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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

Η πηγή του Σάκαλη στη Ράχη 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 10 Φθινόπωρο 2016 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
στο όμορφο και ζωντανό ορεινό χωριό της Λακωνίας

Πλούσιο σε εκδηλώσεις ήταν και το φετινό καλοκαίρι στις Καρυές, με τους συλλόγους και την τοπική αυτοδιοίκηση να συμπληρώνουν ευχάριστα την θερινή παραμονή 
κατοίκων και επισκεπτών. 
Στις σελίδες 2-3-4 ακολουθεί αναλυτική αναφορά στις θερινές εκδηλώσεις.

Ένα κόσμημα στην πλατεία! Οι Καρυές απέκτησαν Φαρμακείο! 
Περιμέναμε αρκετό καιρό
να ολοκληρωθεί και τελικά 
φέτος ξεκίνησε η 
λειτουργία του. Πρόκειται
για το καφέ-μπαρ SAVAS, 
ιδιοκτησίας του Κων/νου 
Βαστή. Το εντυπωσιακό 
κατάστημα βρίσκεται στην 
είσοδο της κεντρικής 
πλατείας των Καρυών και
είναι ένα πραγματικό 
στολίδι χτισμένο από 
πέτρα και ξύλο. 

Επίσης εκτός από τα τραπεζοκαθίσματα στην πλευρά της πλατείας, έχει μια
βεράντα με θέα το πανέμορφο δάσος του Πάρνωνα. Το καφέ-μπαρ σερβίρει τα 
καθιερωμένα καφέ, ποτά, αναψυκτικά αλλά ακόμα και πίτσες, club sandwich κ.ά

 Με μεγάλη χαρά οι Καρυάτες 
πληροφορήθηκαν το άνοιγμα
ενός φαρμακείου στο χωριό.
Μια σκέψη που τόσα χρόνια 
είχε συζητηθεί και εκφραστεί 
ως επιθυμία και ανάγκη, 
έγινε τελικά πραγματικότητα.
 Στο κτίριο που στέγαζε 
παλιότερα το ταχυδρομικό 
υποκατάστημα, υπάρχει 
πλέον ένα σύγχρονο 
φαρμακείο.

Το φαρμακείο που εξυπηρετεί πλέον κανονικά τις ανάγκες φαρμάκων, εκτελεί 
συνταγές και παραγγελίες, βρίσκεται στην κεντρική οδό, μετά την κεντρική 
πλατεία στο δρόμο προς τη Ράχη και ανήκει στον κ. Περικλή Τζανετάκη. Το 
τηλέφωνο επικοινωνίας του είναι 27310-95166. 

 Το ωράριο του φαρμακείου: 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 - 14:00 

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 09:00 - 14:00 17:00 - 20:00 

Η Τράπεζα Αίματος Καρυών διοργάνωσε και φέτος την 

Θερινή Αιμοδοσία 

 Εθελοντική αιμοδοσία 
πραγματοποιήθηκε το 
απόγευμα της Τετάρτης 3 
Αυγούστου στις Καρυές 
στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Κοινοτικού 
Κτιρίου.
 Η αιμοληψία έγινε από 
κινητό συνεργείο του 
Γενικού Νοσοκομείου 
Λακωνίας και η συμμετοχή 
κρίθηκε ικανοποιητική αν 
και πάντα υπάρχουν 
περιθώρια μεγαλύτερης 
συμμετοχής από όλους μας. 

 Μη ξεχνάμε το αίμα δίνει ζωή! 

Εκλέχθηκε το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών 

Ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουνίου οι 
αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών. Το νέο 
Δ.Σ. αποτελείται από τους: 

Δρίτσα Εύα (πρόεδρος) 
Βελώνη Δημήτριο (Αντιπρόεδρο) 

Πουλοκέφαλου Μαρία (Γραμματέας) 
Δρίτσα Κωνσταντίνα (Ταμίας) και

Μαχαίρα Κωνσταντίνο (μέλος) 

Το νέο Δ.Σ. έδειξε ήδη διάθεση για δουλειά διοργανώνοντας δύο εκδηλώσεις τον
Αύγουστο.
Παράλληλα, ανακοίνωσε τα σχέδια του για μια σειρά εκδηλώσεων και κατά την 
χειμερινή περίοδο, προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το χωριό.
 Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχονται ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο του 
νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου και δηλώνουν για άλλη μια φορά ότι θα είναι 
δίπλα τους σε όλες τις προσπάθειές τους, με γνώμονα πάντα το καλό του όμορφου 
χωριού και των κατοίκων του. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και η συντακτική ομάδα του Δελτίου 
εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες 

Κ Α Λ Ο   Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
2ο φεστιβάλ τραγουδιού στο Αρχοντικό του Πάρνωνα 

Η πρώτη εκδήλωση του Ιουλίου διοργανώθηκε 
από το ξενοδοχείο «Αρχοντικό του Πάρνωνα». Σε 
συνεργασία με το Ωδείο Μελοποιία διοργάνωσαν 
για δεύτερη χρονιά ένα 2ήμερο φεστιβάλ 
τραγουδιού στις 18 και 19 Ιουλίου 2016, στους 
εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.
Με ελληνικές μουσικές επιτυχίες και λαϊκό-
έντεχνο μουσικό πρόγραμμα διασκέδασαν τους 
παραβρισκόμενους δύο όμορφες βραδιές. 

Τα πανηγύρια μας ζωντανά και δυνατά όπως κάθε χρόνο 

Στα ετήσια πανηγύρια των 
Καρυών, στις 26 και 27
Ιουλίου, αρκετοί Καρυάτες 
από όλα τα μέρη του κόσμου 
συγκεντρώθηκαν στο χωριό  
για να ανταμώσουν.
Ο εορτασμός είχε ξεκινήσει 
από το πρωί με τη Θεία 
Λειτουργία και την περιφορά 
των εικόνων στις 26 στο Ι.Ν. 
Αγίας Παρασκευής και στις 27
στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, όπου
βρίσκεται και η εικόνα του
Αγίου Παντελεήμονα.  

 Το βράδυ πλήθος κόσμου από 
τις Καρυές και τα γύρω χωριά 
ήρθε για να γευτεί τους 
παραδοσιακούς μεζέδες και να 
χορέψει τραγούδια 
παραδοσιακά με τους ήχους 
της ζωντανής μουσικής. Το 
χαρακτηριστικό των φετινών 
εκδηλώσεων ήταν η σημαντική
παρουσία της νεολαίας και η 
έντονη διάθεσή της για 
διασκέδαση. 

 Το γλέντι κράτησε μέχρι το 
πρωί, επιβεβαιώνοντας για 
άλλη μια φορά ότι τα 
πανηγύρια των Καρυών
αποτελούν τα καλύτερα του 
είδους στη Λακωνία.
Και του χρόνου! 

Εκδήλωση για τον Αθανάσιο Ματάλα 

Το βράδυ της Κυριακής 24 
Ιουλίου στο άλσος της Ι.Ν. Αγ. 
Παρασκευής έλαβε μέρος μια 
πραγματικά πολύ όμορφη
εκδήλωση για τον Μεγάλο
Ευεργέτη των Καρυών και της
Λακωνίας Αθανάσιο Ματάλα. 
 Για τη σπουδαία αυτή 
προσωπικότητα, τη ζωή και το 
έργο του, μίλησε στους 
παρευρισκόμενους η 
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. - Αρχείων 
Ν. Λακωνίας κα Καλλιόπη 
Γαβαλά και ο κος Μιχάλης 
Σόβολος, Αρχειονόμος. 
Η εκδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του καλοκαιρινού 
προγράμματος του Δήμου 
Σπάρτης, με την ενεργή 
συμμετοχή του Συνδέσμου, 
περιλάμβανε και μουσικο-
χορευτικό μέρος. 
Συγκεκριμένα, ο 
Λαογραφικός - Χορευτικός 
Σύλλογος Σπάρτης 
παρουσίασε χορούς των 
Καρυών (Αράχοβας) και της 
Ανατολικής Ρωμυλίας. 
 Ήταν μια καλή ευκαιρία να 
μάθουν όλοι οι Καρυάτες για 
την προσωπικότητα αυτού 
του άξιου τέκνου των 
Καρυών.
 Η βραδιά ολοκληρώθηκε με 
προσφορά γλυκισμάτων. 

«Οίνος και πνεύμα» στις Καρυές 
 Οι εκδηλώσεις του Ιουλίου ολοκληρώθηκαν με την Εκδήλωση Οινογνωσίας στην κεντρική πλατεία των 
Καρυών. 

Ο Σύνδεσμός αποφάσισε φέτος για άλλη μια φορά να διοργανώσει μια όμορφη πολιτιστική εκδήλωση. Σε 
συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης, παρουσίασαν στους κατοίκους και στους επισκέπτες μια βραδιά 
αφιερωμένη στον Οίνο. Οι Λάκωνες οινοποιοί Γ. Τσιμπίδης και το κτήμα Θεοδωρακάκου παρουσίασαν τα 
κρασιά τους συνοδευόμενα από ένα δρώμενο ζωντανού τραγουδιού και βιντεοπροβολής ταινίας με θέμα 
τον Οίνο, εμπνευσμένο από την μακρόχρονη σχέση του λαού μας με την άμπελο. Το πρόγραμμα 
παρουσίασαν ο οινολόγος Δημήτρης Χατζηνικολάου και ο τραγουδιστής και ερμηνευτής Βασίλης 
Χατζηνικολάου. Εντυπωσίασε επίσης η κα Βούλα Δαλακούρα με το a cappela τραγούδι “Αμπέλι μου 
πλατύφυλλο”. Παράλληλα, αρκετοί Καρυάτες με την καθοδήγηση του συμπατριώτη Χάρη Μένταυλου 
ετοίμασαν  ένα χορευτικό δρώμενο με παραδοσιακούς χορούς αφιερωμένους στο κρασί.

http://www.karyes.gr/newsfeed/images/2016/ekdiouliou/p1.jpg
http://www.apela.gr/article/122533/politistikes-apolauseis-sto-dimo-spartis-deite-tis-ekdiloseis
http://www.apela.gr/article/122533/politistikes-apolauseis-sto-dimo-spartis-deite-tis-ekdiloseis
http://www.apela.gr/article/122533/politistikes-apolauseis-sto-dimo-spartis-deite-tis-ekdiloseis
http://www.karyes.gr/newsfeed/images/2016/ekdiouliou/m1.jpg
http://www.karyes.gr/newsfeed/images/2016/ekdiouliou/m5.jpg


Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών Ενημερωτικό Δελτίο- Φθινόπωρο 2016 3 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
Η δεξίωση του Συνδέσμου 

Μετά τα πανηγύρια του Ιουλίου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον ίδιο 
μήνα από τους δραστήριους συλλόγους των Καρυών, συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις 
και τον Αύγουστο με την ίδια επιτυχία. Οι δύο πρώτες εκδηλώσεις του Αυγούστου 
έλαβαν χώρα το Σάββατο 6 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις εκείνης της ημέρας ξεκίνησαν 
με την καθιερωμένη δεξίωση του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών για όλους 
τους κατοίκους και παραθεριστές, ομογενείς και μη. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 
19.30, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου 
Καρυών, όπου προσφέρθηκαν στους παραβρισκόμενους γλυκά και καφές από τα 
μέλη του Συνδέσμου.  

Αν και τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζονταν ποικίλα θέματα που αφορούσαν το χωριό, φέτος όλη η εκδήλωση επικεντρώθηκε
στην παρουσίαση της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου ιδιοκτησίας του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών που βρίσκεται 
επί της κεντρικής πλατείας Καρυών. 
 Η παρουσίαση της μελέτης, η οποία περιελάμβανε πλήθος ιστορικών και αρχιτεκτονικών αναφορών της Λακωνικής και Καρυάτικης 
γης, έγινε από τον ίδιο τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/μηχανικό και συμπατριώτη, Ιωάννη Καραχάλιο και κατά γενική ομολογία 
ενθουσίασε τους παραβρισκόμενους. Το κτίριο-πολυχώρος θα ονομάζεται Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας 
Περισσότερα στοιχεία για την αρχιτεκτονική μελέτη του θα δημοσιευτούν στο προσεχές Δελτίο του Συνδέσμου μας με αναλυτικότερο 
άρθρο.  

Η μουσική βραδιά στο Ρολόϊ
Την ίδια μέρα το βράδυ στις 22:00 πραγματοποιήθηκε στο χώρο δίπλα στο αλσύλλιο του
Αγίου Ιωάννη και κάτω από το Ρολόι η «Μουσική Βραδιά» υπό τη διοργάνωση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών. Στο ψηλότερο σημείο του χωριού, με καταπληκτική 
πανοραμική θέα, μαζεύτηκε πλήθος κόσμου και διασκέδασε με μουσική από το 
συγκρότημα που αποτελούταν από τους Βάνα & Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, Μπάμπη 
Κυπριωτάκη, Γιάννη Ιατρίδη και Βασίλη Γεωργακόπουλο. Η εκδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχε ελεύθερη είσοδο, ενώ υπήρχαν
τραπεζοκαθίσματα και υπαίθριο μπαρ για διάθεση ποτών. Η βραδιά ήταν γλυκιά, με λίγη 
ψύχρα, που όμως ο χορός την έκανε ανεπαίσθητη. 
 Συγχαρητήρια στο νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών που σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα από την εκλογή του κατάφερε να διοργανώσει μια τέτοια εκδήλωση. 
 Και του χρόνου! 

Βραδιά αστροπαρατήρησης  στις Καρυές

 παρατηρήσει αστρικά φαινόμενα. 

 Στη συνέχεια οι παραβρισκόμενοι μεταφέρθηκαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του 
Αγίου Ανδρέα, όπου με χρήση μεγάλων τηλεσκοπίων έγινε παρατήρηση του πλανήτη Κρόνου 
και της Σελήνης, καθώς και εντοπισμός αστερισμών με ειδικό λέιζερ. Τα μέλη της Αστρονομικής 
Ένωσης Σπάρτης πρόθυμα απάντησαν σε ερωτήσεις μικρών και μεγάλων και η πρωτότυπη 
αυτή εκδήλωση άφησε όμορφα συναισθήματα θαυμασμού για το σύμπαν και τα άστρα. 

Ο ετήσιος θερινός χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
 Την επόμενη μέρα, το Σάββατο 13 Αυγούστου έγινε ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών στις Καρυές για αντάμωμα και 
διασκέδαση κάτω από τα πεύκα και τα αστέρια. Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, η εκδήλωση έλαβε χώρο στον προαύλιο χώρο της 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και του Δημοτικού Σχολείου. Η βραδιά συνοδευόταν με παραδοσιακή μουσική από τον συμπατριώτη DJ και 
μουσικό παραγωγό Λεωνίδα Χονδρόπουλο. Αν και ο καιρός είχε αλλάξει και το κρύο ήταν τσουχτερό για καλοκαιρινή βραδιά, ο κόσμος τίμησε 
την εκδήλωση με την παρουσία του, γευμάτισε και χόρεψε μέχρι αργά το βράδυ. Τιμήθηκαν νέοι κάτοικοι του χωριού ή με καταγωγή από αυτό 
για τις σπουδές τους, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι που συμμετείχαν στην λαχειοφόρο αγορά έφυγαν με ένα συμβολικό ευχαριστήριο δώρο.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου θέλουν αν ευχαριστήσουν για άλλη μια φορά όλους τους πατριώτες που είτε μέσω προσφορών-δώρων, είτε με
την αγορά λαχνών  απέδειξαν έμπρακτα την στήριξή τους. 

Η άμεση ενεργοποίηση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου δεν 
περιορίστηκε μόνο στη μουσική βραδιά στο Ρολόι, αλλά την 
Παρασκευή 12 Αυγούστου, στις 21:00, διοργάνωσε βραδιά 
αστροπαρατήρησης για πρώτη φορά στις Καρυές. Σε συνεργασία με 
την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης πραγματοποιήθηκε μια σύντομη 
προβολή στην πλατεία για τα άστρα, τους αστερισμούς, τα βασικά 
στοιχεία του σύμπαντος που μας περιβάλει, το προνόμιο της 
έλλειψης φωτορύπανσης που Πάρνωνα για ιδανικές αστρικές 
παρατηρήσεις και αναφορές τόσο στη 10η Πανελλήνια Εξόρμηση 
Ερασιτεχνών Αστρονόμων που πραγματοποιήθηκε στον Πάρνωνα το 
τριήμερο 29-31 Ιουλίου με τεράστια επιτυχία, όσο και στις εκδρομές 
ανά τον κόσμο που έχει κάνει η Αστρονομική Ένωση Σπάρτης για να 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
Μουσική Εκδήλωση στα 

Αραχωβίτικα Καλύβια 

Παραμονή της γιορτής της Παναγίας 
το βράδυ έγινε στα Αραχωβίτικά 
Καλύβια εκδήλωση με ζωντανή 
μουσική με συμμετοχή των 
μουσικών Μαρίνου Δελή, 
Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου και 
Μπάμπη Κυπριωτάκη. 
 Η αίθουσα της ξενοδοχειακής 
μονάδας γέμισε κόσμο που με τα 
τραγούδια διασκέδασε μέχρι τις 
πρωινές ώρες. 

Ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου 

Ανήμερα της γιορτής της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου η Θεία Λειτουργία έγινε στην 
εκκλησία της Παναγίας, με τον περίβολο 
των πλατάνων του Μενελάου και της 
μικρής εκκλησίας να γεμίζει από 
πιστούς. Όπως κάθε χρόνιο, μετά την 
ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ο 
κόσμος πλημμύρισε της πλατεία των 
Καρυών για τον καθιερωμένο καφέ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Έφυγε από την ζωή ο Γεώργιος Αθανασίου Βουκίδης στην Καλιφόρνια 
 Ο Γεώργιος Αθανασίου Βουκίδης (17 Απριλίου 1922 – 10 Ιουνίου 2016), γεννήθηκε στο Έβανστον (Evanston) του Ιλλινόις, σε μια μεγάλη, δυναμική, και ολοκληρωμένη 
οικογένεια 10 παιδιών. Οι γονείς του Αθανάσιος (Tom) και Ελένη καταγόταν από το χωριό Καρυές (Αράχωβα) στην Ελλάδα. Όταν ο Γιώργος ήταν ένα νεαρό παιδί, η 
μητέρα του πήρε πολλά από τα μικρότερα παιδιά, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος, πίσω στις Καρυές για περίπου επτά χρόνια για να εντρυφήσουν στον Ελληνικό πολιτισμό 
και την εκπαίδευση που μόνο το χωριό θα μπορούσε να ενσταλάξει. 
 Μετά την επιστροφή στο Έβανστον, όπου έζησε με τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο Γιώργος μεγάλωσε και κατάφερε να γίνει ένας άξιος Αμερικάνος πατριώτης με τη 
στρατολόγηση στην Πολεμική Αεροπορία των Η.Π.Α. όπου και υπηρέτησε κατά τη διάρκεια των ετών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από το 1942 έως το 1945. 
Συγκεκριμένα συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις εστίες του πολέμου (Ευρώπη, Αφρική-Μέση Ανατολή, Ατλαντικός Ωκεανός, Ειρηνικός Ωκεανός, Κίνα-Βιρμανία-Ινδία) και
αποστρατεύτηκε με το βαθμό του λοχία Tεχνικού, αφού είχε καταγράψει πολλές ώρες ως χειριστής αεροσκάφους τύπου «Reconnaissance». Του απονεμήθηκαν μια
σειρά μεταλλίων ανάμεσά τους και ο  Χάλκινος Αστέρας. Ήταν ενεργό μέλος των Βετεράνων Ξένων Πολέμων, της Αμερικανικής λεγεώνας, καθώς και της ΑΧΕΠΑ.
Μετά την επιστροφή του από την υπηρεσία, ο Γιώργος εγκαταστάθηκε στο Τούκσον (Tucson) της Αριζόνα. Εκεί φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και άνοιξε δύο

εστιατόρια με άλλα μέλη της οικογένειας. Ήταν στο Τούκσον όπου συναντήθηκε με τον έρωτα της ζωής του, την Δήμητρα (Jan) Τσιλίκα (Chilikas), η οποία επίσης είχε 
μεταφερθεί εκεί με την οικογένειά της από την Γουϊνετκα (Winnetka) του Ιλλινόις. Ο Γιώργος και ο Δήμητρα παντρεύτηκαν το 1949 στην πρώτη ελληνική ορθόδοξη 
τελετή που οργανώθηκε ποτέ στο Τούκσον. Ο Γιώργος βοήθησε να καθιερώσει την εκεί ελληνική κοινότητα, ιδρύοντας την πρώτη εκκλησιαστική περιουσία και την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ενώ απέκτησε και δύο γιους, τον James και τον Βασίλη (Bill), το 1951 και το 1952, αντίστοιχα. Το 1955, ο Γιώργος και η Δήμητρα
«άκουσαν το κάλεσμα» του όμορφου καιρού της Καλιφόρνια και μαζί με άλλα μέλη της οικογένεια κινήθηκαν δυτικά και εγκαταστάθηκαν εκεί, στην αρχή στο 
Μπέρμπακ (Burbank) και αργότερα στο Γκλεντέιλ (Glendale), όπου αποκτήσαν και την κόρη τους, την Trisha, το 1959.
 Ο Γιώργος εργάστηκε στις πωλήσεις και αργότερα στον κλάδο των μεταφορών. Είχε πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες και προσπάθησε πάντα για την επιτυχία 
προκειμένου να παράσχει για την οικογένειά του τα απαραίτητα για μια καλή ζωή. Συνταξιοδοτήθηκε ως Αντιπρόεδρος Πωλήσεων για το γραφείο του Λος Άντζελες της 
Arrow Liftschultz, θέση η οποία επέτρεψε στον ίδιο και την σύζυγό του να ταξιδέψουν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλες τις Η.Π.Α. Τόνιζε πάντοτε τη σημασία του να είσαι 
ένας καλός πολίτης στα παιδιά, τα εγγόνια και τα ανήψια του. Έζησε με τις αρετές της αλήθειας και της δικαιοσύνης και συχνά διηγούταν ιστορίες του για την καλοσύνη 
του πατέρα του Θανάση (Tom) προς τους λιγότερους τυχερούς συνανθρώπους κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης, γεγονός που άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στο δικό 
του χαρακτήρα. Αυτό αποδεικνύεται από την έμφυτη τιμιότητα  του. Ήταν έντονα υπερήφανος για την ελληνική καταγωγή του και για ολόκληρη την οικογένειά του. Ήταν 
επίσης υπερήφανος πολίτης αυτής της μεγάλης χώρας του των Η.Π.Α. Ο Γιώργος ήταν μέλος της μεγάλης γενιάς (Greatest Generation) η οποία έβαζε πάντα τη χώρα πριν 
από τον εαυτό της, και ανέμιζε τη σημαία περήφανα πάνω από το σπίτι του καθημερινά. Ήταν ένας μοναδικός χαρακτήρας με κάθε έννοια της λέξης και λάτρευε τα 
εγγόνια που τον ανταμείβανε με χαμόγελα και γέλια, ενώ μιλούσε πάντα με αγάπη για την γυναίκα του που είχε χάσει από καιρό (έφυγε πάνω 50 χρόνια πριν από αυτόν, 
όπως και ο γιός του ο Βασίλης). 
 Ζούσε με τον άλλο γιό του τον James, την νύφη του Cindi, την κόρη του την Trisha και τον σύζυγό της Χριστόφορο Κουραφά (Kourafas), την αδελφή του, Άννα Βουκίδη-
Μίχα (ζει στο Palm Springs). Θα λείψει από όλους καθώς και από τα εγγόνια του Άλεξανδρο και Τζένιφερ Βουκίδη, Αλέξης, Ανδριάνα και Ελένη Κουραφά και από πολλά 
ανίψια. 

 Πατρίτσια Βουκίδη-Κουραφά Ευχαριστίες 

 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών ευχαριστεί την κα Τούλα Πίτσιου για την οικονομική της στήριξή μέσω της κατάθεσης του ποσού των US$ 100 εις 
μνήμη του του συζύγου της Δημοσθένη. 

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών καλεί όλους στη γιορτή βραστού!

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

E-mail: info@karyes.gr 

Το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016, την επομένη της εθνικής μας εορτής, ο Σύλλογος διοργανώνει εορτή βραστού στην κεντρική πλατεία με κρασί και μουσική 
από τον συμπατριώτη και μουσικό παραγωγό (dj) Λεωνίδα Χονδρόπουλο. Καλεσμένοι είναι όλοι, κάτοικοι και επισκέπτες!

Αναβιώση παραδοσιακών χορών

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Συγχαρητήρια!

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

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών πήρε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τον συνταξιούχο δάσκαλο και πρόεδρο του Α.Σ. «Καρυατής» κο Θεόδωρο Μεντή ξεκινάει 
την προσπάθεια αναβίωσης των παραδοσιακών χορών. Κάθε Παρασκευή (από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016) και ώρα 6-7 απογευματινή για τα παιδιά και ώρα 7-8 για τους 
ενήλικες θα παραδίδονται δωρεάν μαθήματα στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος.
Συγχαρητήρια!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ
10η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων στον Πάρνωνα 

 Ρεκόρ στο αστρονομικό ραντεβού στον Πάρνωνα 
Κάθε προηγούμενο ρεκόρ έσπασε η συμμετοχή 
στη 10η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών 
Αστρονόμων, που πραγματοποιήθηκε το 
τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής 
29-31 Ιουλίου 2016, στο όρος Πάρνωνας, φυσικό 
σύνορο των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, παρότι οι 
αιτήσεις συμμετοχής που είχαν υποβληθεί 
ανήλθαν στις 600, στο πανέμορφο βουνό έδωσαν 
το «παρών» πάνω από 800 άτομα! Πρόκειται για 
το σπάνιας ομορφιάς Ελατόδασος, σε ύψος 1.450 
μέτρων, όπου -πέραν ορισμένων εξαιρέσεων- 
δίνουν κάθε χρόνο... ραντεβού οι λάτρεις των 
πλανητών, του ηλίου, των αστρικών σμηνών, των 
νεφελωμάτων και των γαλαξιών! 

 Ο λόγος που το επιλέγουν είναι ότι αποτελεί ένα από τα ελάχιστα 
εναπομείναντα μέρη με μηδενική φωτορύπανση (φαινόμενο που 
κορυφώνεται πέριξ των αστικών κέντρων και εμποδίζει την 
αστροπαρατήρηση), αλλά και με αξεπέραστο φυσικό κάλλος. 
Όπως κάθε άλλη χρονιά έτσι και φέτος οι μικροί και οι μεγάλοι 
επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από πλήθος 
τηλεσκοπίων τον νυχτερινό ουρανό, να κάνουν πεζοπορία, 
ορειβασία, να μετέχουν σε σεμινάρια, να παρακολουθήσουν 
ομιλίες, ακόμη και να κατασκευάσουν νεροπυραύλους!  

Να σημειωθεί ότι τη διοργάνωση ανέλαβε η Αστρονομική Ενωσης Σπάρτης, με τον πολυπράγμονα πρόεδρό της 
Παναγιώτη Κατσίχτη, με συνδιοργανωτές το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης και τον 
πολιτιστικό σύλλογο Βαμβακούς «Νέα Ζωή», και αρωγούς πολλούς ακόμη συλλόγους ερασιτεχνών αστρονόμων από 
την Πάτρα (ΩΡΙΩΝ), την Αθήνα και τη βόρεια Ελλάδα. 

Αγώνες στίβου διοργάνωσε 
 ο ιστορικός  

Αθλητικός Σύλλογος 
Βουρβούρων 

 Με συμμετοχή ντόπιων και ξένων αθλητών, 
διεξήχθησαν την Κυριακή 7/8 και τη Δευτέρα 
8/8  αγώνες δρόμου και στίβου, στο χώρο του 
Αθλητικού Συλλόγου Βουρβούρων και στο 
γήπεδο του χωριού. 
 Στους τρεις πρώτους αθλητές κάθε 
αγωνίσματος και κατηγορίας απονεμήθηκαν 
μετάλλια, ενώ αναμνηστικά δόθηκαν και σε 
όλους τους αθλητές των παιδικών 
κατηγοριών. 
Πρόκειται για μια διοργάνωση που αποτελεί 
πλέον θεσμό για τον διοργανωτή Αθλητικό 
Σύλλογο Βουρβούρων, ο οποίος τιμώντας την 
μακρόχρονη ιστορία του και τις σημαντικές 
διακρίσεις των αθλητών-μελών του από το 
1897 (έτος ίδρυσής του) έως σήμερα, 
ανανεώνει κάθε χρόνο και αυτό το 
καλοκαιρινό ραντεβού με την άθληση. 

Βαμβακού: Πως με την βοήθεια ενός ζωντανού Συλλόγου ένα χωριό μπορεί να ξεχωρίσει! 

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέα Ζωή» Βαμβακούς διοργάνωσε για τέταρτη συναπτή χρονιά έναν κύκλο καλοκαιρινών δράσεων πέντε (5) εβδομάδων με σκοπό να  
γεφυρώσουν δημιουργικά Έθιμα και Παράδοση με το Σήμερα. 

 Έτσι στις 23 Ιουλίου το απόγευμα έγινε η παρουσίαση του «Λακωνικού Ημερολογίου 
με θέμα τον Πάρνωνα» σε συνδιοργάνωση με τις Εκδόσεις «Ιδιομορφή» και το Νομικό 
Πρόσωπο Πολιτισμού  και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. Πρόκειται για μια έκδοση 
320 σελίδων, η οποία ξεδιπλώνει το βουνό μας στο σύνολό του (τη Λακωνική, και την 
Αρκαδική πλευρά του), τη χλωρίδα και την πανίδα του, τα σπήλαια, τις περιοχές 
Natura, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων από τους αρχαίους χρόνους έως σήμερα, τους 
δρόμους, τα βυζαντινά μνημεία και τα μοναστήρια, τα τοπωνύμια, τη λογοτεχνία, την 
οικονομία, τις πεζοπορικές διαδρομές και την ορειβασία. Περιλαμβάνει ακόμη μία 
αναλυτική παρουσίαση της χαρτογραφικής ιστορίας του βουνού από σπάνιους χάρτες, 
ιστορικές σελίδες κατά εποχή, μια σημαντική λαογραφική μελέτη για το βουνό και μια 
μικρή συλλογή ποιημάτων που γράφτηκαν γι’ αυτό. Ένα αφιέρωμα στο οποίο 
συμμετέχουν και οι γείτονες Αρκάδες, επειδή ο Πάρνωνας δεν γνωρίζει τα σύνορα των 
ανθρώπων.  

Στις 26 Ιουλίου 2016 το πρωί, τελέστηκε στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής στο Πλατύ Ποτάμι η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, υπό του 
πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Μπλάθρα, μετά το πέρας της οποίας, οι πιστοί μεταβήκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των «Πηγών», όπου 
και ακολούθησε υπαίθρια συνεστίαση. Το απόγευμα στις 10.00 μ.μ. στο παλαιό καφενείο της Πλατείας διοργανώθηκε «Βραδιά Μουσικής 
από το Juke Box» μετά φαγητού!  
Το πρωί της 27ης Ιουλίου τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του οποίου το δεξιό κλίτος τιμάται επ’ ονόματι 
του Αγίου Παντελεήμονος και το βράδυ στην πλατεία  έγινε το Παραδοσιακό Πανηγύρι με το Ζαχαρία Καρούνη και με τα χορευτικά τμήματα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινόραχης!
Την 31 Ιουλίου 2016 το απόγευμα διοργανώθηκε ημερίδα στην Πλατεία με θέμα «Η αρχιτεκτονική των οικημάτων της Βαμβακούς» (Παρουσίαση Έρευνας Ε.Μ.Π.) σε 
συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. 
 Το Σάββατο στις 6 Αυγούστου 2016 το βράδυ διοργανώθηκε βραδιά Μουσικής (με λαϊκά και έντεχνα τραγούδια) και Γαστρονομίας με τίτλο «Το ποτηράκι της 
καρδιάς». Στις 13 Αυγούστου 2016 το πρωί στην Κάτω Βρύση οι Βαμβακίτες έψησαν και ετοίμασαν μεζέδες μόνο για … μερακλήδες, ενώ το απόγευμα στην Πλατεία 
παρουσιάστηκε μια βραδιά με Τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο σε επιμέλεια – παραγωγή Σταύρου Σπηλιάκου. 
Στις 15 Αυγούστου το πρωί τελέστηκε το Ετήσιο μνημόσυνο των ευεργετών. 

Το Σάββατο 20 Αυγούστου το πρωί έλαβε χώρα Θεία Λειτουργία και Υπαίθρια 
Συνεστίαση επί της επετείου των θυρανοιξίων του στο Ι.Ν. Αγίου Εφραίμ του 
«Νέου» και την επομένη ημέρα, την Κυριακή 21 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι 
θερινές εκδηλώσεις με την τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στην 
εκκλησιαστική κορυφή του Πάρνωνα, τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο τον 
επονομαζόμενο «Κούρο», λόγω της θρησκευτικής παράδοσης που τον ήθελε 
προστάτη των κτηνοτρόφων, από τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Μπλάθρα. Μετά
το πέρας της Λειτουργίας, οι πιστοί κατηφόρισαν και συγκεντρώθηκαν στο χώρο 
του Παλαιού Καταφυγίου (θέση Ακριαλού) όπου ακολούθησε συνεστίαση και 
παραδοσιακό ολοήμερο γλέντι που διοργανώθηκε με την συνδρομή του Νομικού 
Προσώπου Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης, της Τοπικής Κοινότητας και του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. 
 Συγχαρητήρια στον Σύλλογο που ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια με τις προσπάθειές 

του να κρατήσει το όμορφο χωριό της Βαμβακού ζωντανό. Και του χρόνου!

Καλοκαίρι 2016 στην Βαρβίτσα 
 Την Κυριακή στις 31 Ιουλίου έλαβε 
χώρα στην πλατεία της Βαρβίτσας, η 
Τιμητική Εκδήλωση στη μνήμη του 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ του 
Μπαρμπιτσιώτη. Η εκδήλωση, η οποία 
συνοδεύτηκε από συνεστίαση, 
συνδιοργάνωσαν ο Εξωραϊστικός και 
Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρβίτσας «Το

Μετερίζι του Πάρνωνα» και το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
Δήμου Σπάρτης. Εφέτος, εκτός από τα ετήσια πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου 
στις 14 και 15 Αυγούστου, την Τρίτη 9 Αυγούστου διοργανώθηκε πάλι με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου μουσική βραδιά με ζωντανή μουσική την οποία 
τίμησαν αρκετοί Καρυάτες.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Συμμετοχή της Μαρίας 
Ματάλα στην έκθεση Αφίσας 

των μελών του Ε.Ε.Τ.Ε. για το 
μεταναστευτικό πρόβλημα 

 Με μεγάλη επιτυχία έληξε η Έκθεση 
Αφίσας των μελών του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος για το 
μεταναστευτικό πρόβλημα. Η έκθεση 
διήρκησε από την Παρασκευή 3 έως και 
την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 και όπως 
έγραψε το ΕΕΤΕ: «Οι εικαστικοί καλλιτέχνες 
δημιουργούν αφίσες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, των 
εργαζόμενων, πάνω σε αυτό το τόσο μεγάλο 
ζήτημα της μετανάστευσης».

Βράβευση του ξενώνα του συμπατριώτη μας Βασ. Αρδάμη 

Στις 6 Απριλίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του 
Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.),  βραβεύτηκαν ξεχωριστές μικρές 
μονάδες αλλά και μερικά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της χώρας, 
οργανισμοί τουριστικής προβολής και εταιρείες καινοτομίας, καθώς και 
επιχειρήσεις από ολόκληρο το φάσμα του τουρισμού. 
 Οι παραδοσιακοί ξενώνες Αρδάμης στην παλιά πόλη της Μονεμβασιάς 
πήραν το βραβείο silver και ήταν το μοναδικό στην κατηγορία traditional 
guest houses.
 Να επισημάνουμε ότι ο Καρυάτης ξενοδόχος πάντα στηρίζει το Σύνδεσμό 
μας με προσφορά δωρεάν  διανυκτερεύσεων ως δώρο σε όλες τις 
λαχειοφόρους που κατά καιρούς διοργανώνονται.

Συγχαρητήρια και πάντα τέτοιες επιτυχίες!

Σοβαρό το πρόβλημα λειψυδρίας 

Τα τελευταία χρόνια χάρη στις 
συστηματικές προσπάθειες των 
ανθρώπων του χωριού (Κοινοτικά 
Συμβούλια) και με την οικονομική 
στήριξη των Ομογενών μας (δωρεά 
Παναγιώτη και Παρασκευής 
Κοψιαύτη) λύθηκε το σοβαρό  

πρόβλημα λειψυδρίας που μάστιζε το χωριό μας στις δεκαετίες το 1980 και 
του 1990.  
 Ωστόσο, η φετινή χειμερινή περίοδος 2015-16 χαρακτηρίστηκε από την 
απουσία χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων και για τον λόγο αυτό η 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 
προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση: 
 «Είναι γνωστό ότι το τρέχον υδρολογικό έτος υπήρξε από τα πλέον άνυδρα 
έτη της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό έχει συνέπεια για την επάρκεια των 
υδροφόρων οριζόντων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με ανακοινώσεις της από τον 
περασμένο Μάιο συνέστησε στους καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη 
χρήση νερού επισημαίνοντας ότι το νερό που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι για 
ύδρευση και όχι για άρδευση.  Παρʼ όλα αυτά σε κάποια χωριά του Δήμου 
παρατηρείται έλλειψη νερού, όχι τόσο γιατί δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα 
αλλά αφενός λόγω της υπερκατανάλωσης (άρδευση κήπων, αγροτεμαχίων 
κ.λ.π.) και αφετέρου λόγω παράνομης υδροληψίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ήδη έχει 
καταγράψει μετά από έλεγχο αυτά τα φαινόμενα και θα εντείνει τους 
ελέγχους σ΄ όλο το Δήμο προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή παροχή 
νερού σʼ όλους τους καταναλωτές επισημαίνοντας για μια ακόμα φορά ότι 
το νερό είναι για ύδρευση και όχι για άρδευση. Το αποτέλεσμα των 
ελέγχων θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και θα 
εφαρμοστούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 
 Τέλος για μια ακόμη φορά η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνιστά στους καταναλωτές να 
κάνουν λελογισμένη χρήση νερού προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
υδροδότηση σε όλους τους χρήστες αλλά και να προστατευθούν οι πηγές 
υδροδότησης από τον κίνδυνο απώλειας στάθμης εάν συνεχισθούν οι 
καιρικές συνθήκες της ανομβρίας για τους επόμενους μήνες». 
 Πηγή APELA.GR

Τα ναρκωτικά μαστίζουν την περιοχή της Λακωνίας:
Μια θλιβερή πραγματικότητα 

Διαβάζοντας το αστυνομικό δελτίο της Λακωνίας εμφανίζεται σε όλο του μέγεθος το 
πρόβλημα των ναρκωτικών που ταλανίζει το Νομό. Χαρακτηριστικά είναι ότι έγιναν 
περίπου 30 συλλήψεις κατά την περίοδο των τριών θερινών μηνών του 2016 σε διάφορους 
ελέγχους σε όλη τη Λακωνία. Παράλληλα, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου 
με τη συνδρομή και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας 
(αστυνομικού ελικοπτέρου), εντοπίστηκαν μια σειρά από φυτείες κάνναβης σε περιοχές
της Μάνης, του Ταϋγέτου και του λακωνικού Πάρνωνα (περιοχή Βρεσθένων) με 2.000 
συνολικά δενδρύλλια.  

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι Καρυές είχαν δυσφημισθεί έντονα για
αυτό το θέμα, σε ολόκληρη την περιοχή της Λακωνίας και της Αρκαδίας. Δυστυχώς, κάποιοι
κάτοικοι του χωριού, ευτυχώς ελάχιστοι, με τις εγκληματικές ενέργειές τους παραλίγο να
στιγματίσουν τις όμορφες Καρυές.  
Μετά και από αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις διαπιστώνεται πλέον ότι η εν λόγω
μάστιγα αποτελεί ευρύτερο πρόβλημα του Νομού Λακωνίας και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί. 
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Αστυνομία: «Η καταπολέμηση της διάδοσης των 
ναρκωτικών, αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των Υπηρεσιών της 
Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και οι δράσεις τους προς 
την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις 
περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου». 
Σε κάθε περίπτωση ο Σύνδεσμος, ως φορέας κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς για
το χωριό, εκπροσωπώντας τους Καρυάτες όπου και αν αυτοί βρίσκονται, όχι μόνο
καταδικάζει απερίφραστα οτιδήποτε έχει σχέση με τις παραπάνω παράνομες 
δραστηριότητες, αλλά και θα παίρνει κάθε πρωτοβουλία που θα χρειασθεί για την 
αποτροπή παρόμοιων κακόβουλων και δυσφημηστικών πράξεων για τις Καρυές από τον 
οποιονδήποτε.

«Καταπίστευμα Π. Κερχουλά»:  Κατατέθηκε η περιβαλλοντική 
μελέτη του έργου 

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «Ανάπτυξη Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγής με τη 
χρήση Βιομάζας ισχύος 500kW» Από τις 18/08/2016, οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να την παραλάβουν σε 
έντυπη μορφή την εν λόγω μελέτη του προτεινόμενου, προς 
κατασκευή στη θέση «Αγορά» των Καρυών, έργου με τίτλο 
«Ανάπτυξη Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση 
Βιομάζας ισχύος 500kW» της Αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρίας «Καταπίστευμα Π. Κερχουλα», από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στη Σπάρτη. Επίσης, οι 
πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς 
έως και τις 21/09/2016 (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για 
την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού) 
ενόψει της επικείμενης επί του θέματος συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Πελοποννήσου. 
 Ο κos Μιχάλης Χικάρας δημοσίευσε και στο διαδίκτυο τη μελέτη και σε ηλεκτρονική μορφή 
(πρόσβαση μέσω του site www.Karyes.gr).
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