ΚΑΡΥΕΣ
Λακωνίας

Η ανακαινισμένη πλατεία της Ράχης

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

Αριθμός τεύχους 30

Φθινοπωρινή έκδοση 2021

Γιορτάζοντας τα 30 τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου

Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από την πρώτη διστακτική προσπάθεια των μελών του Δ.Σ. να επανεκδώσουν μια εφημερίδα για τις Καρυές. Είχαν άλλωστε περάσει αρκετός καιρός από τη
διακοπή έκδοσης της εφημερίδας της κας Ανίτας Πρεκεζέ, η οποία με πολύ προσωπικό κόστος και μεράκι ενημέρωνε όλους μας για τα νέα των Καρυών, φιλοξενώντας παράλληλα άρθρα
κοινωνικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου. Όλα αυτά σε μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο.
30 τεύχη μετά και με 500 περίπου αντίτυπα να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή και με φυσική αλληλογραφία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αυτή η προσπάθεια
φαίνεται σήμερα να έχει στεφθεί από επιτυχία. Παράλληλα, δωρεάν αντίγραφα μοιράζονται στις Καρυές, ενώ όλα τα τεύχη είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Σημαντική είναι και η ύπαρξη
της αγγλόφωνης έκδοσης, η οποία φέρνει κοντά στον τόπο καταγωγής τους ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς.

Πιστέψτε μας ο κόπος είναι μεγάλος, αλλά το ίδιο και η θέληση. Κάθε μήνα λαμβάνουμε ευχαριστήριες επιστολές από αρκετούς συμπατριώτες που μας συγχαίρουν και τους
ευχαριστούμε. Παράλληλα, με τυχόν επισημάνσεις τους μας κάνουν καλύτερους.
(συνέχεια στην σελίδα 3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν οι πολιούχοι του χωριού μας
Αγία Παρασκευή και Άγιος Παντελεήμονας
Με την παρουσία του νέου ιερέα του χωριού πατέρα Λεόντιου που χοροστάτησε στη θεία λειτουργία,
εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονα στην εκκλησία του Αγ. Ανδρέα και έγινε η περιφορά της
εικόνας του. Παρέστησαν κάτοικοι του χωριού, παραθεριστές και ομογενείς. Μετά το τέλος της
λειτουργίας προσφέρθηκαν ο άρτος και γλυκίσματα από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια
έγινε και η παραδοσιακή λαχειοφόρος αγορά για την ενίσχυση των σκοπών του συμβουλίου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΑΧΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εκτός από φυσική παρουσία η αγορά των λαχνών μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού 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.
KARYATES
ASSOCIATION
FULL NAME
………………………………
……………………

KARYATES ASSOCIATION

………………………………

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

ALL PROCEEDS
GO TO THE
CULTURAL CENTER FOR
HERITAGE AND MEMORY
OF KARYES,
LACONIA
www.karyes.gr
DRAW: SUNDAY
DECEMBER 19, 2021

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Σ.Α.Κ.

Είναι συγκινητική η ανταπόκριση όλων των συμπατριωτών μας στις εκκλήσεις το
Συνδέσμου μας για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να γίνει πραγματικότητα το όραμα
δυο γενιών Καρυατών για την δημιουργία του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού. Πιστοί
στην διακήρυξή μας, δημοσιεύουμε, όπως κάνουμε πάντα, όλες τις εισφορές τους.
• Λεβεντάκη Παναγιώτα € 250• Κουτσόγιωργα Δήμητρα χήρα Νικολάου € 250• Χάρακα Παναγιώτα προσφορά χρηματικού ποσού για την ολοκλήρωση του
Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
• Σκιούρη Νούλη προσφορά χρηματικού ποσού για την ολοκλήρωση του Κέντρου
Μνήμης και Πολιτισμού
Ευχαριστούμε όλους που μας δίνουν δύναμή να συνεχίσουμε!.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Μνημόσυνο Ευεργέτη Κερχούλα

Βράβευση Παναγιώτη Κοψιαύτη

Την Κυριακή 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Σωματείου Κερχουλά Μνημόσυνο για τον
Δωρητή.

Άξιος συγχαρητηρίων για άλλη μια φορά ο ομογενής Καρυάτης

Μετά το πέρας της λειτουργίας ακολούθησε μικρή δεξίωση στην Κεντρική Πλατεία όπου παραδόθηκε στον κο Πάνο
Κοψιαύτη τιμητική πλακέτα από το Σωματείο Κερχουλά για τη νέα του προσφορά ποσού ύψους U$ 100.000- προκειμένου
να γίνουν νέες γεωτρήσεις για εντοπισμού νερού.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον
πατριώτη δωρητή, ο οποίος έχει δείξει
ότι πάντα στέκεται δίπλα στις ανάγκες
της γενέτειράς του.
Άλλωστε ο Σύνδεσμος των Απανταχού
Καρυατών τον έχει τιμήσει στο
παρελθόν, όταν με την αποφασιστική
δωρεά του ιδίου και της γυναίκας του
Βούλας είχε δώσει αποφασιστική
ώθηση στη λύση του χρόνιου
προβλήματος της λειψυδρίας.

Στο Μνημόσυνο παρέστη αντιπροσωπεία του Συνδέσμου
των Απανταχού Καρυατών αποτελούμενη από τον πρόεδρο
κο Ρέπουλη, τον Γραμματέα κο Κωνσταντόπουλο και την
υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων κα Λάτση.

Καλοκαίρι 2021: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στις Καρυές
Με απουσία πανηγυριών λόγω της πανδημίας, αλλά με πολύ κόσμο οι
Καρυές το βράδυ της 26ης και 27ης Ιουλίου
Με δεδομένα τα μέτρα της πολιτείας για την ανάσχεση της πανδημίας ούτε εφέτος έγινε
εφικτό να διοργανωθούν τα παραδοσιακά μας πανηγύρια.

ης

Ωστόσο το βράδυ της 26 Ιουλίου οι
Καρυάτες
κατέβηκαν
στην
ανακαινισμένη πλατεία της Ράχης για
να γευματίσουν και να ακούσουν
μουσική από την παρέα του Παναγιώτη
Aρδάμη ο οποίος με τη φωνή του
συνόδευσε την όμορφη βραδιά.

Αυγουστιάτικες μουσικές βραδιές
Τηρώντας τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα διοργανώθηκαν στις Καρυές δύο
μουσικές βραδιές προκειμένου να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των
Καρυών όμορφα μουσικά ταξίδια.
Έτσι το Σάββατο 14 Αυγούστου στην
Κεντρική Πλατεία των Καρυών διοργανώθηκε
"Μουσική Λαϊκή Βραδιά" συνδιοργάνωσαν το
Νομικό
Πρόσωπο
Πολιτισμού
και
Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών στις Καρυές
Λακωνίας.
Ο Νίκος Βορίλας και η Έλενα Φουντά με τις
εξαιρετικές τους ερμηνείες διασκέδασαν τον
κόσμο που είχε κατακλύσει όλα τα επίπεδα
της πλατείας. Ανάμεσα τους ήταν και ο
Δήμαρχος Σπαρτιατών κο Πέτρος Δούκας ο
οποίος
και
παρέστη
δηλώνοντας
ενθουσιασμένος από τη ζωντάνια των
Καρυών.

ης

Το βράδυ της 27 Ιουλίου στην
κεντρική
πλατεία
μαζεύτηκαν
εκατοντάδες Καρυατές, αλλά και
επισκέπτες
προκειμένου
να
γευματίσουν και να απολαύσουν την
ωραία βραδιά.

Την Τετάρτη 18 Αυγούστου επίσης στην Κεντρική Πλατεία των Καρυών διοργανώθηκε
μια μουσική βραδιά με τίτλο «Από τον Δημήτρη Μητροπάνο στην Χαρούλα Αλεξίου».
Τραγούδησαν οι Ειρήνη Χριστοφιλάκη και ο Σπύρος Κουτσοβασίλης..

Συνδιοργανωτές ήταν Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου
Σπάρτης και το Τοπικό Συμβούλιο Καρυών.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ευχές από τους φορείς των Καρυών
για τα 30 τεύχη του Δελτίου μας

Γιορτάζοντας τα 30 τεύχη του Ενημερωτικού
Δελτίου
(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Θεόδωρος Μεντής
Πρόεδρος Δ.Σ. Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυάτης» και Δ.Σ. Ιδρύματος «Σκιούρη»
Συγχαρητήρια για την συμπλήρωση 30 τευχών του του Ενημερωτικού Δελτίου του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών.
Το Δελτίο έχει πετύχει τον σκοπό του να λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας των συμπατριωτών μας σε
όλο τον κόσμο. Η επιτυχημένη πορεία του για τη συνεχή ενημέρωση για τα γεγονότα του χωριού μας ας
λειτουργήσει ως παράδειγμα για το τι μπορεί να καταφέρει μια εθελοντική προσπάθεια όταν αυτή
συνοδεύεται με αγάπη για τον τόπο και τη υπεύθυνη οργάνωση.
Μαρίνος Αρβανίτης
Γραμματέας Εκκλησιαστικού Συμβουλίου «Αγ. Ανδρέα Καρυών»
Συγχαρητήρια για την συμπλήρωση 30 τευχών της εφημερίδας του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών. Πάντα με αντικειμενικότητα έχει δώσει βήμα σε όλους τους φορείς των Καρυών
προκειμένου να γίνει γνωστό το έργο τους.
Κωνσταντίνα Ταμπάκη
Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών
Στις μέρες μας ο τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης έχουν αλλάξει σημαντικά, με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης να κατέχουν τον κύριο ρόλο. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο Σύνδεσμος Απανταχού
Καρυατών κρατεί σθεναρά την παράδοση της έκδοσης της Τοπικής Εφημερίδας (ενημερωτικού
δελτίου) Καρυών, ένα σπουδαίο έργο που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια με πρωτεργάτη και ένθερμο
υποστηρικτή την κα. Αννίτα Γλέκα – Πρεκεζέ.
Πάντοτε με αντικειμενικότητα και πλήρη διαφάνεια ενημέρωναν τους ντόπιους και τους απανταχού
Καρυάτες για τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. Από τις
σελίδες της Εφημερίδας (ενημερωτικού δελτίου) δεν παραλείπονται θέματα ιστορίας και λαογραφίας
του τόπου, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος των
Καρυών, το οποίο κινδυνεύει να λησμονηθεί.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών σας εύχεται να συνεχίσετε με όρεξη, μεράκι και αντικειμενικότητα
το έργο σας, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τον τόπο μας.
Στα επόμενα 30!

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

15 Αυγούστου στις Καρυές

Πολύ
περισσότεροι
από
άλλες
πρόσφατες χρονιές ήταν οι Καρυάτες
που βρέθηκαν στο χωριό για να
περάσουν το Σαββατοκύριακο της
γιορτής της Παναγίας.

Υπογραμμίζοντας πάλι τις αρχές μας

Δυστυχώς όμως όπως σε όλα τα πράγματα στην ζωή δεν υπάρχει πάντα μόνο η
ευχάριστη πλευρά. Με αφορμή μια πρόσφατη επιστολή, όπου αναγνώστης μας
κατηγορούσε για «πολιτικά παιχνίδια» είμαστε υποχρεωμένοι να
υπενθυμίσουμε πάλι σε όλους τις αρχές της συντακτικής ομάδας του Δελτίου.
Αρχές που δεν έχουν αλλάξει διαχρονικά.
Η βασική αρχή είναι να δημοσιεύουμε πάντα αυτούσιες όλες τις
ανακοινώσεις των φορέων των Καρυών. Σχολιασμός ενίοτε υπάρχει, αλλά
πάντα σε ξεχωριστό άρθρο και εφόσον τα γραφόμενα αγγίζουν τον Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών ενώνει
και απέχει από πολιτικά παιχνίδια

Κλείνοντας αγαπητοί συμπατριώτες, υπενθυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμος των
Απανταχού Καρυατών από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, επί τρεις γενιές
ουδέποτε δίχασε, αλλά ένωσε.
Γι’ αυτόν τον λόγο και διαχρονικά υποστηρίζεται όχι από μερικούς, αλλά από
την συντριπτική πλειοψηφία των χιλιάδων Καρυατών όπου Γης, οι οποίοι
ηθικά και έμπρακτα υποστηρίζουν το έργο του.
Για τον σκοπό αυτό άλλωστε, η επικοινωνία μας ήταν και είναι άριστη με όλες
τις προηγούμενες Δημοτικές και Τοπικές αρχές, καθώς και με τους φορείςσυλλόγους (Αθλητικό, Πολιτιστικό, Εκκλησιαστικό, Πυρασφάλεια, Αιμοδοσία)
του χωριού.
Τιμούμε όλους όσους έχουν συνεισφέρει στο χωριό μας και όσους
συνεισφέρουν και σήμερα ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.
Ποτέ δεν αρνηθήκαμε όποτε χρειάστηκε και μας ζητήθηκε να καθίσουμε στο
ίδιο τραπέζι με κάποιον από τους φορείς του χωριού να συζητήσουμε, να
ενημερώσουμε και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές του, ανυστερόβουλα και
κινούμενοι μόνο από την αγάπη μας για τον τόπο. Και τώρα δηλώνουμε
έτοιμοι να ανταποκριθούμε θετικά σε όποια πρόσκληση.
Δεν επιθυμούμε να αντιπαρατεθούμε με κανένα. Όχι γιατί δεν μπορούμε,
αλλά γιατί αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Υποσχόμαστε ωστόσο, η παρουσία
μας στα κοινά των Καρυών, θα είναι έντονη βασιζόμενη στις αρχές του
Συνδέσμου, όπως άλλωστε απαιτεί και το Καταστατικό μας.
Ευχόμαστε σε όλους καλό φθινόπωρο με υγεία.

Μετά
από
την
καθιερωμένη
λειτουργία στον Ι.Ν. Κοίμησης της
Θεοτόκου
στα
πλατάνια,
μετακινήθηκαν όλοι στη κεντρική
πλατεία η οποία γέμισε από κόσμο.
Μάλιστα για πρώτη φορά και το
βράδυ οι ταβέρνες πλημμύρισαν από
κόσμο ξαφνιάζοντας ευχάριστα τους
επαγγελματίες

Χαρ. Κωνσταντόπουλος
Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών,
Επικεφαλής της Συντακτικής Ομάδας του Ενημερωτικού Δελτίου

Βιολογικό εξαιρετικό παρθένο
πολυφαινολικό ελαιόλαδο
Κτήμα Ευαγγελίας Κοψιαύτη
ΤΗΛ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
6944-419-2316

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΥΩΝ: Γ.Σ. και εκλογή νέου Δ.Σ.

Το
απόγευμα
του
Σαββάτου 14 Αυγούστου
στην
αίθουσα
εκδηλώσεων
του
Κοινοτικού καταστήματος
πραγματοποιήθηκε
μια
μικρή δεξίωση από τον
Σύλλογο
υποστήριξης
Ιερών Ναών Καρυών «ΟΙ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ Ευγενία Κούβαρη και Πίτσα Βαγενά
παρουσίασαν το έργο του Συλλόγου στους παρευρισκόμενους πατριώτες με
ιδιαίτερη μνεία κυρίως στα έργα στους Ιερούς Ναούς Κοίμησης της Θεοτόκου
(Παναγία) και Αγίων Αναργύρων.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Το Σάββατο 14.08.2021 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση της Πυρασφάλειας Καρυών στο χώρο
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου. Προηγήθηκε απολογσιμός και ακολούθησαν εκλογές.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πυρασφάλειας Καρυών, ύστερα από τις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν έχει ως εξής:
Σιούτος Αχιλλέας
Πρόεδρος
Μεντής Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος
Μεντής Ιωάννης
Γραμματέας
Μελεχές Στέφανος
Ταμίας
Αρβανίτης Νικόλαος
Έφορος Υλικού και Αποθήκης
Τσιούλος Ανδρέας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Κολοβός Κωνσταντίνος
Μέλος
Το νέο ΔΣ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες :
1. Σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
2. Στον πάτερα Λεόντιο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρυών για την οικονομική ενίσχυση του
συλλόγου με το ποσό των € 300.
3. Σε όλους τους συγχωριανούς μας, για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με το ποσό των € 417.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΡΧΟΥΛΑ

Λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο της ύλης του Δελτίου εκδόθηκε ανακοίνωση από το Σωματείο Κερχουλά. Πιστοί στην διακήρυξή του περί δημοσίευσης όλων των ανακοινώσεων των
φορέων, αναδημοσιεύουμε το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης που αφορά κυρίως το θέμα του νερού που απασχολεί όλους μας. Η υπόλοιπη ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο
www.Karyes.blogspot.com
Αγαπητοί Αραχωβίτες Απανταχού,
Το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ αποφάσισε να σας ενημερώσει πολύ συνοπτικά για τα
πεπραγμένα της θητείας του, επειδή ορισμένα μέλη αδημονούν παρότι οι συνθήκες
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 δεν επιτρέπουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Στις 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, σε Λαϊκή Συνέλευση, ομόφωνα οι κάτοικοι των Καρυών, αφού
καταψήφισαν την υψηλού κινδύνου και επιπόλαια θεμελιωμένη επένδυση
ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας, αποφάσισαν τα (χωρίς τραπεζικό δανεισμό) κάτωθι
έργα και δράσεις:
1. Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών (~500.000,00€),
2. Στήριξη των τοπικών παραγωγών (~200.000,00€),
3. Υλοποίηση έργων τουρισμού & πολιτισμού (~250.000,00€) και
4. Προβολή των Καρυών, ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ.
Ως αποτέλεσμα μεθοδικών και επιδέξιων χειρισμών (έως 25η ΜΑΪΟΥ 2019) εκχωρήθηκε
στο ΣΩΜΑΤΕΊΟ (ήτοι στους δικαιούχους κατοίκους των ΚΑΡΥΩΝ) το ενεργητικό του
Καταπιστεύματος
Κερχουλά
ύψους 1.507.955,60
$
ΗΠΑ,
μετά
από 33
(!!!) χρόνια αναποτελεσματικών προσπαθειών.
"Επιτυχία είναι η προοδευτική πραγματοποίηση ενός σπουδαίου στόχου" Nightingale
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ
Ολοκληρώθηκαν:
1. Προδιαγραφές ολιστικής διερευνητικής μελέτης
2. Αναγνωριστικές/Ενημερωτικές Προσεγγίσες (χωρίς κόστος), με ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, με ειδικευμένες μελετητικές εταιρείες (ΡΟΪΚΌΣ, ENCODIA, ENVDES,
GEOTECHNICS....) και με την πολύτιμη συμβολή του αείμνηστου Χρήστου Δρακόπουλου και
της εταιρείας του ENVITEC.
3. Ενέργειες και Έργα Ενίσχυσης Δικτύου ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
• Προσπάθεια καλλιέργειας πηγών και ένταξης νέων στο δίκτυο, διαπιστώνοντας αισθητή
έως δραματική μείωση της απόδοσής τους λόγω παρατεταμένης λειψυδρίας,
• Νομιμοποίηση από ΔΕΥΑΣ του δικτύου ύδρευσης (πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές, δίκτυα),
• Ολοκλήρωση χωριστών συμβάσεων για τρεις γεωτρήσεις πέριξ των Καρυών (θέση
Λαμπράκη, θέση στο δρόμο προς Θεοτόκο, θέση στην ευρύτερη περιοχή του Ι. Ν. Κοίμησης
της Θεοτόκου),
• Αδειοδότηση και επιτυχής γεώτρηση
στη θέση Λαμπράκη, για την οποία δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες
ενέργειες
εγκατάστασής
της
σε
λειτουργία επί σειρά ημερών και ο εν
συνεχεία έλεγχος καταλληλότητας του
νερού, εκ της ποιότητας του οποίου θα
κριθεί η ήδη ληφθείσα απόφαση
αξιοποίησής της είτε στο δίκτυο
ύδρευσης, είτε στο δίκτυο άρδευσης,

• Αδειοδότηση και επιτυχής γεώτρηση στη θέση "Καρβέλο", με την επιτόπου παρουσία του
ομογενή ευεργέτη ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ, όστις κατέθεσε το σημαντικό ποσό των 100.000,00 $
ΗΠΑ για την ενίσχυση των έργων ύδρευσης και την εξασφάλιση (για 2η φορά) της
γενέτειράς του με επάρκεια του πολυτιμότερου αγαθού (νερό), δείχνοντας την
εμπιστοσύνη του στη Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ του οποίου είναι εγγυητής,
• Αξιοποίηση της βρύσης Σάκαλη, με εγκατάσταση δεξαμενής 12 κ.μ. (και με λήψη
απόφασης για εγκατάσταση και δεύτερης παρόμοιας) για την εξυπηρέτηση των
κτηνοτρόφων και καλλιεργητών, με θεαματική επίπτωση περιορισμού κατά ~2 χιλιάδες
τόνους κατανάλωσης του πόσιμου νερού και
•Έναρξη διερευνητικών μελετών, με την πολύτιμη συμβολή της κας Γεωργίας Λεβεντάκη,
για εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος ποτισμού, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση της
κατανάλωσης πόσιμου νερού σε καλλιέργειες κήπων.
4. Ενέργειες και Έργα Ενίσχυσης Δικτύου ΑΔΡΕΥΣΗΣ
• Τοπογραφικές μελέτες (θέσεις: προς Μούσγα, Τσακώνου Ρέμα, Αγίου Μάμμου, Ρέμα
Μηλιάς, υψομετρικά οικισμού, Βιολογικός...),
• Μελέτη ENCODIA, βάσει της οποίας η κατασκευή φράγματος/υδατοδεξαμενής
προϋποθέτει πολυέξοδες ερευνητικές μελέτες εφικτότητας/καταλληλότητας, υπόκειται σε
μακροχρόνιες/πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες με αμφίβολη έκβαση και δεν
ενδείκνυται λόγω απαγορευτικού κόστους !!!,
• Διερεύνηση των τοποθεσιών Αγίου Μάμμου και Τσακώνου Ρέμα, με προκαταρκτική
μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Τσακώνου Ρέμα και αναμονή τεκμηριωμένων
πορισμάτων της καταλληλότερης επιλογής μεταξύ των δύο θέσεων για τη διενέργεια σειράς
περαιτέρω οικονομοτεχνικών και περιβαλλοντολογικών μελετών και αξιολογήσεων,
• Εκπόνηση πλήρους σειράς μελετών για "Νέα Δέση" και αγωγού στο Ρέμα Μηλιάς
(υδρολογική, περιβαλλοντολογική, κατασκευαστική, οικονομοτεχνική...) κατόπιν
διαδικασιών αποδοχής δωρεάς από Κοινότητα/Δήμο και διαπίστωσης δυνατότητας
τροφοδοσίας με νερό των υποψηφίων θέσεων για υδατοδεξαμενή, πέραν της υφιστάμενης
δεξαμενής ("Λίμνης"), καθώς και ενεργοποίηση των πολύπλοκων και εξαιρετικά
χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης,
• Πόρισμα υδρολογικής μελέτης περί μηδαμινής δυνατότητας αναπλήρωσης νερού της υπό
μελέτη υδατοδεξαμενής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και προοπτική χρήσης της για
ύδρευση λόγω απαισιόδοξων μακροπρόθεσμων προβλέψεων έντονης λειψυδρίας,
• Εγκατάσταση υδατοδεξαμενής στη βρύση Σάκαλη και έναρξη διερευνητικών μελετών για
κλειστό κύκλωμα ποτίσματος, ως προαναφέρθηκε και
• Ανάληψη, εκπόνηση και υποβολή όλων των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών
ένταξης στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" των έργων ολοκλήρωσης της αποχέτευσης και
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Καρυών, μέσω της ΔΕΥΑΣ και του
Δήμου Σπάρτης κατόπιν αποδοχής εκ μέρους τους της δωρεάς εκπόνησης των μελετών, με
τελικό αποτέλεσμα την ανεπανάληπτη επιτυχία ιεράρχησης του έργου (ένατο σε σειρά από
τα δεκατρία στο σύνολο) προς χρηματοδότησή τους, με προϋπολογισμό
ύψους ~1.400.000,00 € (!).

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά.
Εκλέγονται κατά σειρά ψήφων:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Για την εξελεγκτική επιτροπή

Γεώργιος Ντεβέκος
Ιωάννης Χάρακας
Γεώργιος Αρβανίτης
Γεώργιος Αθαναήλος
Βασίλειος Βαγενάς
Ανδρέας Βουκίδης
Δημήτριος Λεβεντάκης

Νικόλαος Κοψιαύτης
Βασίλειος Βουκίδης
Παρασκευάς Κολλαντζιανός
Αναπληρωματικό μέλος
Γεώργιος Δαλακούρας

Αναπληρωματικά μέλη
Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Κωνσταντίνος Σταμάτης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
συγχαίρει τους εκλεγέντες και δηλώνει έτοιμο για όποια συνεργασία με
σκοπό το καλό των Καρυών.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
Ένας καλαίσθητος τουριστικός οδηγός εκδόθηκε από την Εταιρεία TERRAIN σε 2.000 αντίτυπα στην Ελληνική και 2.000 στην Αγγλική γλώσσα αντίστοιχα για
λογαριασμό και με δαπάνες του Σωματείου Κερχουλά.
Παρέχει πρακτικές πληροφορίες για τη διαμονή και την εστίαση και μετά από μια σύντομη ιστορική αναφορά του τόπου, παρουσιάζει αναλυτικά με ωραίες
φωτογραφίες όλες τις πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές δίνοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον περιπατητή και τον ποδηλάτη.
Όποιος επιθυμεί μπορεί να τα προμηθευτεί δωρεάν σε όλα τα καφενεία το χωριού και στις δύο πλατείες των Καρυών.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγαν από την ζωή
Απεβίωσε στην Αθήνα στις 14 Αυγούστου
και κηδεύτηκε την Πέμπτη 19 Αυγούστου,
στο κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής Καρυών
ο Χρήστος Δρακόπουλος,
ετών 59
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετήσαμε τον εκλεκτό πατριώτη μας, Χρήστο Δρακόπουλο γιο του
Γιώργη Δρακόπουλου και της Τούλας Πίτσιου, που έφυγε από τη ζωή στις 14 Αυγούστου 2021
σε ηλικία μόλις 59 ετών.
Ο Χρήστος Δρακόπουλος ήταν απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής και της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και είχε εξαιρετικές επιστημονικές,
οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες οι οποίες τον έκαναν επιτυχημένο επιχειρηματία και
πρωτοπόρο στον κλάδο των κατασκευαστικών έργων Προστασίας Περιβάλλοντος. Άνθρωπος
αυτοδημιούργητος, ξεκίνησε σε ηλικία 23 ετών από ένα αυτοσχέδιο μικρό γραφείο στο ισόγειο
του πατρικού του, για να φτάσει Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Εταιρειών «ENVITEC A.E.» του
οποίου υπήρξε συνιδρυτής από πολύ νεαρή ηλικία.
Η
«ENVITEC A.E.» είναι πρωτοπόρος κατασκευαστική εταιρεία έχοντας σχεδιάσει,
κατασκευάσει και λειτουργήσει πλήθος εγκαταστάσεων μεγάλων περιβαλλοντικών έργων και
δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθετα, ο Όμιλος έχει
κατασκευάσει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα σε όλη την
Ελλάδα.
Οι αρετές που είχε o Χρήστος Δρακόπουλος σε όλο τον ενεργό βίο του, της επιστημονικής
γνώσης, της εξωστρέφειας, της σκληρής δουλειάς και της αποτελεσματικής προσπάθειας σε
συνδυασμό με την ευαισθησία του για την Προστασία του Περιβάλλοντος, τον έκαναν Πρόεδρο
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.) από το 2010
έως το 2018 και από τη θέση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των σκοπών του
Συνδέσμου.
Οι Καρυές κατείχαν πάντα ξεχωριστή θέση στη καρδιά του και πάντα ήταν κοντά στο χωριό είτε
φέρνοντας φίλους είτε προσφέροντας τη στήριξή του, τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία
του. Υπήρξε ο στρατηγός της διεκδίκησης των χρημάτων του καταπιστεύματος Κερχουλά. Με τις
μοναδικές διαπραγματευτικές του ικανότητες και με τη βοήθεια της εγγύησης που έδωσε ο
Πάνος Κοψιαύτης καθώς και την εξαιρετική συνεργασία όλου του πρώτου Διοικητικού
Συμβουλίου του καταπιστεύματος Κερχουλά του οποίου υπήρξε μέλος, τα χρήματα ήρθαν στο
χωριό.
Στην Γενική συνέλευση που έγινε πρόσφατα στο χωριό τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη
του. Στη συνέχεια μίλησε η σύζυγος του Όλγα, η οποία μεταξύ άλλων είπε πως η αγάπη του
χωριού στο πρόσωπο του συζύγου της αλλά και στο πρόσωπο της την έχει συγκινήσει. Είπε
ακόμα πως θα συνεχίσει το δεσμό αγάπης και προσφοράς προς το χωριό όπως τον είχε και ο
άντρας της.

Λίγα λόγια για τον εκλιπόντα από τον γραμματέα του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών κο Χαρ. Κωνσταντόπουλο

Πραγματικά σημαντικό είναι το κενό που αφήνει ο συμπατριώτης μας εκτός βέβαια στην
οικογένειά του και στους φίλους του και στις Καρυές που τόσο αγάπησε.
Δεν θα ξεχάσουμε ως μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών την πολύτιμη
βοήθεια που μας προσέφερε για την κατάρτιση του μειοδοτικού διαγωνισμού για την
δημιουργία του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού.
Προσωπικά δεν θα ξεχάσω και τις παραινέσεις και τις συμβουλές του στις πολλές τηλεφωνικές
επικοινωνίες που είχαμε και μετά. Δεν θα ξεχάσω και τη στεναχώρια του για τις δυσάρεστες
εξελίξεις το προηγούμενο καλοκαίρι που οδήγησαν στη μη χρηματοδότηση του σημαντικού
αυτού έργου από το Σωματείο Κερχουλά.
Όπως δεν θα ξεχάσουμε το γεγονός ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε προς το
τέλος, απέδειξε ακόμα μια φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον του καταθέτοντας χρηματικό ποσό
στον λογαριασμό του Συνδέσμου για την υλοποίηση του Κέντρου Μνήμης.
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών τα θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένειά του!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Ασχολείσαι με τις τέχνες (εικαστικά, ζωγραφική, μουσική-τραγούδι, χορός, θέατρο,
φωτογραφία, βίντεο, ανθοκομική, χειροτεχνία);
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών σε προσκαλεί να επικοινωνήσεις μαζί του
προκειμένου να παρουσιάσεις τη δουλειά σου στους συμπατριώτες μας και στους
επισκέπτες του χωριού μας το καλοκαίρι, είτε μέσω μιας έκθεσης των δημιουργημάτων
σου, είτε μέσω μιας πολιτιστικής δράσης.
Επικοινώνησε τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας info@karyes.gr, είτε στα
τηλέφωνα 6944-784563, 6974-720909.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : info@karyes.gr

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 η Κωνσταντία Τράκα
αναπαύθηκε ξαφνικά.
Το να χάσεις κάποια δεν είναι ένα γεγονός ή συμβάν.
Δεν συμβαίνει μια φορά αλλά ξανά και ξανά.
Τη χάνεις κάθε φορά που σηκώνεις την κούπα του
καφέ της ή που ακούς τα αγαπημένα της τραγούδια.
Τη χάνεις κάθε βράδυ που πας για ύπνο, που θάθελες
να της λες διάφορα και να ακούς τη φωνή της να σου
απαντά. Και το πρωί όταν ξυπνάς και απλώνεις το χέρι
σου στα απέναντι άδεια σκεπάσματα τη ξαναχάνεις
και πάλι από την αρχή.
Αναπαύθηκες αλλά συνεχίζω να βλέπω το πρόσωπό
σου και ακούω το γέλιο σου και ξέρω μέσα από την
καρδιά μου ότι κάποια μέρα θάμαστε πάλι μαζί .
Μένω τώρα μόνον με τις αναμνήσεις μας και αυτές είναι αθάνατες.
Ο Τζίμης σου, σύντροφος, φίλος και σύζυγός σου
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε στον Καναδά στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 και
κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Καρυών στις 19 Σεπτεμβρίου,
η Δήμητρα χήρα Γεωργίου Διαμαντούρου, ετών 102
Είχε γεννηθεί στις 21 Μαρτίου 1919 στις Καρυές της
Λακωνίας. Γνωστή σε όλους όσους την αγαπούσαν ως
γιαγιά ή θεία Δημητρούλα, έζησε τα 102 χρόνια της με
τεράστιο πάθος και αληθινή αγάπη για τη ζωή,
αφήνοντας μια απίστευτη κληρονομιά. Απέκτησε 4
παιδιά: Δήμο, Θέμη, Τριανταφύλλη και Γιάννη, 8 εγγόνια:
Δήμητρα, Γιώργο, Δήμητρα, Άννα, Δήμητρα, Λεωνίδα και
Χριστίνα και 10 δισέγγονα!
Η θειά Δημητρούλα άφηνε εντύπωση σε όλους όσους
γνώρισε. Έζησε μια αξιόλογη ζωή, γεμάτη αγάπη και
γέλιο, και βίωσε περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να
ελπίζουν ποτέ.
Πέθανε ειρηνικά και πέρασε τις τελευταίες της μέρες με τον ίδιο τρόπο που έζησε όλα
της τα χρόνια - περιτριγυρισμένη από τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η οικογένεια αντί για λουλούδια, ζήτησε να γίνουν δωρεές, προς τιμήν της, στο
Ελληνικό Σπίτι Ηλικιωμένων ή στο Αδελφότητα Αραχοβιτών «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ» Τορόντο.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε στις Η.Π.Α.
ο Σωτήριος Παπαμιχαήλ, ετών 81
Ο εκλιπών ήταν γεννημένος στα Βούρβουρα, Αρκαδίας και αγαπημένος σύζυγος της
Έφης Κολοβού. Μετανάστευσε σε νεαρή ηλικία στην Αμερική όπως τόσοι πολλοί άλλο
συμπατριώτες μας μετά τον πόλεμο. Ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας αφού είχε
άλλα τέσσερα αδέλφια Δημήτριο, Γεώργιο, Μαρία Παπαστάθη και Έμιλι Μονγεράνη.
Αφήνει πίσω του τρία παιδιά τον Λούη τον Κωνσταντίνο και την Ευγενία Σιέρρου και 6
εγγόνια. Η κηδεία του έλαβε χώρα την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 στην Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Ιλλινόις.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε στη Σπάρτη
ο Δημήτριος Δ. Λαβατσής
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Δήμητρα και τα παιδιά του Διαμαντή, Βιβή και Γιώργο.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε την 10 Οκτωβρίου 2021 και και
κηδεύτηκε στις Καρυές στο κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής την επομένη
η Σταματία Κούτρη, ετών 51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 απεβίωσε στο Ντένβερ Κολοράντο Η.Π.Α.
ο Πέτρος Λάτσης, ετών 89
Ήταν αδελφός του Γιώργου Λάτση συζύγου του μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου των
Απανταχού κας Λευκή Λάτση
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Στις 14 Μαρτίου 2020 έφυγε από τη ζωή
ο Βασίλειος Δημητρίου Μποροβάς σε ηλικία 55 ετών.
Ακολουθεί κείμενο της Αννίτας Πρεκεζέ
Ήταν ο πρώτος του Δημήτρη Μπορόβα χημικού από τη Μάκρη Αρκαδίας και της
Πίτσας Ντεβέκου, δασκάλας, κόρης του αείμνηστου δάσκαλου Γεωργίου Ντεβέκου.
Ο Βασίλης γεννήθηκε στην Αθήνα, φοίτησε στη Λεόντειο Σχολή μαζί με τον αδελφό
του Γιώργο, δικηγόρο που σήμερα ζει στο Τόκυο με την οικογένειά του όπου εργάζεται
με εξαιρετική σταδιοδρομία. Τα δύο αδέλφια σπούδασαν στις Η.Π.Α. και διακρίθηκαν
ως άριστοι φοιτητές σε σπουδαία πανεπιστήμια. Ο Βασίλης ως computer science
εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες όπου έλαβε επαίνους και διακρίσεις. Τα τελευταία
δέκα χρόνια ζούσε ευτυχισμένος και ολόχαρος στην Ελλάδα με τη σύζυγό του Σούζαν
και την κόρη του Αθηνά. Ήταν ένας χαρισματικός νέος, εξαίρετος πιανίστας, κιθαρίστας
και τραγουδιστής. Όμως δυστυχώς, σκληρή και αδυσώπητη η μοίρα του στέρησε τη
ζωή του και βύθισε σε θλίψη την πολυαγαπημένη οικογένειά του και την απαρηγόρητη
μανούλα του.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Κηφισιά Αττικής και
κηδεύτηκε στην Κοκκινόραχη (Τσούνη) Λακωνίας,
η Δήμητρα Ανάργυρου Λούπου, ετών 86
Ήταν θυγατέρα του Ανάργυρου Λούπου από τη Βαμβακού και της Ισμήνης
Παπασταύρου από την Καρυές και σύζυγος του Αντώνη Κοκολιά με τον οποίο
απέκτησε δύο τέκνα. Είχε γεννηθεί στη Βαμβακού το μεγάλωσε στην Κοκκινόραχη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στη Ν. Υόρκη ο ένας σπουδαίος Έλληνας ο Ιωάννης E. Κωσταλάς
Ο «μπάρμπα Γιάννης», ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας της διασποράς, ένας εξαιρετικός
πατριώτης, ένας πραγματικός λάτρης του μπάσκετ και του αθλητισμού.
Γεννήθηκε
στις
16
Μαΐου
του 1936 στις Καρυές Λακωνίας και ήταν
γιος του Ευστράτιου και της Παρασκευής
Κωσταλά. Το 1952 μετανάστευσε με την
οικογένειά του στις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα
στη Νέα Υόρκη, ακολουθώντας το όνειρό
τους για μια καλύτερη ζωή. Λάτρης του
μπάσκετ από μικρό παιδί, έπαιξε στον
Τυφώνα πριν φύγει για την Αμερική.
Στα γυμνασιακά χρόνια του φοίτησε στο Taft High School, έπαιξε μπάσκετ και στη
συνέχεια στο City College της Νέας Υόρκης, όπου σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Εκεί
αγωνίστηκε στο αμερικανικό φούτμπολ, οδήγησε την ομάδα στο Final 4 του NCAA και
ανακηρύχθηκε καλύτερος αμυντικός του τουρνουά για την σεζόν 1958-59.
Σε νεαρή ηλικία έγινε συνέταιρος στο εστιατόριο The Waldorf και αργότερα μαζί με τα
αδέλφια του άνοιγε το ένα μετά το άλλο επιτυχημένα εστιατόρια, όπως τα Munchtime
USA, Socrates Pizza, Huckleberry FinnDonut Shop, Arachova Coffee shop, Essex I, Essex II,
Essex III, Vivia’s Deli, Steve’s Pizza, The Essex World και Bridge Deli.
Για δεκαετίες διατηρούσε το καφέ/εστιατόριο Essex World Coffee Shop, απέναντι από
τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, στο World Trade Center στην καρδιά της Νέας
Υόρκης, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες Έλληνες, άνθρωποι του πολιτισμού, του
αθλητισμού, τους οποίους ο Γιάννης Κωσταλάς υποδεχόταν πάντα με ανοιχτή αγκαλιά. Το
κατάστημά του αποτέλεσε τον τόπο συνάντησης των Ελλήνων της διασποράς, το πρώτο
μέρος που επισκεπτόταν κάθε Έλληνας που πήγαινε στη Νέα Υόρκη, ειδικά εάν επρόκειτο
για άνθρωπο του μπάσκετ. Εκεί υποδεχόταν με το τεράστιο χαμόγελο χιλιάδες Έλληνες
αθλητές, προπονητές και ακόμα φιλάθλους. Βοήθησε πάρα πολλούς να βρουν υποτροφίες,
δουλειές και γενικά ένα καλύτερο αύριο.
Το Essex Cafe λειτούργησε για χρόνια ως σταθμός πρώτων βοηθειών μετά από το
τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, καθώς βρισκόταν ακριβώς κάτω
από τους Δίδυμους Πύργους. Γι' αυτό και ο Γιάννης Κωσταλάς ήταν ένας ήρωας για τους
Αμερικανούς, καθώς στο δικό του μέρος δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες χιλιάδες
τραυματίες εκείνης της μαύρης ημέρας.
Το Μουσείο του Μπάσκετ της ΧΑΝΘ εξέφρασαν με δήλωσή τους τα θερμά τους
συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντα.
Θυμίζουμε ότι το Μουσείο Basketball
ΧΑΝΘ είχαν τιμήσει το 2016 τον Γιάννη
Κωσταλά σε μια εκδήλωση στην οποία
είχε δώσει το "παρών" πλήθος ανθρώπων
του μπάσκετ όπως και μια αντιπροσωπεία
της ομάδας του Ολυμπιακού. Στην
εκδήλωση τότε είχαν μιλήσει για αυτόν
άνθρωποι του αθλήματος που τον είχαν
συναντήσει και γνωρίσει από κοντά.
Στενός φίλος πολλών ανθρώπων του μπάσκετ στην Ελλάδα, θα λείψει για το χαμόγελο, την
καλοσύνη και τη διάθεσή του να ευχαριστήσει και να βοηθήσει τους πάντες. Μπορεί να
μην απέκτησε δική του οικογένεια, όμως παιδιά του ήταν όλοι εκείνοι που τους
φιλοξενούσε, τους τάιζε, τους βοηθούσε να βρουν τα πατήματα τους στη χώρα των
μεγάλων ευκαιριών, είτε πήγαιναν για μόνιμη εγκατάσταση, είτε ήταν περαστικοί.
Τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), όσο και ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) αποφάσισαν την τήρηση ενός
λεπτού σιγής στην επόμενη αγωνιστική των πρωταθλημάτων τους, ως ένδειξη σεβασμού
στον εκλιπόντα, τον μεγάλο πατριώτη και μπασκετάνθρωπο.
Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη την οικογένεια του και την οικογένεια του μπάσκετ στην
Ελλάδα. Ξεκουράστηκε και πήγε να βρει τους γονείς του, Ευστράτιο και Παρασκευή και τα
αδέλφια του Γιώργο, Αριστοτέλη και Παναγιώτη.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, 11:00 π.μ. στην
ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Staten Island της Νέας Υόρκης.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Γράφει ο ανιψιός του και γνωστός basket manager με μεγάλες πανευρωπαϊκές επιτυχίες
Ευστράτιος Κωσταλάς
Σήμερα έχασα τον θείο μου Γιάννη, που ήταν κάτι παραπάνω από θείος μου…
Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε: Στον πατέρα μου χρωστάω το «ζειν» αλλά στον δάσκαλο μου το
«ευ ζειν». Στον «Μπαρπά Γιάννη» χρωστάω το «ευ ζειν»…
Πάντα με το χαμόγελο και πάντα με θέληση να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη - πολλες
φορές πριν του ζητηθεί.
Μου έμαθε να αγαπάω τα σπορ και αυτός με πήγε στο πρώτο μου «ζωντανό» παιχνίδι
μπάσκετ, το ΑΕΚ - Σλάβια. Ο ίδιος έπαιξε ξεκίνησε πολύ μικρός να παίζει μπάσκετ στον
Τυφώνα, πριν πάει στο Νέο Ηράκλειο και όταν με την οικογένεια του πήγε στην Νέα Υόρκη
έπαιξε μπάσκετ στο Taft High School. Σπούδασε να γίνει Πολιτικός Μηχανικός με αθλητική
υποτροφία (ποδόσφαιρο) στο CCNY. Μάλιστα το 1959 ήταν ο στυλοβάτης της ομάδας του
που έφθασε στο Final 4 του NCAA, όπου ψηφίστηκε καλλίτερος αμυντικός του τουρνουά.
Από κει και πέρα με τα αδέλφια του άνοιξε διαφορά εστιατόρια με αποκορύφωμα το Essex
Coffee Shop που ήταν απέναντι του World Trade Center. Εκεί υποδέχθηκε με το τεράστιο
χαμόγελο χιλιάδες Έλληνες αθλητές, προπονητές και ακόμα φιλάθλους. Βοήθησε πάρα
πολλούς να βρουν υποτροφίες, δουλειές και γενικά ένα καλύτερο αύριο.
Και ΠΟΤΕ δεν ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα.
Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τον «Μπάρμπα Γιάννη» αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτω
από αυτό θα γραφτούν πολλά.
Το «καμάρι» ξεκουράστηκε και πήγε να βρει τους γονείς του, Ευστράτιο και Παρασκευή και
τα αδέλφια του Γιώργος, Αριστοτέλη (πατέρας μου), και Παναγιώτη.

Έγγραψαν για τον Μπάρμπα Γιάννη:
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Παναγιώτης
Γιαννάκης, αποχαιρετά τον Γιάννη Κωσταλά, με την ακόλουθη δήλωση:
«Η απώλεια του Γιάννη Κωσταλά είναι μεγάλη, τεράστια. Υπήρξε ένας άνθρωπος που με
χαρά βοηθούσε το ελληνικό μπάσκετ από τη Νέα Υόρκη. Όποια προσπάθεια κι αν γινόταν να
βρεθεί κάποιος στις ΗΠΑ, προπονητής ή αθλητής, εκείνος ήταν πάντα δίπλα της και τη
στήριζε με όλες τις δυνάμεις του. Σε όλη του τη ζωή, προσέφερε απλόχερα τη βοήθειά του σε
όλους. Ήταν "εκεί" σε οτιδήποτε μπορούσε να στηρίξει τις ελληνικές προσπάθειες για
επιτυχίες, κάνοντας τα πάντα με μια πρωτοφανή ανιδιοτέλεια. Δεν σταματούσε να
προσφέρει απλόχερα βοήθεια σε κάθε άνθρωπο του αθλητισμού τη ζητούσε ή τη
χρειαζόταν, ευρισκόμενος στις ΗΠΑ. Γι αυτό κιόλας, το σπίτι του ήταν το σπίτι όλων των
ανθρώπων του αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ.
Ο μπάρμπα Γιάννης είναι ένας θρύλος! Δεν θα σβήσει ποτέ από την μνήμη μας και η αγάπη
που είχε για τον αθλητισμό είναι κάτι που θα βρίσκεται συνέχεια κοντά μας και θα μας
ακολουθεί για πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».
Εκτός από την απόφαση για ενός λεπτού σιγή, η Ε.Ο.Κ. και ο πρόεδρός της Βαγγέλης
Λιόλιος εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους με την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο πρόεδρος της Ε.Ο.Κ., Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα ειλικρινή τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιάννη Κωσταλά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.
Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος, ο οποίος έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για το μπάσκετ
στηρίζοντας το άθλημα, αθλητές και προπονητές».
Η ανακοίνωση του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. με τα συλλυπητήρια που εκφράζουν το Δ.Σ. και ο πρόεδρος
του Συνδέσμου, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. και ο πρόεδρος του κ. Ευάγγελος Γαλατσόπουλος
εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του Γιάννη Κωσταλά.
Ο εκλιπών άνοιγε για δεκαετίες την ζεστή αγκαλιά του για να υποδεχθεί όλους τους
προπονητές, τους αθλητές και τους ανθρώπους του ελληνικού μπάσκετ που ταξίδευαν στη
Νέα Υόρκη και τους πρόσφερε απλόχερα την ηθική συμπαράσταση και την φιλοξενία του.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη
Κωσταλά».
Γιάννης Κωσταλάς - Ο Σπουδαίος ΄Έλληνας
Άρθρο του έγκριτου δημοσιογράφου Βασίλη Σκουντή.
Ο μπάρμπα Γιάννης καταγόταν από τις Καρυές και σε ηλικία μόλις 9 ετών, άρχισε να παίζει
μπάσκετ στον Τυφώνα που τότε έδρευε στην Κυψέλη. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ο πατέρας του Στράτος γύρισε από τη Γερμανία, όπου είχε μείνει αιχμάλωτος για
1,5 χρόνο, πήρε τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά του και μετανάστευσε στη Ν.Υ,
ψάχνοντας ένα καινούργιο σημείο αναφοράς στις ζωές τους.
Στα Γυμνασιακά χρόνια του, στο Taft High Scool, έπαιξε μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο , όπου
σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός, το γύρισε στο Ποδόσφαιρο, και μάλιστα οδήγησε την
ομάδα στο Final 4 του NCAA και ανακηρύχθηκε καλύτερος αμυντικός της σεζόν 1958-59.
Τότε μαζί με τα αδέρφια του άνοιξε το α΄ εστιατόριο με αποκορύφωμα το Essex Coffe
Shop, που βρισκόταν απέναντι από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, κοντά στην Εκκλησία
του Αι-Νικόλα. Το 1967 ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και μαγεύτηκε από την ομάδα
μπάσκετ της ΑΕΚ. Παρακολούθησε όλα τα παιχνίδια στο Καλλιμάρμαρο και τον τελικό με τη
Σλάβια Πράγας, όπου πήρε μαζί του και τον ανιψιό του Στράτο Κωσταλά. Τελικά εκείνες οι
διακοπές του κράτησαν 6 μήνες.
Από τότε πέρασαν 53 χρόνια και την Κυριακή 10-10-2021 ,ο Μπάρμπα Γιάννης, έφυγε από
τη ζωή, αφήνοντας πίσω του υπέροχες αναμνήσεις, τη νοσταλγία μιας Πατρίδας, πολλή
αγάπη, μεγάλη γαλαντομία, ασύνορη ενσυναίσθηση και μια τεράστια αγκαλιά, στην οποία
χώραγε όλη η Ελλάδα.
Καλοστραθιά στον Παράδεισο Μπάρμπα Γιάννη. ΄Όπως είπε και ένα από τα μπασκετικά
παιδιά σου (Χρήστος Μαρμαρινός), που έμαθε τα καθέκαστα , «εάν δεν πας εσύ στον
Παράδεισο, τότε δεν υπάρχει Παράδεισος».
Καλό ταξίδι, αιωνία η μνήμη σου !!!!!!!

Εις μνήμη του μεγάλου συμπατριώτη η οικογένειά του επιθυμούν αντί
στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για την ολοκλήρωση του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
(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

Ανακοίνωση του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
για το θάνατο του Γιάννη Κωσταλά
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών εκφράζει τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια του μεγάλου αυτού αγαπητού συμπατριώτη. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και
για την προσφορά στο έργο της δημιουργίας του Κέντρου μνήμης και πολιτισμού Καρυών με
την απόφαση τους αντί στεφάνων στην κατάθεση χρημάτων για τη δημιουργία του.

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ -- ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ /Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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