι: Γεώργιος Βαστής, Γεώργιος Τράκας, Πέρυ Βαστής, Ηλίας Πούλος, Άντυ Βουκίδης, Λη Σαρής,
Τζούντυ Μέργκελος, Παναγιώτης Σταθάκης, Λίτσα και Τζίμυ Πούλοκέφαλος (Πούλος).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟ 2015 ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΣΤΗΝ ΓΚΑΣΤΟΝΙΑ

Ο εκκλησιασμός

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Πανοραμική φωτογραφία των παρευρισκόμενων
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ
Η Αδελφότητα του Τορόντο όπως αρκετές φορές έχουμε γράψει παραμένει ζωντανή και δραστήρια! Στην ηλεκτρονική της διεύθυνση WWW.KARYAI.COM αναρτήθηκαν φωτογραφίες από
τις εκδηλώσεις του 2017. Όπως ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει η συμμετοχή του κόσμου και των νεών και των παιδιών είναι μεγάλη. Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!

Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2017
ΤΟ ΓΕΥΜΑ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
(ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ)

ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΥΩΝ

ΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (MAY OPENING)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΡΟΝΤΟ ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ)
για την περίοδο 2016-17
Πρόεδρος: Ιωάννης Γ. Διαμαντούρος
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μαχαίρας
Ταμίας: Ιωάννης Θεοδώρου
Αναπληρωτής Γραμματέας: Τριαντάφυλλη Βελώνη
Γενικός Γραμματέας: Μαρία Καραγιάννη
Μέλη: Λίτσα Μπουρά, Πήτερ Μπούρας Ευθύμιος Διαμαντούρος, Ελένη Ντιξ, Πήτερ
Βαρλοκώστας
Αναπληρωματικά μέλη: Ελένη Κερασιώτη, Καρολίνα Μαχαιρά
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών εύχεται στα μέλη του Δ.Σ. καλή δύναμη και
επιτυχία στο έργο τους και δηλώνει ότι θα είναι πάντα στην διάθεσή τους.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Πίσω σειρά: Ιωάννης Θεοδώρου, Βασίλειος Μαχαίρας, Πήτερ Βαρλόκωστας, Πήτερ
Μπόυρας, Ευθύμιος Γ. Διαμαντούρος, Πατ Βαρλοκώστα. Μπροστινή σειρά: Μαρία
Καραγιάννη, Τριαντάφυλλη Βελώνη, Ιωάννης Γ. Διαμαντούρος, Ελένη Ντίξ, Λίτσα Μπούρα.

Ενημερωτικό Δελτίο- Χειμώνας 2017-18

5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΡΥΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ
Συγκινητική η ανταπόκριση των πατριωτών μας και των φίλων των Καρυών για το μεγάλο έργο
της ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ του ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Συνεχίζεται με αδιάλειπτο ρυθμό να κατατίθενται ποσά στον λογαριασμό του Συνδέσμου μας που έχει ανοιχτεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.
Όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν, ο Σ.Α.Κ. επιθυμεί να καλυφθεί το κόστος από όσον το δυνατόν περισσότερους Καρυάτες. Για το σκοπό αυτό ο Σύνδεσμός άνοιξε ένα τραπεζικό
λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα προκειμένου να συμμετέχουν όλοι με όποιο ποσό επιθυμούν. Μια εισφορά ακόμα και € 10- με € 20- είναι αρκετή, αρκεί να βοηθήσουν όλοι. Ευνόητο,
ότι όσοι πατριώτες θέλουν να προσφέρουν περισσότερα είναι καλοδεχούμενοι.
Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν τόσο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Καρυών, στο facebook, όσο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι (ΙΒΑΝ):
GR5601106620000066200228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε τις τελευταίες προσφορές.
 Γεώργος Βαστής (Η.Π.Α.) € 50- στη μνήμη της Αλεξάνδρας κόρης της Ελένης Παπαγεωργίου.
 Μαρία Γκουμένη € 50 Γεώργιος Αντ. Καρδαράς € 50 Αννίτα Πρεκεζέ € 50Λόγω του μεγάλου όγκου της ύλης του παρόντος τεύχους στο επόμενο τεύχος θα γίνει μια συνολική αποτίμηση των εισφορών μέχρι σήμερα, καθώς και αναφορά στις εργασίες που
πρέπει να γίνουν για να αποκτήσει το Μνημείο την ανακαινισμένη και τελική του μορφή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, απεβίωσε στην Αθήνα η

Απεβίωσε στις 12 Ιανουαρίου 2017 στην Τρίπολη και κηδεύτηκε στις 13 Ιανουαρίου στις Καρυές ο

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου.

Σωτήριος Θεοδ. Φλώρης (ετών 96)

Ακολουθεί ένα σύντομο βιογραφικό της από την αδελφή της Χριστίνα

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (της κόρης του κας Λίτσας Φλώρη)
Πολυαγαπημένε σύζυγε, πατέρα, αδελφέ, παππού, θείε, φίλε και πατριώτη.
Είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να σε αποχαιρετήσουμε στο τελευταίο ταξίδι σου και να σ’ ευχαριστήσουμε για
όλα όσα στοργικά και απλόχερα μας προσέφερες.
Είμαστε όλοι εδώ, αγαπημένε σύντροφε της ζωής μου, για να σου ευχηθούμε να έχεις καλό δρόμο, και να σου
πω τα ανείπωτα, για αυτά που μας συνέδεσαν στο ταξίδι της κοινής μας ζωής, για τις χαρές και τις λύπες μας,
για τη δύναμη με την οποία ξεπερνούσες τις δυσκολίες, για την αξιοπρέπεια, τη σοφία και τη μεγαλοσύνη σου,
για τη αγάπη και την καλοσύνη, που περιέβαλες όλους μας.
Είμαστε όλοι εδώ, αγαπημένε πατέρα, για να σου πούμε ότι ήσουν ο άνθρωπος, στον οποίο όχι μόνο
οφείλουμε την ύπαρξή μας αλλά που μας ενέπνευσες τη δύναμη για δημιουργία και προκοπή. Είμαστε εδώ
για να σου εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ήσουν η κινητήρια δύναμη για ό, τι πετύχαμε στη ζωή
μας, μικρά και μεγάλα.
Είμαστε όλοι εδώ λατρεμένε παππού για να σ’ ευχαριστήσουμε για την απέραντη αγάπη σου και να σου
σιγοτραγουδήσουμε «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις», για να σου πούμε ότι θα είσαι πάντα οδηγός στην
καρδιά και στο μυαλό μας.
Είμαστε όλοι εδώ αγαπημένε Πατριώτη για να σ’ ευχαριστήσουμε για την αγάπη και τη γενναιοδωρία σου,
που την πρόσφερες πάντα σε όσους είχαν ανάγκη.
Είμαστε εδώ όλοι οι συμπατριώτες σου, που δε θα ξεχάσουν τα όσα έκανες για τον τόπο σου και για το Γεράκι,
που τόσο αγάπησες
Είμαστε όλοι εδώ αγαπημένε φίλε για να θυμηθούμε τα ατελείωτα γλέντια, στα οποία πρωτοστατούσες με
κείνο το τρελό κέφι, που έχουν όσοι αγαπούν τη ζωή και τη γιορτάζουν με κάθε ευκαιρία.
Είμαστε όλοι εδώ οι ταξιδιώτες, που μετέφερες πάντα με το χαμόγελο, τα αστεία σου και τη μουσική σου, με
το ιστορικό λεωφορείο σου, που έγινε θρύλος για το χωριό μας!
΄Εχε γειά, λοιπόν, πολυαγαπημένε:
Να ξέρεις θα μας λείπεις αλλά θα μας συντροφεύουν οι μνήμες και όλα όσα ζήσαμε μαζί και είμαστε σίγουροι
ότι από κεί που θα’ σαι, θα νοιάζεσαι για μας και θα οδηγείς τα βήματα μας, θα μας ακολουθεί το βλέμμα σου,
τα λόγια και ο ασίγαστος πόθος για ζωή, για μια καλύτερη ζωή, όπως πίστευες και δούλευες ακούραστα να
πραγματώσεις!

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Κόρη του Αραχωβίτη ιατρού Γεωργίου Παπαγεωργίου και της
οδοντιάτρου Ελένης Παπαδογιάννη έδειξε από πολύ νωρίς το ιδιαίτερο
ταλέντο της στην υποκριτική, την σκηνοθεσία και την συγγραφή.
Σπούδασε Υποκριτική στην Δραματική Σχολή «Κατσέλη» και κατόπιν
στην Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «Βεάκη», Σκηνοθεσία
στην Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης «Λυκούργου Σταυράκου» και
παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής στο «Δημοσιογραφικό
Έργαστήρι».
Το 1992 ίδρυσε την καλλιτεχνική ομάδα «Λευκό Θέατρο» με έδρα την
Αθήνα. Ανέβασε πολλές καλλιτεχνικές παραγωγές σε δική της
σκηνοθεσία, έγραψε θεατρικά κείμενα που σκηνοθέτησε η ίδια και
επιμελήθηκε εικαστικές εκθέσεις, προλογικά σημειώματα σε
καταλόγους, παρουσιάσεις έργων κ.α.
Το έργο της Flirt που ανέβηκε σε συμπαραγωγή με το θέατρο του Νέου
Κόσμου το 1999, διακρίθηκε με ειδική μνεία στα Κρατικά Βραβεία
Συγγραφής Θεατρικού έργου, ενώ το έργο της Ηλέκτρα Random
Tragedy πήρε το πρώτο βραβείο στην Συνάντηση Νέων Δημιουργών
του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, το 2007.
Το 2008, η Αλεξάνδρα στράφηκε σε θέματα Ψυχανάλυσης και
Ψυχοθεραπείας. Παρακολούθησε μαθήματα στην Εταιρία Ομαδικής
Ψυχανάλυσης και στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρία και ασχολήθηκε
με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα αυτό μέχρι τον θάνατό της στις 5
Δεκεμβρίου 2017 μετά από 6μηνη άνιση μάχη με τον καρκίνο.
Θερμά συλλυπητήρια!
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας εκπροσωπήθηκε στην κηδεία της.
-----------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε την 17 Νοεμβρίου 2017 η Αραχωβίτισσα
Ελένη χήρα Δημ. Μαχαίρα, μητέρα Δασολόγου Παναγ. Μαχαίρα.
-----------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε στη Σπάρτη στις 4 Δεκεμβρίου ο
Σαράντος Δημ. Ζαχαρόπουλος, ετών 85,
πατέρας του Παν. Ζαχαρόπουλου, του επιπλοποιού-ξυλουργού συζύγου
της Αραχωβήτισας Ρούλας Πίτσιου

Τα μέλη της οικογένειας επιθυμούν αντί στεφάνων να κατατεθούν τυχόν προσφορές στην μνήμη του στον
λογαριασμό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ (ΙΒΑΝ):

GR5601106620000066200228709
Θερμά συλλυπητήρια!

Θέκλα Γκιώνη MSc, RD
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Απόφοιτη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και
University College London
6989681327

www.mynutriplan.gr

info@mynutriplan.gr

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Απώλεια Σωματικού Βάρους, Ολιστική Διατροφική
Συμβουλευτική, Διατροφή στην Εγκυμοσύνη και το Θηλασμό
Παιδική Διατροφή, Αθλητική Διατροφή, Κλινική/Ιατρική
Διατροφή,
Διαταραχές πρόσληψης Τροφής, Διαδικτυακές συνεδρίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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