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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 27 Χειμερινή έκδοση 2020 - 2021 

2021: Σκέψεις και ελπίδες για το νέο έτος 
 Μια διαφορετική χρονιά έλαβε τέλος. Μια χρονιά δύσκολη και επίπονη για πολλούς 
συνανθρώπους μας, η οποία θα χαραχτεί ανεξίτηλα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο νέος 
ιός που προκαλεί το COVID-19 και η πανδημία που προκάλεσε παγκοσμίως ανέτρεψε 
δεδομένα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Αρκετοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν το 
φάσμα της ανεργίας ή και της αγωνίας για το μέλλον. Ταυτόχρονα όμως η πανδημία με όλες τις 
καταστροφές που έφερε, όπως κάθε κρίση, δημιουργεί και νέες ευκαιρίες. 
 Σε παγκόσμιο επίπεδο ανέτρεψε τρόπους ζωής. Ποιος θα περίμενε ότι χάρη στις δυνατότητες 
της ψηφιακής τεχνολογίας μέσα σε μερικές εβδομάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι θα 
συνέχιζαν να εργάζονται από το σπίτι τους όπως στο γραφείο τους και εκατομμύρια μαθητές 
και φοιτητές θα συνέχιζαν την εκπαίδευσή τους μέσω του Η/Υ είτε του κινητού τους 
τηλεφώνου; 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιος θα περίμενε ότι οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα συμφωνούσαν σε 
ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης για τα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο 
δεν θα έχει προηγούμενο και θα μπορούσε να συγκριθεί με το σχέδιο Marshall που 
αναμόρφωσε την Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;  
 Σε επίπεδο χώρας ποιος θα περίμενε ότι η Ελλάδα μας, που τόσο λοιδορήθηκε την τελευταία 
δεκαετία, θα συγκέντρωνε τόσες θετικές γνώμες για τη διαχείριση της πανδημίας, τη στιγμή 
που οι μεγάλες και αναπτυγμένες χώρες της Δύσης (Η.Π.Α., Η.Β. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, 
Βέλγιο, Σουηδία κ.α.) απέτυχαν πλήρως; 
 Όλες αυτές οι σκέψεις που καταγράφονται μέσα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας που έκλεισε 
όλους μας πάλι στο σπίτι και με τα ευχάριστα νέα για την πρόοδο της επιστήμης που θα 
επιτρέψει μέσα στους επόμενους μήνες την παροχή εμβολίων για την ανάσχεση και τελικά 
σβήσιμο της. 
 Με βάση αυτή την εικόνα σε εμάς που αγαπάμε τον τόπο μας γεννιούνται σκέψεις για το 
όμορφο οικισμό των Καρυών μαζί με προβληματισμούς, ελπίδες και σχέδια για τα μέλλον του. 

Η εικόνα των Καρυών τη χρονιά που πέρασε 
Στη χρονιά που πέρασε, κατά την περίοδο που δεν ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή από 
την αρχή του έτους μέχρι τις Απόκριες και από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο οι Καρυές 
αργά αλλά σταθερά έγιναν όλο και πιο γνωστές ως τουριστικός προορισμός. Τα 
σαββατοκύριακα οι ξενώνες ήταν σχεδόν πάντα γεμάτοι και κάθε Σάββατο και κυρίως κάθε 
Κυριακή, εκατοντάδες επισκέπτες πραγματοποιούν ημερήσιες εκδρομές με προορισμό το 
όμορφο χωριό μας προκειμένου να περπατήσουν στα δρομάκια του και να επισκεφτούν τα 
μνημεία του. Στη συνέχεια κατέληγαν  και φαγητό στα καταστήματα στην Κεντρική πλατεία, 
που όπως λένε και οι ίδιοι «δεν έχει όμοια σε ολόκληρη τα περιοχή». Είναι χαρακτηριστικό, ότι 
το φθινόπωρο η εικόνα της πλατείας ειδικά το μεσημέρι κάθε Κυριακής θύμιζε 
Δεκαπενταύγουστο.  

 Παράλληλα τα νέα σηματοδοτημένα μονοπάτια, έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά και να 
προσελκύουν εξιδεικευμένο τουρισμό. Κάθε σαββατοκύριακο μπορείς να δεις περιπατητές με 
σακίδια και ειδικό εξοπλισμό, ενώ και ο μηχανοκίνητος τουρισμός κάνει αισθητή την 
παρουσία του, αφού τακτικά βλέπουμε δικυκλιστές είτε μηχανές ανωμάλου δρόμου (enduro), 
είτε με μηχανές μεγάλου κυβισμού να επιλέγουν τους δρόμους του Πάρνωνα καταλήγοντας 
στα καταστήματα των Καρυών για καφέ και φαγητό, ενώ πολλοί επιλέγουν και τους ξενώνες 
του χωριού για διανυκτέρευση. Επίσης, οι ποδηλατικές διαδρομές δίνουν τη δυνατότητα να 
διοργανώνονται τόσο αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος, όσο και διεθνούς επιπέδου 
φέρνοντας τουρίστες και κάνοντας ακόμα πιο γνωστές τις Καρυές. 

 Μάλιστα ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κος Βερούτης που επισκέφτηκε το χωριό μας την 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου δήλωσε ενθουσιασμένος από τη ζωντάνια των Καρυών σε σχετική του 
ανάρτηση στο FB, χαρακτηρίζοντας το ως υπόδειγμα για όλους. 

 Όλα τα παραπάνω όμως δεν είναι τυχαία. Είναι συνδυασμός διαχρονικών προσπαθειών: 

 του ιδιωτικού τομέα δηλαδή των οικογενειών που έχουν μένει στις Καρυές και έχουν
επενδύσει δημιουργώντας και διατηρώντας σύγχρονες επιχειρήσεις στον
ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της εστίασης και του εμπορίου που επιτέλους
προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες στον επισκέπτη και

 των φορέων που συντηρούν τις υποδομές (πλατείες, μνημεία και εκκλησίες) και
ταυτόχρονα διαφημίζουν το χωριό μας με έντυπο (χάρτες) και ηλεκτρονικό υλικό (site
www.Karyes, πρωτοβουλία «στη Σκιά του Πάρνωνα»).

 Προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση σε όλους όσοι αγαπούν τον τόπο και παράλληλα έχουν 
προσπαθήσει και κοπιάσει τα προηγούμενα χρόνια και  πολλές φορές ακούγοντας «εύκολη 
κριτική», να βλέπουν αυτό το αποτέλεσμα. Παράλληλα, αποτελεί δικαίωση για όλες τις γενιές 
των πατριωτών μας που έχουν «φύγει» άλλα έβλεπαν μακριά, οι οποίοι σχεδίασαν και 
υλοποίησαν μεγάλα έργα κι ας κρίθηκαν υπερβολικά για ένα χωριό (Κεντρική πλατεία, νέος 
Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, Δημοτικό Σχολείο, Γήπεδο «Καρυάτη» και βέβαια Μνημείο Καρυάτιδων).  

Το μέλλον είναι ήδη εδώ και θα είναι διαφορετικό 
 Η σκέψη και τα έργα αυτών των προηγούμενων γενεών αποτελούν οδηγό για τα μέλη 
του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών, ο οποίος με την πλέον των 70 ετών 
παρουσία του έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτή την εικόνα. Με την ολοκλήρωση του 
συγκροτήματος που θα στεγάσει του Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών (Κ.Μ.Π.Κ.) 
φιλοδοξεί να αφήσει ένα κόσμημα για την εικόνα και την πορεία του χωριού. Το όνειρο 
που έγινε χάρη στις γενναιόδωρες εισφορές των Καρυατών στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και χάρη στο υψηλό οργανωτικό επίπεδο που διακρίνει τον Σύνδεσμο, αφού 
κατάφερε να εντάξει το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γίνεται πραγματικότητα μέρα με την μέρα.   
Η εικόνα της κεντρικής πλατείας θα αλλάξει ριζικά και στο χέρι όλου του χωριού είναι η 
λειτουργία του να γίνει σημείο αναφοράς σε επίπεδο Πολιτισμού για ολόκληρη την 
περιοχή και γιατί όχι και σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι αυτοί που θα 
πρέπει να το αγκαλιάσουν και να το αξιοποιήσουν αφού οι δυνατότητες είναι 
απεριόριστες. 

 Επιπρόσθετα η αναμόρφωση της πλατείας της Ράχης που αποτελεί το σημαντικότερο 
δημόσιο έργο στο χωριό εδώ και πολλά χρόνια, μπορεί και πρέπει να δημιουργήσει και 
ένα δεύτερο κέντρο αναψυχής στις Καρυές. Θα πρέπει όλοι οι φορείς και οι κάτοικοι να 
κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Η φετινή χρονιά, που όπως γράψαμε και στο προηγούμενο τεύχος ήταν ιδιαίτερη, 
εμφάνισε όμως ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των Καρυών, αφού 
πολλοί πατριώτες που ζουν στις μεγάλες πόλεις αποφάσισαν να περάσουν σχεδόν όλες 
τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε αυτό, ή ακόμα και όλη την περίοδο του δεύτερου 
lockdown (Νοέμβριος Δεκέμβριος). Μάλιστα ενώ πολλοί μπορούν να σκεφτούν ότι ήταν 
όλοι συνταξιούχοι, στη πραγματικότητα υπήρξαν και αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι 
εκμεταλλευόμενοι ακριβώς την εξ αποστάσεως ψηφιακή εργασία χρησιμοποίησαν το 
σπίτι στο χωριό ως χώρο εργασίας.  Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας βάλει όλους σε 
σκέψη: μπορούν οι Καρυές να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για πατριώτες κατοίκους 
των πόλεων ως τόπο διαμονής για μεγάλο διάστημα και όχι μόνο για την περίοδο των 
διακοπών; 

 Αν και είναι νωρίς να κρίνουμε, είναι φανερό ότι ο τρόπος ζωής μας θα αλλάξει ριζικά 
τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα οι Καρυές προσφέρουν πλεονεκτήματα αφού είναι ένα 
ζωντανό χωριό με εύκολη πρόσβαση σε πόλεις (Σπάρτη, Τρίπολη) και κοντά στο εθνικό 
κέντρο (2.15’ από το κέντρο της Αθήνας και το αεροδρόμιο), μέσα σε ένα καταπληκτικό 
φυσικό περιβάλλον. Η άποψή μας είναι ότι το μόνο που θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην παρούσα φάση είναι η υγειονομική περίθαλψη. Άλλωστε οι 
εγκαταστάσεις υπάρχουν, αφού υπάρχει ιδιόκτητο εξοπλισμένο ιατρείο, ενώ λειτουργεί 
και φαρμακείο. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται στην απουσία μόνιμου ιατρού. 
Προτείνουμε λοιπόν οι φορείς του χωριού να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα. Μια ιδέα 
θα είναι να επικοινωνήσουν με συμπατριώτες ιατρούς και να ρωτήσουν τι θα μπορούσαν 
να προσφέρουν ώστε να υπάρχει μόνιμη ιατρική παρουσία στο χωριό τουλάχιστον το 
καλοκαίρι και την εποχή που η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη (π.χ. Πάσχα), η οποία σε 
δεύτερη φάση θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά. 

Συμπεράσματα 
 Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εικόνα της Ελλάδας θα αλλάξει τα επόμενα 
χρόνια. Το καταπληκτικό της κλίμα και ο τρόπος ζωής της ήταν ανέκαθεν μαγνήτης για 
πολύ κόσμο. Το μόνιμο παράπονο ήταν η ελλιπής κρατική οργάνωση και οι 
προβληματικές συμπεριφορές και νοοτροπίες που όλοι μας γνωρίζουμε ότι όχι μόνο 
αποτελούσαν τροχοπέδη για την πρόοδο, αλλά και ανάγκασαν μεγάλο μέρος των νέων 
Ελλήνων να μεταναστεύσουν. 
 Όλα αυτά δείχνουν επιτέλους να αλλάζουν. Ήδη εντοπίζεται κύμα επιστροφής των 
συμπατριωτών μας από το εξωτερικό, καθώς και μεγάλο ενδιαφέρον ξένων για 
εγκατάσταση στη χώρα μας. Η χρήση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων θα 
επιτρέπουν σε πολλούς εργαζόμενους να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο εργασίας 
ακριβώς για το κλίμα και τον τρόπο ζωής. Με βάση αυτές τις ενδείξεις και κυρίως με τα 
χρήματα που θα έλθουν από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ανοίγονται τεράστιες 
ευκαιρίες για τις Καρυές, οι οποίες έχουν εκατοντάδες ομογενείς στο εξωτερικό. 
 Τα νέα παιδιά θα πρέπει να κινηθούν και να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα 
αποφεύγοντας το κακό προηγούμενο παράδειγμα περασμένων εποχών. Οι Φορείς από 
την πλευρά μας θα πρέπει να σταθούμε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια και να 
συντονίσουμε τις προσπάθειες όπου χρειαστεί.  

 Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε σε όλους τους πατριώτες καλή χρονιά με υγεία και 
καλή αντάμωση στο όμορφο χωριό μας! 

http://www.karyes/
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Αδελφότητα Καρυατών Γκαστόνια- Σάρλοτ 
 Η πανδημία δυστυχώς έχει κτυπήσει με σφοδρότητα τις Η.Π.Α. και γι αυτό τον λόγο για πρώτη φόρα δεν πραγματοποίηθηκε το ετήσιο πανηγύρι της παλαιότερης Καρυάτικης 
Αδελφότητας. Ωστόσο μας απεστάλει το Ετήσιο Λεύκωμα 2019, από το οποίο και δημοσιεύουμε φωτογραφία από την εκδηλωση του 2018. Ευχόμαστε το 2021 τα προβήματα να 
ξεπεραστούν και οι πατριώτες μας να μπορέσουν να ανταμώσουν πάλι. 

 
Αναμνηστική φωτογραφία των παρισταμένων συμπατριώτών μας στο πανηγύρι στις 19 Αυγούστου του 2018 στο πάρκο «Καρυές» της Γκαστόνια  

 Μήνυμα του προέδρου Γεωργίου Τράκα 
στη  ετήσια συγκέντρωση στις 18 Αυγούστου 2019 

 

 Καλωσορίζοντας την  96η θερινή συνάντηση της Αδελφότητας, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το Δ.Σ που μου επέτρεψε να υπηρετήσω αυτόν τον σπουδαίο 
οργανισμό. Να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν σκληρά προκειμένου οι 
λειτουργίες του πάρκου να είναι άψογες και να γίνει δυνατή η έκδοση αυτού 
ετήσιου λευκώματος.  
Κοιτώντας πίσω στο χρόνο, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πάρκο ήταν το 
όνειρο 13 ανδρών, που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα χώρο που να τους 
θυμίζει την Ελλάδα, όπου οι πατριώτες θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται, να 
βοηθούν τους νεοφερμένους να εγκαταστασθούν στην Αμερική, βρεθούν με 

τους συγγενείς και τους φίλους τους και να πραγματοποιήσουν νέες επιτυχίες.  
 Το όνειρο αυτών των ανθρώπων ήταν να έχουν ένα μέρος όπου οι οικογένειες θα μπορούσαν να 
μιλήσουν κα να διδάξουν στις νέα παιδιά για τις παραδόσεις και τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας. 
Αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν σήμερα ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα. 
  Όσον αφορά όμως το μέλλον της Αδελφότητας νομίζω ότι αυτοί οι 13 άνδρες θα ήταν ανήσυχοι. Κάθε 
χρόνο ο αριθμός των μελών μας γίνεται όλο και μικρότερος. Οι νέες γενιές δεν συμμετέχουν στην 
Αδελφότητα, ούτε παρακολουθούν τις δραστηριότητές της. Οι μελλοντικές γενιές μη συμμετέχοντας 
στην Αδελφότητα δεν θα έρθουν σε επαφή με τις θυσίες και τη σκληρή δουλειά, η οποία θα κάνει τα 
όνειρα πραγματικότητα, ούτε με τις παραδόσεις των προπαππούδων μας 100 χρόνια πριν. 
 Τα 100α γενέθλιά μας το 2023 έρχονται και θέλουμε την βοήθεια όλων μας για να δείξουμε ότι είμαστε 
παρόντες για να εορτάσουμε αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς έρχεστε στο 
πάρκο από τότε που είστασταν παιδιά. Έτσι και εγώ έρχομαι από το 1946 χάνοντας μόνο τις χρονιές που 
υπηρέτησα στην αεροπορία. Αυτή τη χρονιά δυσκολευτήκαμε προκειμένου να έχουμε τα 15 μέλη που 
είναι αναγκαία για να λειτουργήσει η Αδελφότητα, οπότε σας ζητώ όλους να πείσουμε τα παιδιά μας 
και τα παιδιά των παιδιών μας να έλθουν κοντά μας προκειμένου αυτή να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη 
κληρονομιά. 

Τα μέλη του Καθιδρύματος (Foundation) 

 
Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου από αριστερά: Βασίλειος Κοψιαύτης. 
Γεώργιος Κουτσόγιωργας, Φύλλις Γιανακοπούλου (ταμίας), Μίσσυ Ντέϊβις 
(αντιπρόεδρος), Πέρυ Βαστής, Πίτσα Διαντζίκη (πρόεδρος), Μαργαρίτα Τράκα 
(γραμματέας), Ηλίας Πουλοκέφαλος και Πήτερ Κουτσόγιωργας. Απουσιάζει η 
και Λίτσα Πουλοκέφαλου. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών: Από αριστερά: Ανδρέας Βουκίδης, 
Αθαν. Κερχουλάς, Σαμ Βαστής, Γεώργ. Διαντζίκης και Θεόδ. Καρύγιαννης. 

 

 Δύο εκλεκτοί ομογενείς Καρυάτες έφυγαν από τη ζωή 
 Δυστυχώς πρόσφατα είχαμε και την είδηση του θανάτου δύο εκλεκτών συμπατριωτών μας οι οποίοι είχαν βοηθήσει σημαντικά το έργο της Αδελφότητας. Προς ανάμνηση τους 
αναδημοσιεύουμε (από την ομάδα fb της αδελφότητας) ένα μικρό κείμενο για τον καθένα. Στέλνουμε τα θερμά μας συληπητήρια στις οικογένειές τους. 

Ο Γεώργιος Χρήστου Κοψιαύτης απεβίωσε στη Σάρλοτ στις 9 Δεκεμβρίου 2020 σε 
ηλικία 89 ετών. 

 
1931 - 2020 

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Αράχοβα/Καρυές, στις 7 
Ιουνίου 1931 και ήταν το τελευταίο από τα 10 παιδιά 
των γονιών του, του Χρήστου και Μαριγώς το γένος 
Χάρακα. Σε νεαρή ηλικία 13 ετών, έφυγε από τις Καρυές 
και πήγε στην Τρίπολη για να εργαστεί.  
 Το 1951, πήρε την μεγάλη απόφαση και ήρθε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για μια καλύτερη ζωή. Άρχισε να 
εργάζεται σε διάφορες πόλεις πριν φτάσει στο στην πόλη 
της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα. Το 1955 μαζί με τους 
αδελφούς του, Σαμ και Νικ, άνοιξαν το πρώτο South 21 
Drive-In στη South Blvd.  

Το 1959, το κατάστημα μετακόμισε στη νέα του θέση στην E. Independence Blvd, 
από την οποία αποσύρθηκε το 1995.  
 Ο Γεώργιος Κοψιαύτης (George Copsis) ήταν αφοσιωμένο μέλος του Ελληνικού 
Ορθόδοξου Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος στο Σάρλοτ και υπηρέτησε την 
εκκλησία του για πολλά χρόνια. Ήταν επίσης μέλος σε πολλές κοινότητες και 
οργανισμούς και βεβαίως υπερήφανο μέλος της Αδελφότητας Αραχοβίτων. Ήταν 
λάτρης του κυνηγιού και του ψαρέματος και ασχολούταν πολύ με τον κήπο και την 
αυλή του. Υπήρξε ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς που έδινε πάντα 
προτεραιότητα στην οικογένεια. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να έρθει όλη η 
οικογένεια μαζί για δείπνο και να ξοδέψει το χρόνο ανάμεσά τους. 
 Ως νεότερος από τα 10 αδέλφια του, ο Γιώργος ήταν ο προτελευταίος εν ζωή από 
τους αδελφούς του Πάνο, Σωτήριο και Νίκο και από τις αδελφές του Ελένη, 
Ευτυχία, Παρασκευή, Βάσω και Ελένη. Αφήνει πίσω του την επί 61 έτη σύζυγό του 
Χάιδω, την κόρη του Μαρία σύζυγο Γεωργίου Χουσιαδά, τον γιό του Χρήστο με την 
γυναίκα του Χριστίνα και τα τέσσερα εγγόνια του: Χήδερ, Γεώργιο και Άσπεν 
Κοψιαύτη και την Ελένη συζ. Ιωάννη Κρασιά. Επίσης αφήνει την αδελφή του Άννα 
Συνοδινού κάτοικο Γκρίνβηλ και την κουνιάδα του Ανθούλα.  
 Η κηδεία του έγινε χώρα το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στον Ελληνικό Ορθόδοξο 
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Σάρλοτ και ακολούθησε η ταφή στο 
νεκροταφείο Evergreen. 
 Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του 
Atrium Health, και ιδιαίτερα τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας του, Δρ., Dr. Peter 
N. Copsis. 

 Ο Γεώργιος Νικολάου Βαστής, ετών 84 ετών, κάτοικος του Τσέστερ της Νότιας Καρολίνας απεβίωσε 
την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 στο Νοσοκομείο Prisma Health Richland στην Κολούμπια. 

 

1936 – 2020 

Ο εκλιπών είχε  γεννηθεί στις 10 Φεβρουαρίου 1936 στις Καρυές της 
Σπάρτης. Ήταν γιος του Νικολάου Σ. Βαστή και της Δήμητρας Γ. Μεντή. 
 Στις 29 Οκτωβρίου 1955, ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στη Νέα 
Υόρκη με το πλοίο βασίλισσα Fredericka για να βρει την τύχη του. Πήγε στο 
Σικάγο του Ιλλινόις και πήρε δουλειά στο Sherman Hotel και παρέμεινε εκεί 
μέχρι τον Αύγουστο του 1959, οπότε και πήγε στο Γκρίνγουντ της Νότιας 
Καρολίνας και άνοιξε το The Southwood Drive In Restaurant με τον 
ξάδερφό του, Πητ Σ. Ζούραs. Το 1961, επέστρεψε στο Σικάγο και εργάστηκε 
στο εστιατόριο Ray Foley's μέχρι το 1965. Από το 1965 έως το 1968, 
εργάστηκε στο The Drake Hotel στο Oak Brook του Ιλλινόις. 

   Στις 23 Ιουνίου 1968, παντρεύτηκε την Μπέσυ Πούλος από το Τσέστερ της Νοτίου Καρολίνας. 
Μετακόμισαν μαζί στο γειτονικό Γιούνιον της Νοτ. Καρολίνας και εργάστηκε στο Hearts Drive In 
Restaurant μέχρι τον Μάιο του 1969, μετά τον οποίο επέστρεψαν μαζί στο Τσέστερ, όπου στις 14 
Απριλίου 1970, άνοιξε το The Cyclone Drive In Restaurant, μαζί με τους αδελφούς της Bessie, τον Gus 
και τον Pete Poulos. Λειτουργούσε το εστιατόριο με τον αδερφό του, Ανδρέα Βαστή, έως ότου ο 
Γιώργος αποσύρθηκε τον Νοέμβριο του 2006. Ο «Κυκλώνας» είναι ένα ορόσημο του Τσέστερ που 
λειτουργεί ακόμη σήμερα. 
 Ήταν ενεργό μέλος της Αδελφότητας Αραχοβιτών, όπου υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. για πολλά 
χρόνια, μαζί με τη σύζυγό του. Υπήρξε επίσης μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας 
Τριάδας στο Σαρλότ της Βορείου Καρολίνας και του Αγίου Νικολάου στο Σπάρταμπουργκ της Νοτίου  
Καρολίνας. Στη μνήμη του πατέρα της Bessie, Sam K. Poulos, οργάνωναν και υποστήριζαν το 
Halloween Carnival, για 42 χρόνια με τα έσοδα να πηγαίνουν προ ωφέλεια αρχικά του νοσοκομείου 
Chester County και αργότερα το Yester Chester County. Ήταν επίσης μεγάλος υποστηρικτής του 
Chester Rotary Club, του οποίου είναι μέλος η Bessie. Όποια και αν είναι η εκδήλωση στο Chester 
County, ο Γιώργος και η Μπέσυ παρακολούθησαν και έδωσαν την υποστήριξή τους. Πάντα 
χαρούμενος και φιλικός με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Γιώργος ήταν ένας ευγενικός, 
χαρισματικός και εργατικός άνθρωπος. Ήταν πάντα έτοιμος να βοηθήσει όλους σε ό, τι χρειαζόταν. 
Τις περισσότερες μέρες από τη συνταξιοδότησή του, μπορούσε να δει γύρω από την πόλη να οδηγεί 
το κόκκινο φορτηγό του, να επιβραδύνει την κίνηση και να κάνει όλους να χαμογελούν. Το να 
διατηρεί την αυλή του τέλεια περιποιημένη ήταν ένα από τα χόμπι του, μαζί με την υποστήριξη του 
συνδέσμου γειτονιάς Pineview Lakes. Ο Γιώργος Βαστής έφυγε τελευταίος από τους αδελφούς του 
Σαμ και Ανδρέα Ν. Βαστή και αφήνει εν ζωή την αδελφή του Κωνσταντίνα Βαστή-Δαλακαούρα 
κάτοικο Σικάγου. Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγο Μπέσυ και πολλά ανίψια. 
 Η κηδεία του έγινε μέρος την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 στο νεκροταφείο Wilksburg από τον πατέρα  
Γεώργιο Ναϋφά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Σπάρταμπουργκ. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Μια σημαντική συνεισφορά ενός μεγάλου Καρυάτη 
 To Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια (U.C.L.A.) ανακοίνωσε 
στις 15 Ιουνίου 2020 τη ίδρυση μιας νέας τιμητικής ακαδημαϊκής έδρας στις 
Ελληνικές Σπουδές. 
 Χάρη σε μια χρηματοδότηση από το κοινωφελές ταμείο του Γεωργίου και της 
Τίνας Κολοβού εγκρίθηκε χρηματοδοτούμενη έδρα (endowed chair) με τίτλο 
«Οικογένεια Γεώργιου Π. Κολοβού», που θα απευθύνεται σε διακεκριμένους 
σπουδαστές του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λος 
Άντζελες η οποία χρηματοδοτείται από το Κέντρο Μελέτης του Ελληνικού 
Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (S.N.F.). Το Κέντρο είναι ένας 
κόμβος για διεπιστημονική έρευνα, διδασκαλία και δημόσια προγράμματα 
που απευθύνονται στην ελληνική κοινότητα του Λος Άντζελες. 

Το ζεύγος Γιώργος και Τίνα Κολοβού

 Στεγάζεται στο U.C.L.A. και 
αξιοποιεί την παράδοση του 
Πανεπιστημίου στις ελληνικές 
σπουδές, υποστηρίζοντας την 
έρευνα σε διάφορους κλάδους, 
από την αρχαιολογία και τις 
κλασσικές σπουδές, μέχρι τις 
γλώσσες και τις ψηφιακές 
ανθρωπιστικές επιστήμες. 

 Ο Πρύτανης των Ανθρωπιστικών Επιστημών κος David Schaberg είπε: 
«Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην οικογένεια Κολοβού για την γενναιόδωρη 
συνεισφορά τους σε αυτήν τη νέα χρηματοδοτούμενη έδρα. Είναι μια πολύ 
μεγάλη ώθηση για το Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα έχει 
μακροχρόνια επιρροή στις Ελληνικές Σπουδές στο UCLA και ευρύτερα». Το 
φιλανθρωπικό δώρο του κου Κολοβού αυξάνεται και μέσω των κεφαλαίων 
ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν από το 
«Centennial Term Chair Match Fund». 

 Τα χρήματα αυτά 
συγκεντρώθηκαν όταν μετά την 
επιχορήγηση από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος το 2017 για την 
έναρξη του Κέντρου, ξεκίνησε μια 
εκστρατεία για τη συγκέντρωση 
και άλλων κεφαλαίων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη επιβίωση και η 

 μακροημέρευση της έδρας Νεοελληνικών Σπουδών. 
Ο συμπατριώτης μας Καρυάτης είναι απόφοιτος μηχανικής της U.C.L.A., είναι 
τοπικός επενδυτής και προγραμματιστής ακινήτων, έχοντας εργαστεί στο 
παρελθόν για 32 χρόνια ως μηχανικός και διευθυντής της Hughes Aircraft. 
Αυτός και η σύζυγός του, η Τίνα, είναι σταθεροί υποστηρικτές των τεχνών στο 
Λος Άντζελες, ιδίως όσον αφορά τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αρκετών 
αρχαιολογικών και καλλιτεχνικών προσπάθειών στην Ελλάδα. Μάλιστα το 
ζεύγος Κολοβού είναι ευεργέτες του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Λος Άντζελες και της Εταιρείας για την Αναβίωση των Αγώνων της 
Νεμέας. Η απόφαση για τη προσφορά της υποτροφίας έγινε προκειμένου το 
ζεύγος να τιμήσει τα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και τη μνήμη των 
γονέων του Γιώργου Κολοβού, του Παναγιώτη και της Μαρίας. 
 Ο κος Κολοβός είπε: «Έφυγα από την Ελλάδα για να έρθω σε αυτή τη μεγάλη 
χώρα για να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου. Είχα σχεδιάσει να επιστρέψω στην 
όμορφη πατρίδα μου και να εργαστώ εκεί για το καλύτερο συμφέρον της 
χώρας μου. Αυτό ήταν το όνειρό μου, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν ποτέ σωστές 
για να επιστρέψω. Συνέχισα να ζω με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα μου και 
θαυμασμό για το τι συνέβαλαν οι πρόγονοί μου και πώς ο πολιτισμός μας 
βοήθησε τον κόσμο μας. Υιοθέτησα αυτή τη μεγάλη χώρα ως το δεύτερο σπίτι 
μου, αλλά η ελπίδα και η καρδιά μου ήταν πάντα στην Ελλάδα και στον 
ελληνικό πολιτισμό. Με την προσφορά αυτή, εκπληρώνω την επιθυμία να 
συνδέσω τη χώρα που υιοθετήθηκα με τη χώρα της γέννησής μου». 
 Η κυρία Sharon Gerstel, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου και καθηγήτρια 
«Βυζαντινής Τέχνης και Αρχαιολογίας», επιλέχθηκε ως η πρώτη κάτοχος της 
της νέας έδρας. Το επιστημονικό έργο της κας Gerstel επικεντρώνεται στη 
διασταύρωση της τελετουργίας και της τέχνης στο Βυζάντιο. Μάλιστα, οι πιο 
πρόσφατες δημοσιεύσεις της αφορούν κοινότητες χωριών στη Λακωνία. 
Όπως δήλωσε η ίδια: «Έχω την τιμή να γίνω ο πρώτος κάτοχος της πολυετούς 
θητείας της οικογένειας Γιώργου Π. Κολοβού στις Ελληνικές Σπουδές. Ο 
Γιώργος και η Τίνα Κολοβός είναι εξαιρετικοί άνθρωποι που έχουν ένα ευρύ 
όραμα φιλανθρωπίας. Είμαι τόσο περήφανη που συμμετέχω στην προσπάθεια 
να χτίσω μια σταθερή βάση για αυτόν τον τομέα στο U.C.L.A., και εξίσου 
ενθουσιασμένη που άρχισα να μοιράζομαι την πλούσια ιστορία και τις 
παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού με τον κόσμο». 

Αδελφότητα Καρυατών Τορόντο Καναδά: η θερινή συνάντηση 
 Αν και το ετήσιο πανηγύρι αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας οι Καρυάτες του Τορόντο συναντήθηκαν 
τηρώντας πάντα τα υγειονομικά πρωτόκολλα στο ιδιόκτητο πάρκο της Αδελφότητας στις 26 Ιουλίου 
ανήμερα της Αγίας Παρασκευής. 
 Ήταν μια ευκαιρία ανταμώματος ανάμεσα στους δύο χειμώνες και τα lockdown. Οι πατριώτες που φέτος 
δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στην Πατρίδα λόγω της πανδημίας, απόλαυσαν τον καλοκαιρινό ήλιο μέσα 
στο πάρκο. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι από το την ομάδα της αδελφότητας στο facebook. 
 Ευχόμαστε του χρόνου να έχει λήξει ο κίνδυνος και οι συμπατριώτες μας που μπορούν να επισκεφτούν 
την πατρίδα, αλλά και αυτοί που δεν θα τα καταφέρουν να απολαύσουν το ετήσιο πανηγύρι τους.   

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

Ένας εκλεκτός Καρυατής του Καναδά έφυγε από τη ζωή
Ο Πίτερ Βουκίδης πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 94 ετών. 
 Γεννήθηκε στην Αράχοβα/Καρυές Λακωνίας από τους Νικόλαο και 
Νικολέτα. Τα αδέλφια του είναι η Σταυρούλα Μαλακότση, η 
Κωσταντίνα Βουκίδη, ο Τζίμι Βουκίδης, η Ελένη Κρίγκα και η Ιφιγένεια 
Ζουμπουλάκη. 
 Έφτασε στο Τορόντο το 1951 από την Ελλάδα με τον Τζίμι και 
λειτούργησε το εστιατόριο «Atlanta» στο Carlton και το «Jarvis» στο 
Τορόντο. Η «Ατλάντα» έγινε το κέντρο της έλξης για όλες τις ελληνικές 
οικογένειες που μετανάστευσαν στο Τορόντο για να βρουν αγάπη και 
φιλία. Ο Πίτερ βρήκε την αγάπη του και παντρεύτηκε τη Λένα 
Κουβάρα το 1969. Ζούσαν στην Ανατολική Υόρκη όπου ζουν ακόμα ο 
Νικ και ο Πέτρος. Απέκτησαν  2 παιδιά, τον Nick Βουκίδη και τη Μαρία 
Βουκίδη-Αναστασοπούλου και 2 εγγόνια, την Έλενα και τον Γιώργο.  

  Δυστυχώς η φυγή της συζύγου του Λένας από τη ζωή πριν από 16 χρόνια, είχε αφήσει ένα τεράστιο κενό 
στη ζωή του Πήτερ, αλλά τα παιδιά και τα εγγόνια του που τον περιέβαλλαν συνέχεια του χάριζαν χαρά. 
  Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρ5ος 
την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και η κηδεία έγινε μέρος την επομένη στο νεκροταφείο Pine Hills. 

Το νέο Δ.Σ. της Aδελφότητας Καρυατών Σικάγο Η.Π.Α. 
  Με μεγάλη χαρά λάβαμε τη είδηση επαναδραστηριοποίησης της Αδελφότητας του Σικάγο. Μάλιστα αρκετά είναι τα μέλη που 
απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. τα οποία αποτελούν το νέο αίμα των συμπατριωτών μας. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:  

Πρόεδρος: Πίτερ Καστανάς 
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος (Ντίνος) Παπαμιχαήλ 

Γραμματέας: Ελένη Φλώρου-Κριπιντήρη 
Ταμίας: Ελισάβετ Σεϊμένη 

Αναπληρωτής ταμίας: Σαράντος Θεοδωρακάκης 
Μέλη: Ελένη Μπουτσικάκη, Γκας Χασάπης, Ιωάννης Χασάπης, Έφη Παπαμιχαήλ, Χρήστος Σεϊμένης και Νικόλαος Θεοδωρακάκης 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και δηλώνουμε ως Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών από τώρα έτοιμοι για συνεργασία για το καλό των 
όμορφων Καρυών.  
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 Από το Χάλκινο βραβείο πρόπερσι, στο Ασημένιο πέρυσι και φέτος το Χρυσό: Η Βράβευση μια εκλεκτής Καρυάτιδας 

 Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας στο Δ.Σ. των Απανταχού Καρυατών, που ένα μέλος μας, μια συμπατριώτισσα μας, κατόρθωσε εφέτος μέσα σε δύσκολες συγκυρίες, να τοποθετήσει το 
ελαιόλαδο που παράγει στη ΧΡΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ των Υγειοπροστατευτικών Ελαιόλαδων. Η κα Ευαγγέλια Γκιώνη-Κοψιαύτη θα λάβει φέτος το Χρυσό Βραβείο από το Παγκόσμιο Κέντρο 
Ελιάς και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην τελετή Olympia Health and Nutrition Awards, που θα γίνει τον Ιούνιο του 2021 στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στο χώρο της Αρχαίας 
Ολυμπίας. Τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας και τις ευχές μας, για υγεία και διακρίσεις στον αγώνα του ποιοτικού και υγιειοπροστατευτικού ελαιόλαδου. Ας ελπίσουμε το παράδειγμά 
της να αποτελέσει ένα οδηγό για τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία προκειμένου να στραφούν προς τη βιολογική γεωργία, αφού η χώρα μας έχει 
παγκοσμίως χαρακτηριστεί ως παράδεισος για αγνά τοπικά προϊόντα.  
 Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της για να την συγχαρούμε, τις θέσαμε κάποια ερωτήματα για να μάθουμε περισσότερα για την όλη προσπάθεια της και να ενημερωθούμε 
σωστά για την παραγωγή αυτού του καινοτόμου ελαιόλαδου, η κα Ευαγγελια Γκιώνη- Κοψιαύτη μας απάντησε στέλνοντας μας την ακόλουθη επιστολή.

Μια δημιουργική χρόνια υπό «δύσκολες συγκυρίες 
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ των Απανταχού Καρυατών. 

Αγαπημένοι μου συμπατριώτες /ισες, εύχομαι σε όλους Καλή Χρόνια και Αισιοδοξία. 
Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας, τις χρειάζομαι κάθε ημέρα. 

Η παραγωγή αυτού του ειδικού ελαιόλαδου, πέρα από τον κόπο, μόχθο και τα επιπλέον έξοδα 
λόγω βιολογικής καλλιέργειας, απαιτεί και τη βαθιά γνώση των ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ του 
στον ΑΝΘΡΩΠΟ! 

 Ως εκ τούτου πρέπει η Συγκομιδή της Ελιάς να γίνει στη σωστή εποχή, να ελαιοποιηθεί γρήγορα και σωστά στο Ελαιοτριβείο, 
να εμφιαλωθεί στις κατάλληλες φιάλες και να διατηρηθεί στη σωστή θερμοκρασία, υγρασία και κενό αέρος μέχρι να 
διατεθεί. Απαιτούνται δε οι αναγκαίες πιστοποιήσεις από Διεθνώς Αναγνωρισμένα Εργαστήρια για το σύνολο των 
φαινολών, των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του, την ποιότητα, την οξύτητα και την καθαρότητα του από φυτοφάρμακα 
και άλλες προσμίξεις. Για να έχει ευεργετική επίδραση  στον οργανισμό μας ένα πολυφαινολικό ελαιόλαδο και για να μας 
προστατεύει από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος πρέπει η περιεκτικότητα σε παράγωγα τυροσόλης και 
υδροξυτυροσόλης να είναι πάνω 5mg/20γρ. σύμφωνα με τον κανονισμό 432/12 της Ε.Ε. 
 Στην φετινή παραγωγή μας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό ανάλυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα παράγωγα τυροσόλης 
και υδροξυτυροσόλης είναι 23,8mg/20γρ. και δύναται να φέρει πιστοποιητικό υγείας και τον χαρακτηρισμό HEALTH CLAIM 
σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό.  
 Παράγω αυτό το ελαιόλαδο διότι οι σπουδαίες ουσίες που περιέχει και κυρίως η ελαιοκανθάλη σε υψηλό ποσοστό, διαθέτουν σημαντική ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ και σε αυτές έχουν αποδοθεί: 
Αντιφλεγμονώδεις, Αντιοξειδωτικές, Αντιθρομβωτικές, Καρδιοπροστατευτικές και Νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Στο εγχειρίδιο του Πανεπιστημίου αναφέρεται η θετική επίδραση 
αυτού του ελαιόλαδου στον καρκίνο του μαστού, παχέος εντέρου, ορθού και παγκρέατος, σε παθήσεις όπως σακχαρώδης διαβήτης, αρθρίτιδα αλλά και στα αγγεία και το δέρμα. 

 Από φέτος κάθε γυάλινη φιάλη μας συνοδεύεται από ειδικό ενημερωτικό καρτελάκι όπου επιγραμματικά αναγράφονται οι 
ευεργετικές ιδιότητες του ,σύμφωνα με τις έρευνες των επιστημόνων- ερευνητών – καθηγητών - ιατρών. Ίσως, στο μέλλον χρειαστούν 
περισσότερα ενημερωτικά καρτελάκια, αφού κάθε μέρα οι επιστήμονες μας εκπλήσσουν ευχάριστα (Alzheimer’s, λευχαιμία, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, κ.λ.π.) 

Η σύγκριση με το πολυδιαφημισμένο μουρουνέλαιο 
  Στην Ελλάδα, υπάρχει από μερικούς, μια μικρή δυσπιστία απέναντι στο γεγονός ότι το ειδικό πιστοποιημένο ελαιόλαδο μπορεί να 
δράσει ως συμπλήρωμα διατροφής ή ως φαρμακευτικό τρόφιμο. Αντιθέτως, πολύ εύκολα μέσω της διαφήμισης αποδεχόμεθα το ίδιο 
για το μουρουνέλαιο (ιχθυέλαια ω-3 λιπαρά). Και όμως και τα δυο υπάγονται στο ίδιο ακριβώς ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 432/12. 
Έτσι και η τιμή του πιστοποιημένου πολυφαινολικού ελαιόλαδού, ακολουθεί την τιμή του μουρουνέλαιου. Ανάλογα δε με  την 
κατάταξη του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την περιεκτικότητα του σε πολυφαινόλες, μπορεί να είναι και πιο ακριβό.       

 Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι, οι βιταμίνες Ε, Κ, Α, D καθώς και τα λιπαρά Ω-3 που περιέχει το νέο αυτό ελαιόλαδο είναι απαραίτητα για μικρούς και μεγάλους, εγκύους και 
θηλάζουσες. Βοηθά  στη σωστή ανάπτυξη των οστών των παιδιών (βιταμίνες Κ+D) και στην ισορροπία του μεταβολισμού καθιστώντας το απαραίτητο στην παιδική διατροφή. 
Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης βιταμίνης Ε που περιέχει, παρέχει προστασία στους πνεύμονες ενώ η βιταμίνη Κ θωρακίζει τα αιμοφόρα αγγεία μας (προστασία έναντι Covid-19). Λόγω 
δε της αντιφλεγμονώδους και αντιθρομβωτικής δράσης του, αυτό το ελαιόλαδο προστατεύει τον οργανισμό μας από τις φλεβικές θρομβώσεις που κάνει ο «ύπουλος αυτός ιός» όταν 
εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό. Αποτελεί “Ασπίδα προστασίας από τις βλαβερές «ελεύθερες ρίζες» και το οξειδωτικό στρες”, όπως μας επισημαίνει και ο καθηγητής Α. Κυριτσάκης 
(MSc και Ph.D στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή, Michigan State University). 
 Περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ευεργετικές του ιδιότητες υπάρχουν σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (τεύχος 24, άνοιξη 2020) καθώς και στο καρτελάκι που φέρει 
κάθε φιάλη ελαιόλαδού μας – High Phenolic EVOO. Είμαι στην διάθεση σας να καλύψω κάθε απορία σχετικά με το σπάνιο και πολύτιμο αυτό προϊόν της Λακωνικής γης! 
Θα σας χαιρετίσω όλους σας με τα λόγια του Ομήρου:  «Ο Ελληνικός χρυσός είναι ο Πράσινος Χρυσός». 
Ας του δώσουμε λοιπόν, την θέση που του Αξίζει στην Καθημερινότητα μας για: ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ -  Ευεξία - Υγειοπροστασία του οργανισμού ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΖΩΗΣ και ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Για Πληροφορίες:  Κοψιαύτη Ευαγγελία  6944192316
Καλή χρόνια με  Υγεία - Υπομονή – ΕΛΠΙΔΑ 

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

Φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες Καρυάτικες στιγμές

Καλή αντάμωση 
 κάτω από τον πλάτανο 
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

Η ανάπλαση της πλατείας της Ράχης ολοκληρώνεται 

 Με μεγάλη χαρά αναμένουν οι κάτοικοι της Ράχης και όχι μόνο, την ολοκλήρωση των εργασιών στην πλατεία. Η διαμόρφωση της πλατείας της Ράχης ήταν ένα όνειρο πολλών ετών, καθώς 
έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από την ανακαίνιση της πλατείας του Αγίου Ανδρέα. Τέλος καλό όμως όλα καλά και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες οι εργασίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν πριν την άνοιξη. Προηγήθηκε καταρχάς η αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και αποξήλωση της ασφάλτου. Τα υφιστάμενα παρτέρια 
απομακρύνθηκαν και πλέον άρχισε η πλακόστρωση. Τα οχήματα θα περνούν μόνο από την βορειoανατολική πλευρά, ενώ όλη η υπόλοιπη θα αποδοθεί στους πεζούς και στα 
καταστήματα. Έτσι το καλοκαίρι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Καρυών θα έχουν μια ακόμη επιλογή αναψυχής. 

Οι σωληνώσεις Η τσιμεντόστρωση Η πλακόστρωση 

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

Ένα σπήλαιο στις Καρυές: «η σπηλιά του Καλού» 
 Μια είδηση που αλιεύσαμε από το διαδίκτυο για ένα σπήλαιο στις Καρυές μας κίνησε την περιέργεια. Τόσα χρόνια είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε ακούσει κάτι. Τελικά ήρθαμε προ 
εκπλήξεως. Η σχετική ανάρτηση του Σπηλαιολογικού Ελληνικού Εξερευνητικού Ομίλου ήταν σαφής. Όχι μόνο υπάρχει σπήλαιο αλλά είναι και πολύ όμορφο. Όπως μπορείτε να δείτε από 
τις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση και τις οποίες αναδημοσιεύουμε πρόκειται για ένα σπήλαιο περίπου 50 μέτρων με εντυπωσιακό φυσικό διάκοσμο. 

 Σύμφωνα με την ανάρτηση «Φτάνοντας, στο σημείο που μας είχε υποδειχθεί εκτός από τη φανταστική θέα (πιάτο ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας) αντικρίσαμε την είσοδο ενός κατακόρυφου 
σπηλαίου. Το σπήλαιο αναπτύσσεται σε βάθος σε δύο κλάδους κατά μήκος διάκλασης. Ο ένας είναι μονοκόμματος και έχει βάθος 10μ,  ενώ το άλλος συνεχίζει σε μικρά τμήματα με συνεχή 
αλλαγή κατεύθυνσης και εναλλαγές σαρών και κάθετων τμημάτων, ουσιαστικά προχωρώντας κάθετα κάτω από την είσοδο. Κατεβαίνοντας το σπήλαιο αλλάζει μορφή, συναντάμε 
ασβεστιτικούς σχηματισμούς, γίνεται πιο στενό και λιγότερο άγριο. Το σπήλαιο έχει βάθος 50 μέτρα. Παρ’ όλ’ αυτά επειδή είναι αρκετά στενό και κάθετο, έπρεπε να κατεβαίνουμε ένας 
ένας για να αποφύγουμε την πτώση λίθων, γεγονός που καθυστέρησε πολύ την ομάδα».  Μάλιστα  η ομάδα του Ομίλου προχώρησε σε χαρτογράφηση και φωτογράφηση.  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ  ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ; 

Επικοινώνησε μαζί μας στο  
6974-720909 

ή στο email: info@karyes.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
  ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  

ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 
E-mail: info@karyes.gr 

mailto:info@karyes.gr
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Ανοικτή επιστολή 
 προς τους πατριώτες 

του κου Μιχ. Ρέπουλη 
προέδρου του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών 

Καρυές, Φεβρουάριος 2021 

Αγαπητοί συμπατριώτες 
       Είναι γνωστό ότι εδώ και πενήντα χρόνια  ο 

Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών έχει ενώσει τους 
Αραχoβίτες όλου του κόσμου και έχει ασχοληθεί με 
σημαντικά έργα προς όφελος του αγαπημένου μας χωριού. 
Το τελευταίο μεγάλο έργο μας, η δημιουργία ενός 
πολιτιστικού κέντρου-μουσείου στη κεντρική πλατεία του 
χωριού, έχει ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.   
     Το μουσείο θα στεγασθεί στα δύο κτίρια του Σ.Α.Κ. που 
αγοράσθηκαν το 2007 για το σκοπό αυτό και θα λειτουργήσει 
ως χώρος μνήμης για τη διατήρηση της ιστορίας και των 
παραδόσεων του χωριού μας με ένα σημαντικό τμήμα 
αφιερωμένο στους απόδημους-μετανάστες του εξωτερικού. 
Πέραν από ένα χώρος μνήμης για τους επισκέπτες και τις 
μελλοντικές γενεές, θα αποτελεί επίσης ένα πολιτιστικό 
κέντρο με βιβλιοθήκη, αίθουσα εκδηλώσεων και 
πολλαπλών χρήσεων, παραδοσιακό καφενείο και 
κατάστημα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων. 
 Μετά δε την παράδοση έργου προβλέπεται η δημιουργία 
ειδικής επιτροπής που θα αναλάβει τη σύσταση και 
λειτουργία του Μουσείου. 
  Συγχρόνως ο Σύνδεσμος επέτυχε να του εγκριθεί 
χρηματοδότηση ποσού € 313.000 από την Αναπτυξιακή 
Εταιρία Πάρνωνα για την εκτέλεση του έργου. Όμως η 
Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνα ενέκρινε τη χορήγηση του ως 
άνω ποσού μόνο για την ανακαίνιση των υπογείων, του 1ου 
ορόφου και του πρώην σιδηρουργείου, όχι όμως και των δύο 
άλλων καταστημάτων επειδή αφορούσαν εμπορικές χρήσεις. 
Για την πλήρη ολοκλήρωση τους  απαιτείται βάσει του 
συνταχθέντος προϋπολογισμού και των απροβλέπτων ένα 
ποσό της τάξεως των 40.000 ευρώ ή 50.000 Δολλ. ΗΠΑ. 
        Τα εισοδήματα του Συνδέσμου, λόγω της οικονομικής 
κρίσης και του κορονοιού έχουν μειωθεί σημαντικά (έχουν 
ματαιωθεί οι χοροί και εκδηλώσεις) ενώ οι φορολογικές  
υποχρεώσεις του είναι υψηλές (ΕΝ.Φ.Ι.Α. κλπ) και ως εκ 
τούτου αδυνατεί να καταβάλει το ανωτέρω ποσό, με 
σοβαρό κίνδυνο το έργο να παραμείνει ημιτελές.  
    Πολλές φορές στο παρελθόν οι Αραχοβίτες του εξωτερικού 
είτε ατομικά είτε σαν Σύλλογοι προσέφεραν γενναιόδωρα 
όπου υπήρχε ανάγκη. 

Το Κέντρο Πολιτισμού θα διατηρήσει  και διαφυλάξει το 
παρελθόν μας, θα ενώσει το παρόν και θα αποτελεί ένα 

διαρκές δώρο για το μέλλον. 

 Για να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό το έργο απευθυνόμαστε 
στους πατριώτες όπου γης και ζητούμε τη βοήθεια τους για 
τη συλλογή του ποσού των € 40.000 ευρώ (50.000 Δολλ. 
ΗΠΑ) το αργότερο μέχρι το τέλος του Αυγούστου 2021, ώστε 
να συνεχισθούν απρόσκοπτα οι εργασίες ανακαίνισης και το 
έργο να παραδοθεί πλήρες μέχρι το τέλος του 2021. 
    Σημειωτέον ότι με απόφαση του Δ. Σ του Συνδέσμου, το 
όνομα κάθε δωρητή που θα προσφέρει ποσό άνω των 
10.000 ευρώ θα αναγράφεται σε ειδική αναμνηστική πλάκα 
εντός του Πολιτιστικού Κέντρου.  

Με θερμούς πατριωτικούς χαιρετισμούς 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μιχ. Ρέπουλης 

Ας συμμετάσχουμε όλοι στη 
λαχειοφόρο αγορά για την αποπεράτωση του κτιρίου 

Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι των Καρυών. Η μεγάλη στιγμή έφτασε! 

 Επιτέλους το έργο της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού βαίνει προς την ολοκληρωσή του. Όμως όπως και αναλυτικά 
αναφέρεται και στην επιστολή του Προέδρου κου Ρέπουλη, λείπει ένα ποσό της τάξεως των € 40.000- για την ολοκλήρωση 
του. Πρόκειται για ένα ποσό που δεν εγκρίθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα.  
Με βάση αυτόν τον ορατό κίνδυνο, το κτίριο να μείνει ημιτελές χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας. Για τον λόγο αυτό 
κάνουμε έκκληση σε όλους να συμμετάσχουν στην λαχειοφόρο αγορά που οργανώνει ο Σύνδεσμος.    

 Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για πολλούς από εσάς. Για τον σκοπό αυτό η τιμή κάθε λάχνου ορίστηκε σε ένα 
μικρό συμβολικό ποσό € 5,00 ή US$ 6,00.  Είναι επιθυμία μας να συμμετάσχουμε όλοι. Ακόμα και η αγορά ενός λαχνού 
είναι μήνυμα υποστήριξης για το Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού. 

 Θα κληρωθούν 3 χρηματικά δώρα:

Ο πρώτος τυχερός λάχνος θα κερδίσει χρηματικό βραβείο € 1.000 
Ο δεύτερος τυχερός λάχνος θα κερδίσει χρηματικό βραβείο € 500- 

Ο τρίτος τυχερός λάχνος θα κερδίσει χρηματικό βραβείο € 500-

 Λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας η αγορά των λαχνών μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης 
του ποσού που ο καθένας επιθυμεί: 

στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
Ο αριθμός λογαριασμού είναι (ΙΒΑΝ) 

G R 5 6 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 2 2 8 7 0 9 
SYNDESMOS TON APANTAHOU KARYATON 

 SWIFT (BIC) ETHNGRAA / NATIONAL BANK OF GREECE

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Στην κατάθεση των ποσών είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο σας. 
 Αμέσως μετά την καταβολή του ποσού, θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για τους 
αριθμούς της λαχειοφόρου που αγοράσατε και με τους οποίους θα συμμετέχετε στην κλήρωση. 

 Η ημερομηνία και ο τόπος κλήρωσης των λαχνών θα ανακοινωθεί στο επόμενο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου. 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα μέλη του Δ.Σ. Συνδέσμου, οι οποίοι και 
θα χαρούν να σας καθοηδηγήσουν. Τα τηλέφωνα είναι: 

Πρόεδρος Ρέπουλης Μιχάλης 694-478-4563 

Αντιπρόεδρος Πρεκεζέ Αννίτα 698-512-0559 

Αντιπρόεδρος Μέρμηγκα Δήμητρα 697-686-1951 

Γενικός Γραμματέας Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος 697-472-0909 

Ταμίας Πρεκεζές Χρήστος 697-611-5767 

Δημόσιες Σχέσεις Λάτση Λευκοθέα 695-163-2375 

Δημόσιες Σχέσεις Κοψιαύτη Ευαγγελία 694-419-2316 

Μέλος Τράκας Νικόλαος 697-224-2914 

 Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία, όποιος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει και ηλεκτρονικό μήνυμα στο στη διεύθυνση 
info@karyes.gr.  
 Αμέσως μετά την άρση των μέτρων θα είναι δυνατή η αγορά με φυσική παρουσία μέσω των μελών του Δ.Σ. 

Δωρεές υπέρ του Συνδέσμου 
Βασιλική Αντριάνα Μπαλού € 1.000 
Αναστασία Μελεντζοπούλου € 150 
Ορέστης Καρακατσάνης € 100 

Οικογένεια Πάνου Πρεκεζέ € 100 
Αναστάσιος Αθανήλος € 50 

Ευχαριστούμε όλους τους παραπάνω για την έμπρακτη υποστήριξη. Μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε 

Τα έργα ξεκίνησαν και το στολίδι ετοιμάζεται 

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