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ΚΑΡΥΕΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019: ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Το Σάββατο στις 30 Νοεμβρίου οι Καρυές εόρτασαν τον πολιούχο τους Άγιο και όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και αρκετοί Καρυάτες από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν να
παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Καρυών.

Ο εκκλησιασμός
Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μαζί με την Εθελοντική ομάδα Υποστήριξης του είχαν φροντίσει για όλες τις προετοιμασίες και ο Ναός περίμενε το εκκλησίασμα φωταγωγημένος
και πεντακάθαρος. Στη συνέχεια ακολούθησε η δεξίωση προς όλους τους Καρυάτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος από το Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο (εκτενής αναφορά στις εκδηλώσεις στη σελίδα 3).

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ:
Ο Ετήσιος Χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας
αποφάσισε να πραγματοποιήσει την Ανοιξιάτικη Χορευτική εκδήλωση του
στις 8 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 στο μουσικό
μεζεδοπωλείο «ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός
Πατησίων 208, στάση Καλλιφρονά τηλ. 210 8676155, mousikes-diadromes.gr
Η αίθουσα είναι άνετη, με διακριτική διακόσμηση που δημιουργεί μία
ευχάριστη ατμόσφαιρα. Διαθέτει μεγάλη πίστα χορού. Για τη διασκέδαση
μας θα φροντίσει το γνωστό μουσικό συγκρότημα του Μπάμπη Τσέρτου και
της Νάντιας Καραγιάννη με ποικίλο χορευτικό πρόγραμμα που θα σας
εκπλήξει.

Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είναι
διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας
WWW.KARYES.GR

Συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα για
την ιστορία των υποδομών των
Καρυών
Με μεγάλη χαρά η συντακτική ομάδα του Δελτίου μας
δέχτηκε τα θετικά σχόλια των συμπατριωτών για το πρώτο
μέρος του αφιερώματος που κυκλοφόρησε ως ένθετο στο
προηγούμενο τεύχος και η οποία αναφερόταν στην περίοδο
1920-1950.
Συνεχίζοντας τη μελέτη στο παρόν τεύχος καλύπτουμε την
περίοδο 1950-1990 όπου πλέον ξεδιπλώνεται όλη η
προσπάθεια για τη δημιουργία των σύγχρονων Καρυών
Λακωνίας. Όπως έχουμε κατ΄ επανάληψη αναφέρει, ο
σκοπός μας είναι να αποδοθεί ένας φόρος τιμής στους
ανθρώπους που αγάπησαν τον τόπο τους και μόχθησαν για
την πρόοδό του.

Θέκλα Γκιώνη
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και
University College London
My NutriPlan
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr

Ο Σύνδεσμος των
Απανταχού Καρυατών
εύχεται σε όλους τους
πατριώτες και φίλους
των Καρυών

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ E-mail: info@karyes.gr
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

Ευτυχισμένο το έτος
2020
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Ενημερωτικό Δελτίο - Χειμώνας 2019-2020

1

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Φθινόπωρο στις Καρυές
Ένα περίεργα ζεστό φθινόπωρο περίμενε τα χωριά του Πάρνωνα μαζί με όλη
την Ελλάδα το 2019. Ήταν λες και το καλοκαίρι δεν ήθελε να φύγει με
αποτέλεσμα η θερμοκρασία να είναι υψηλή για την εποχή και όσοι
παραθεριστές αποφάσισαν να παρατείνουν τις διακοπές τους μαζί με τους
μόνιμους κατοίκους έζησαν ηλιόλουστες ημέρες στο χωριό, απολαμβάνοντας
το φαγητό και τον καφέ τους έξω στα τραπεζάκια της πλατείας μέχρι και τα
τέλος Νοεμβρίου.
Τα φύλλα από τα δέντρα αργήσαν να πέσουν. Όπως βλέπουμε και από τις
φωτογραφίες μέχρι και την έλευση του Οκτωβρίου τα δέντρα ήταν
καταπράσινα και μόνο από τα μέσα του Νοέμβρη άρχισε να κυριαρχεί το
κίτρινο στο δάσος.
Οκτώβριος

Νοέμβριος

Οι θρησκευτικές γιορτές

Το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου στις Καρυές

Το Φθινόπωρο έχει και αυτό τις θρησκευτικές εορτές του που δίνουν μια
αφορμή στους κατοίκους να συναντηθούν στη φύση, αφού οι Καρυές έχουν
τόσα πολλά εξωκλήσια.

Ο καλός καιρός και η τριήμερη αργία συνετέλεσαν ώστε οι Καρυές να πλημμυρίσουν από κόσμο. Η εικόνα
θύμιζε καλοκαίρι με τα καταστήματα της πλατείας να είναι γεμάτα από κόσμο, τα περισσότερα σπίτια να
είναι ανοικτά και οι ξενώνες γεμάτοι επισκέπτες.
Παράλληλα, λόγω της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε
κοντινά χωριά (Βαμβακού και Κατσάνιτσα) πολλοί ήταν οι
περαστικοί οι οποίοι επισκέφτηκαν τις Καρυές για φαγητό
και καφέ.

Των γενεθλίων στης Θεοτόκου στου «Φωτεινού»

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν το Σάββατο 26 Οκτωβρίου με τον
εκκλησιασμό στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στη Βερατσούλα.
Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου για άλλη μια
φορά οργάνωσαν λαχειοφόρο αγορά με αρκετά δώρα,
ενώ προσέφεραν γλυκά στους πιστούς.
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Ηρώο έγινε η
καθιερωμένη εκδήλωση κατάθεσης στεφάνων για να
τιμηθεί η Εθνική επέτειος του ΟΧΙ. Οι μαθητές και η
μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Καρυών με τους
δασκάλους τους ομόρφυναν την εκδήλωση.

Των Ταξιαρχών
Ξεκινώντας
από
τις
8
Σεπτεμβρίου που εορτάζονται
τα Γενέθλια της Θεοτόκου,
συνεχίζοντας την 1η Νοεμβρίου
των Αγίων Αναργύρων Κοσμά
και Δαμιανού και στις 8
Νοεμβρίου η σύναξης των
Παμμεγίστων
Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ,
οι
Καρυατές εκκλησιάστηκαν στα
εξωκλήσια
που
είναι
αφιερωμένα στους Αγίους.
Δημοσιεύσουμε φωτογραφίες από τις γιορτές των Γενεθλίων της
Θεοτόκου και των Ταξιαρχών (φωτ. Νίκος Βαστής).

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εκδρομή των κατοίκων των Καρυών στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου
Μια ωραία εκδρομή διοργανώθηκε για τους μόνιμους
κατοίκους του χωριού στην Αθήνα. Σε μια ηλιόλουστη
ημέρα οι Καρυάτες απόλαυσαν τη βόλτα στους στο
κέντρο της πρωτεύουσας επισκεπτόμενοι το Ζάππειο
Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τον Εθνικό Κήπο και την
Πλατεία Συντάγματος. Είχαν παράλληλα και την
ευκαιρία να επισκεφτούν τον νέο στολίδι της Αθήνας το
Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»
από όπου δημοσιεύουμε και τη φωτογραφία.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Η αναμόρφωση της πλατείας Ράχης

Η ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πληροφοριακών πινακίδων

Με μεγάλη χαρά υποδέχθηκαν όλοι οι
Καρυάτες τα νέα για την πλατεία της
Ράχης. Όπως δημοσιεύτηκε στον Λακωνικό
Τύπο, εγκρίθηκε το σχέδιο ανάπλασης της
πλατείας και εντάχθηκε στο πρόγραμμα
leader έπειτα από πρόταση της Δημοτικής
αρχής Σπάρτης με προϋπολογισμό κόστους
€ 440.000-.
Πρόκειται για ένα αίτημα
δεκαετιών
το
οποίο
θα
αναβαθμίζει σημαντικά την κάτω
συνοικία, αφού θα δημιουργήσει
μια πραγματική πλατεία, όπου με
απόλυτη ασφάλεια τα παιδιά θα
μπορούν να παίξουν και οι
μεγάλοι και να απολαύσουν τον
καφέ τους.
Σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης μόνο ο ανατολικός
κλάδος
της
πλατείας
θα
παραμείνει ανοικτός στην κίνηση
των οχημάτων. Με τον τρόπο
αυτό οι Καρυές θα αποκτήσουν
ένα ακόμα στολίδι αφού ένα
parking,
όπως
ουσιαστικά
λειτουργεί σήμερα ο χώρος, θα
μετατραπεί σε μια ωραία
πλακόστρωτη
πλατεία
με
λουλούδια και δέντρα.

Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του έργου το οποίο αναβάθμισε σημαντικά την εικόνα του οικισμού
των Καρυών.
Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από τον
Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.)
και τον Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»
ολοκληρώθηκε χάρη και στην οικονομική
προσφορά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
και των κκ Μπίνη Μιχάλη, Μέρμηγκα Σταύρου
και Κωνσταντόπουλου Χάρη.
Παράλληλα, ο Σ.Α.Κ. τοποθέτησε και στο
Μνημείο
των
Καρυάτιδων
αγγλόφωνη
πληροφοριακή πινακίδα, ενώ επισκεύασε και
την Ελληνική.

---------------------------------------------------------------------------Η συντήρηση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Της Θεοτόκου
Η ομάδα Υποστήριξης του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου προχωρεί με γοργούς ρυθμούς
στη συντήρηση της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Όπως φαίνεται
και από την φωτογραφία ο τρούλος του Ναού
και τα σημεία που δεν υπάρχει εξωτερική
πέτρα βάφτηκαν, ενώ προχωρά και το έργο
προστασίας από την υγρασία, όπως αναλυτικά
είχε περιγραφτεί στο προηγούμενο τεύχος.

-------------------------------------------------------------------------------Η ανακατασκευή του εικονοστασίου του Αγίου Νικολάου
Με δωρεά της Βενέτας Θεοδωρίδη το
εικονοστάσιο
του
Αγίου
Νικολάου
ανακατασκευάστηκε και βάφτηκε.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε όλες αυτές τις
πρωτοβουλίες διότι από την απλή συμμετοχή και
το ενδιαφέρον όλων μας το χωριό θα ομορφαίνει
και θα συντηρείται.

ΚΑΡΥΕΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019:
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (συνέχεια από την σελίδα 1)
Η δεξίωση στο κοινοτικό κατάστημα
Στη συνέχεια ακολούθησε η δεξίωση προς όλους τους Καρυάτες στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος από το Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών και το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο. Προσφέρθηκε καφές και γλυκίσματα που είχαν ετοιμάσει οι κυρίες του χωριού.

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό από το πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κο Γ.
Ντεβέκο και τον Ιερέα Καρυών πατέρα Ευστράτιο, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών κος Μιχ. Ρέπουλης. Κάνοντας ένα σύντομο
απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, αναφέρθηκε στο μεγάλο επίτευγμα της ένταξης
του έργου της δημιουργίας του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών σε
πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Ωστόσο, δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στην μη τήρηση της υπόσχεσης που είχε δώσει η
προηγούμενη δημοτική αρχή για την κατασκευή της κλίμακας (σκαλοπάτια) που θα
ολοκλήρωναν το Μνημείο των Καρυάτιδων και εξέφρασε την ελπίδα η νέα δημοτική
αρχή να ολοκληρώσει το έργο.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κα Αννίτα Πρεκεζέ η
οποία υπογράμμισε μεταξύ άλλων την σημαντική προσφορά του προέδρου κου
Ρέπουλη και του μέλους του Δ.Σ. κας Λευκοθέας Λάτση οι οποίοι με πολύ κόπο και
προσωπικό κόστος έφεραν σε πέρας το έργο της ένταξης του έργου σε
χρηματοδότηση.
Τον δήμαρχο Σπάρτης εκπροσώπησε η κα Γεωργία Αναστασοπούλου-Ζαχαράκη
Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής. Στο σύντομο
χαιρετισμό της αποκάλυψε ότι η καταγωγή της από τη μητέρα της είναι από της
Καρυές (το γένος Διαντζίκη) και ότι είναι παιδί της διασποράς, αφού μεγάλωσε στο
Σικάγο. Δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει το χωριό όπως μπορεί και ότι αν
και δεν είναι αρμόδια για τα έργα θα ασχοληθεί προσωπικά με το έργο των
σκαλοπατιών.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τα νέα της Αδελφότης Αραχωβιτών Καναδά «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ»
Η αδελφότητα του Τορόντο διακρίνεται για τη ζωντάνια της και την οργάνωσή της. Έτσι και το 2019 συνέχισε την έντονη δράση της με πολλές εκδηλώσεις,
οι οποίες βέβαια έγιναν στο μεγαλύτερο μέρος τους στο ιδιόκτητο πάρκο «ΚΑΡΥΕΣ».
Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από όλες αυτές τις δράσεις όπως αυτές αναρτήθηκαν στο facebook. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους τους
πατριώτες που διατηρούν τη φλόγα της Ελλάδας και των Καρυών ζωντανή.

Το 39ο Θερινό Πανήγυρι

Οι εργασίες συντήρησης
του πάρκου

Η Φθινοπωρινή Συγκέντρωση

Τότε και τώρα

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Το νέο Δ.Σ. για την περίοδο 2019-2020
της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ» ΓΚΑΣΤΟΝΙΑ-ΣΑΡΛΟΤ

Αυστραλία: έφυγαν από τη ζωή

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που λάβαμε το νέο σχήμα αποτελείται από:
Πρόεδρος: Γεώργιος Τ. Τράκας
Αντιπρόεδρος: Ηλίας Τζ. Πούλος
Γενικός Γραμματέας: Μαργαρίτα Τράκα
Βοηθός Γενικός Γραμματέα: Τάμυ Τράκα-Πήρσον
Ταμίας: Άγγελος Μέρτζελος
Μέλη: Ανδρέας Π. Βουκίδης, Παναγιώτης Ι. Σταθάκης Τζούντη Μέργελου,
Λη Τζ. Σιαρρής, Γεώργιος Ν. Βαστής, Μπέσυ Βαστή, Γρηγόριος Τράκας,
Κεϊτλίν Τράκα, Πέρυ Βαστής και Νικόλαος Γ. Τράκας.
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.
Μαγειρεύοντας για το Πανηγύρι

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Απεβίωσε στη Μελβούρνη
στις 7 Αυγούστου 2019
ο Ιωάννης Μπαρδής 91
ετών.

Απεβίωσε στο Σύδνεϋ στις
17 Νοεμβρίου 2019 η
Ιουλία
σύζυγος
του
Παναγιώτη
(Τάκη)
Θεοδωρακάκη.
Τα θερμά μας συλληπητήρια.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Διαμόρφωση προγράμματος στήριξης των τοπικών παραγωγών στις Καρυές
Σε συνέχεια της από 29/8/2019 ανακοίνωσης/πρόσκλησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την
ανταλλαγή απόψεων με τους τοπικούς παραγωγούς αναφορικά με το υπό διαμόρφωση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, έλαβε χώρα στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου Καρυών την 11:00 πρωινή της Κυριακής
8/9/2019 συνεδρίαση των ενδιαφερόμενων τοπικών παραγωγών με τη Διοίκηση του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, με την πολύτιμη παρουσία του προσκεκλημένου από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ κ. Αντώνη
Μαλάμη,
διακεκριμένου οικονομοτεχνικού
συμβούλου
διαχείρισης
και
ανάπτυξης (management & growth consulting) εταιρικών σχημάτων της αγροδιατροφικής
αλυσίδας, με έμφαση σε αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν αρκετοί, νέοι κυρίως, τοπικοί παραγωγοί από τους κλάδους
της κτηνοτροφίας, της γεωργίας (παραγωγοί κάστανων, καρυδιών και άλλων προϊόντων),
της μελισσοκομίας και της παραγωγής αρωματικών προϊόντων, καθώς και από τους
μεταποιητικό, κατασκευαστικό και επαγγελματικό κλάδους.
Εθίγησαν όλα τα θέματα που απασχολούν, προβληματίζουν και επηρεάζουν τους τοπικούς
παραγωγούς, όπως:
 τα προβλήματα γης (κυρίως μικροί κλήροι), επάρκειας νερού και σταθερού
καθημερινού εισοδήματος,
 το τέλος από το 2021 της υφιστάμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ( "ΚΑΠ") και
των επιδοτήσεων,
 οι πρόνοιες, οι παροχές και η εύνοια της "Νέας ΚΑΠ" σε συνεταιριστικά σχήματα
και σε ομάδες παραγωγών,
 οι οικονομίες κλίμακας μόνο όταν μεγαλώνουν τα εταιρικά/συνεταιριστικά
σχήματα όπως είναι η σημαντική μείωση του κόστους προμηθειών ζωοτροφών,
σπόρων, φαρμάκων και άλλων εφοδίων, με σοβαρή επίπτωση στο εισόδημα του
κάθε παραγωγού,
 οι επιφυλάξεις, οι δυσκολίες και οι αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος ως
προς την αποτελεσματικότητα των συνεταιριστικών σχημάτων στις Καρυές,
 οι κίνδυνοι, από την άλλη πλευρά, εξαφάνισης των τοπικών παραγωγών αν δεν
συνεταιριστούν και αν δεν προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις τρέχουσες
εξελίξεις,
 οι θέσεις ορισμένων παραγωγών για την άμεση ενίσχυσή τους σε ατομική βάση,
κυρίως για τον αναγκαίο εξοπλισμό τους,
 τα διαθέσιμα εργαλεία και οι λύσεις αντιμετώπισης της έλλειψης
ρευστότητας των παραγωγών την περίοδο που πρέπει να προμηθευτούν τα
απαραίτητα για την παραγωγή τους εφόδια,
 οι προτάσεις παραγωγών αναφορικά με το υπό διαμόρφωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ να έχει ευελιξία και να μην αποκλείει κανένα
τοπικό παραγωγό (ως προς την ηλικία ή την μόνιμη διαμονή στις Καρυές ή την
ατομικότητα),
 τα θέματα των σημάτων και της ονομασίας (branding) προέλευσης των
παραγόμενων τοπικών προϊόντων και τα πλεονεκτήματα της "ΠΓΕ" (προϊόν με
γεωγραφική ένδειξη),
 η ανάγκη ανάπτυξης επιχειρησιακού πλάνου για την κατεύθυνση των διαθέσιμων
(βάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων των Καρυών) πόρων
στήριξης των τοπικών παραγωγών σε στοχευμένες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη
μετρήσιμα δεδομένα (καλλιεργήσιμη έκταση γης, αριθμός αιγοπροβάτων και
άλλων στοιχείων από τη βάση δεδομένων του "ΟΠΕΚΕΠΕ") και σειρά παραμέτρων
(π.χ. επανατροφοδότηση και επιστροφή πόρων στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ για μελλοντική
χρήση, εύνοια στη βέλτιστη απόδοση και σε θέματα πιστοποίησης, σήμανσης,
συσκευασίας, διαδικτυακής προώθησης κλπ.),






οι ανάγκες επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών, παράλληλα με την απουσία
εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πολύ πρόσφατη σχετική ανακοίνωση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ,
το θέμα πληροφόρησης για τομείς επιμόρφωσης των τοπικών παραγωγών και του
ειδικού προγράμματος του Ιδρύματος "Νιάρχος" για την επιμόρφωση νέων,
το θέμα της ενημέρωσης των νέων κυρίως γυναικών των Καρυών και της
ενθάρρυνσής τους σε ομαδικές παραγωγικές δραστηριότητες,
οι δρομολογημένες ενέργειες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το κορυφαίας προτεραιότητας
θέμα της διερευνητικής μελέτης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών
(ύδρευση, άρδευση, μικρό φράγμα ή υδατοδεξαμενή, πρόσθετη γεώτρηση, κλειστό
κύκλωμα ποτισμού, προτεινόμενες καλλιέργειες, αξιοποίηση βρύσης Σάκαλη, χάρτης
πορείας υλοποίησης των επιμέρους έργων κλπ.) εκ των πορισμάτων της οποίας θα
δρομολογηθούν στη συνέχεια όσα έργα είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτά για την
πλέον αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων των Καρυών.

Οι παρευρισκόμενοι τοπικοί παραγωγοί και η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κατέληξαν, με
έκδηλη σύμπνοια, στα εξής:
1. Την καταγραφή των αναγκών κάθε ομάδας παραγωγών, καθώς και την υποβολή
συγκροτημένων προτάσεων ικανοποίησης των αναγκών αυτών (στο πλαίσιο του εφικτού,
ασφαλώς) ανέλαβαν
 για την ομάδα των μελισσοκόμων οι κ.κ. Θεόδωρος Σταθάκης και Χρήστος
Λεβεντάκης,
 για την ομάδα των κτηνοτρόφων οι κ.κ. Πάνος Μεντής, Στάθης Μελεχές και Νίκος
Κολοβός,
 για την ομάδα των παραγωγών αρωματικών προϊόντων οι κ.κ. Ανδρέας Βουκίδης,
Χρήστος Λεβεντάκης και Κώστας Αρβανίτης και
 για την ομάδα των αγροτοπαραγωγών (κάστανα, καρύδια κλπ) οι κ.κ. Κώστας
Μαχαίρας και Παναγιώτης Κολαντζιανός.
2. Την διερεύνηση (ως την βέλτιστη διαφαινόμενη ενέργεια με προοπτική) ίδρυσης ενιαίου
συνεταιριστικού σχήματος των τοπικών παραγωγών με πρόβλεψη
 ομάδων παραγωγών ανά κλάδο,
 κέντρων κόστους ανά ομάδα,
 αυτονομίας των ομάδων στη λήψη αποφάσεων και
 ποσοστού επί του μίνιμουμ τζίρου κάθε παραγωγού για την λειτουργική επιβίωση
του Συνεταιρισμού, η ίδρυση του οποίου θα κριθεί από τους ενδιαφερόμενους
παραγωγούς για το Καταστατικό και για τα αναμενόμενα για τα μέλη του οφέλη.
Όλη τη διαδικασία ίδρυσης του ως άνω συνεταιριστικού σχήματος ανάλαβε, προθύμως, ο
κ. Γιάννης Κοψιαύτης.
Η δέσμευση για την επεξεργασία, ολοκλήρωση και υποβολή και παρουσίαση των
παραπάνω παραδοτέων ορίστηκε το επόμενο δίμηνο (περί το τέλος Οκτωβρίου 2019).

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Τμήμα Φαρμακολογίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών:
Το φετινό ελαιόλαδο της Λακωνίας κατατάσσεται στην ανώτατη βαθμολογία λόγω των υψηλών φαινολών
Όπως ενημερωθήκαμε από το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας κα Ευαγγελία
Κοψιαύτη-Γκιώνη, που είναι η ίδια ελαιοπαραγωγός, το φετινό βιολογικό λάδι
της Λακωνίας κατατάσσεται στην ανώτατη βαθμολογία.
Πρόκειται για ένα προϊόν ανώτερης διατροφικής αξίας που προστατεύει τον
Ανθρώπινο οργανισμό πολύ πιο αποτελεσματικά από το πολυδιαφημιζόμενο
μουρουνέλαιο που είναι ένα ζωικό προϊόν. Για τον λόγο αυτό βραβεύτηκε σε
ειδική εκδήλωση στο μέγαρο της Παλαιάς Βουλής λαμβάνοντας το ασημένιο
βραβείο στην κατηγορία του Θεραπευτικού και υγειονομοπροστατευτικού
ελαιολάδου.
Στο επόμενο τεύχος θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες, αφού
πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα τα έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο που είναι ο «Ελληνικός Χρυσός» να βρει την θέση που του αξίζει.

ΚΑΛΕΣΜΑ
προς τους παραγωγούς και επαγγελματίες των Καρυών
Η συντακτική ομάδα έκδοσης του Ενημερωτικό Δελτίου του Συνδέσμου μας καλεί όλους τους παραγωγούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις Καρυές όπως επικοινωνήσουν
μαζί τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karyes.gr και στο τηλέφωνο 6974-720909, προκειμένου να συμμετάσχουν παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στο
προσεχές αφιέρωμα του Δελτίου.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Συνεχίζονται οι προσφορές των συμπατριωτών μας
στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
Το Δ.Σ. θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμπατριώτες που αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που
καταβάλει ο Σ.Α.Κ. για τις όμορφες Καρυές καταθέτουν χρήματα για τους σκοπούς του Συνδέσμου
μας. Όπως έχουμε υποσχεθεί θα δημοσιεύουμε στο δελτίο μας όλες τις συνεισφορές και για τον λόγο
παραθέτουμε στο παρακάτω πίνακα:
01.08.2019
Μαρία Παπαδοπούλου
€ 50
19.08.2019
Παναγιώτα Τράκα
€ 50
21.08.2019
Ελευθερία Καντιάνη
€ 20
22.08.2019
Ιωάννης Καραχάλιος
€ 10
22.08.2019
Παναγιώτα Λεβεντάκη
€ 20
22.08.2019
Βενέττα Θεοδωρίδη
€ 15
24.08.2019
Νικολέτα Βουκίδη
€ 30
25.08.2019
Παναγιώτα Πρεκεζέ
€ 20
25.08.2019
Βασίλειος Κερχουλάς
€ 15
20.12.2019
Έλενα Σταυροπούλου
€ 300
(Διευθύντρια Α΄ Δημοτικού Αρσάκειου Σχολείου Αθηνών)
Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε κάθε συνεισφορά είναι σημαντική και για αυτό τον λόγο
ευχαριστούμε από βάθη καρδίας όλους! Δημοσιεύουμε εκ νέου τον αριθμό όπου μπορούν όσοι
επιθυμούν να συνεισφέρουν:

Δωρεά βιβλιοθήκης Παρασκευά (Πάρι) Διαμαντούρου
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών ανακοινώνει ότι ο Καρυάτης
Παρασκευάς (Πάρις) Διαμαντούρος εδώρησε πρόσφατα στο Σύνδεσμο ένα
σημαντικό τμήμα της βιβλιοθήκης του, αποτελούμενη από βιβλία ελληνικής και
ξένης λογοτεχνίας, ιστορικά, βιβλία τέχνης, εγκυκλοπαίδειες και άλλα ποικίλου
ενδιαφέροντος.
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. ευχαριστεί θερμώς τον κο Διαμαντούρο και την οικογένεια του
για τη σημαντική αυτή δωρεά.

----------------------------------------------------------------------Ευχαριστήρια προς τον Σύνδεσμο
Πολλές ευχαριστίες για την ενημέρωση και θερμά συγχαρητήρια για τις
εντυπωσιακές δραστηριότητές σας, σε ορισμένες από τις οποίες έχω συμμετάσχει
στο παρελθόν με πρόσκληση του εκλεκτού Καρυάτη και Έλληνα, παλιού
συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόϊ και καρδιακού μου φίλου και
κουμπάρου Γιώργου Π. Κολοβού, που διαπρέπει στο Λος Αντζελες, και των
αδελφών του!
Εγκάρδιες ευχές για συνεχή πρόοδο όλων σας!

Ο αριθμός λογαριασμού είναι (ΙΒΑΝ):
GR5601106620000066200228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με αγάπη,
Παναγιώτης Ι. Καραφωτιάς (εκ Κολλινών Αρκαδίας)
τ. Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου του Ο.Η.Ε. για Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ,
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά στις Καρυές
Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με χιονισμένη πρωτοχρονιά!
Μετά από ένα ζεστό φθινόπωρο ο χιονιάς έκανε την αιφνιδιαστική επίσκεψή του στην
Ελλάδα δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα. Η θερμοκρασία έκανε βουτιά 10 βαθμών και τα
βουνά της πατρίδας μας βάφτηκαν λευκά, ενθουσιάζοντας του επισκέπτες που
αποφάσισαν να περάσουν κάποιες από τις ημέρες. Οι Καρυές που είχαν ετοιμαστεί να
υποδεχτούν τους πατριώτες και τους φίλους από τις πόλεις παρουσίασαν μια πανέμορφη
εικόνα!
Δημοσιεύουμε φωτογραφίες όπως αυτές αναρτήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
από τους συμπατριώτες μας.
Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά μουσική
βραδιά με ζωντανή μουσική στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος.
Και του χρόνου!

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