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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ;
Με ανησυχία ενημερωθήκαμε οι κάτοικοι αλλά και όλοι οι επισκέπτες του
χωριού μας για την κατάσταση του πλάτανου της κεντρικής πλατείας. Έπειτα
από αυτοψία ειδικού κλιμακίου του Δήμου Σπάρτης διαπιστώθηκε αφενός
έλλειψη οξυγόνου στο δέντρο αφετέρου η εμφάνιση μιας ρωγμής στον
κορμό του.
Σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου
της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης το
οποίο κοινοποιήθηκε στο Σύνδεσμό μας, σημειώνεται ότι η συνηθισμένη,
δυστυχώς στην Ελλάδα, επιχωμάτωση του «λαιμού» των δέντρων και της
«κορώνας» των ριζών με χώμα θεωρείται διεθνώς λανθασμένη και
επικίνδυνη για την υγεία των δέντρων για τους εξής λόγους:




Πρώτον λόγω της υγρασίας που αναπτύσσεται στο λαιμό, υπάρχει
κίνδυνος ανάπτυξης σήψεων και διείσδυσης μυκήτων που οδηγούν
στην εξασθένηση και πιθανόν στο θάνατο των δέντρων, σημάδια που
σημειωτέον δυστυχώς εμφανίζονται αρκετά χρόνια μετά τη ζημιά
όταν είναι αργά πλέον για να αντιμετωπιστούν.

Δεύτερον γιατί μειώνεται το οξυγόνο στις ρίζες του, διότι -αν και δεν
είναι ευρέως γνωστό- οι ζωντανές ρίζες απαιτούν ένα μικρό ποσοστό
αέρα μέσα στο έδαφος.
Συνεπώς δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται το επίπεδο από το οποίο
αναδύεται το δέντρο από το έδαφος και εάν για λόγους ασφαλείας
απαιτείται η πλήρωση του χώρου ανάμεσα στον κορμό και το τοιχίο, τούτο
πρέπει να γίνεται με ασυμπίεστα αδρανή υλικά (σκύρα, κροκάλες, βότσαλα
κ.α.). Επιπλέον, η φύτευση καλλωπιστικών φυτών θα πρέπει να
αποφεύγεται για τους ίδιους λόγους.
Τέλος, στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι τα δέντρα και οι φυτεύσεις
στις πλατείες και στους λοιπούς δημόσιους χώρους αποτελούν δημόσια
περιουσία, η φθορά της οποίας αποτελεί παράβαση των άρθρων 381 και
382 του Ποινικού Κώδικα. Επισημαίνει δε, ότι λόγω της θανατηφόρας
ασθένειας του Μεταχρωματικού Έλκους του Πλατάνου, η οποία δυστυχώς
έχει εμφανισθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και η οποία μεταδίδεται
αποκλειστικά μέσω τραυματισμών (ριζών, κλαδιών και κορμού), κάθε
εργασία πρέπει να γίνεται με προσοχή και με μέσα (εργαλεία και υλικά) που
βεβαιωμένα δεν μεταφέρουν μόλυσμα της ασθένειας.
Με βάση και τα παραπάνω άποψη του Συνδέσμου είναι ότι όποιες
ενέργειες θα πρέπει να γίνουν μεν σε συνεννόηση με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου, αλλά άμεσα δε γιατί η ζημιά είναι ήδη εμφανής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Το χωριό μας στην επικαιρότητα ως η πατρίδα των Καρυάτιδων.
Στην επικαιρότητα βρέθηκε ο τόπος μας με τη σπουδαία αρχαιολογική
ανασκαφή στην Αμφίπολη Σερρών. Ο ανακαλυφθείς μακεδονικός τάφος
στολίζεται ανάμεσα στα άλλα και με δύο υπερμεγέθη αγάλματα
Καρυάτιδων τα οποία δεσπόζουν στην είσοδο μιας εκ των αιθουσών του
τύμβου.
Είναι ευτύχημα για το χωριό μας η ύπαρξη του Μνημείου της
αναπαράστασης του Ναού του Ερεχθείου της Ακροπόλεως των Αθηνών. Οι
διοικούντες του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών είχαν προβλέψει προ
50ετίας περίπου την ανάγκη κατασκευής του, προκειμένου να αποτελέσει
αφενός τη γέφυρα ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν και το παρόν του τόπου
μας, αφετέρου να λειτουργήσει σαν στολίδι και πόλος έλξης επισκεπτών για
το χωριό μας.
Σήμερα πλέον, όλοι οι πατριώτες μας στο χωριό, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό μόνο περήφανοι μπορεί να είναι για την καταγωγή τους από την
πατρίδα των Καρυάτιδων. Στο χέρι μας είναι η ύπαρξη του Μνημείου, το
οποίο να σημειωθεί έχει κτιστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Σ.Α.Κ., να γίνει
γνωστή σε όλη την Ελλάδα και πόλος έλξης επισκεπτών.
Στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει προχωρήσει την τελευταία
διετία στην επισκευή του Μνημείου (οροφή, αποκατάσταση μαρμάρων) και
στον καθαρισμό και των εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον,
τοποθετήθηκε πληροφοριακή πινακίδα στο χώρο που εξηγεί τόσο την
ιστορία των Καρυάτιδων, όσο και αυτή του Μνημείου, ενώ μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Χωριού μας (WWW.KARYES.GR), την οποία
επίσης διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος, παρέχονται όλες αυτές οι πληροφορίες
και ηλεκτρονικά.
Το τελευταίο που μένει και έχει ήδη δρομολογηθεί είναι η αποκατάσταση
των αγαλμάτων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα φύλλα, αυτό θα
προχωρήσει σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Αθηνών και σύντομα οι εργασίες
αναμένονται να αρχίσουν.

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ «WWW.KARYES.GR»

Έχουμε κουραστεί να το λέμε και να το γράφουμε, αλλά πιστεύουμε ότι
αξίζει τον κόπο. Με καθαρά εθελοντική προσφορά το χωριό μας έχει ίσως
έναν από τους καλύτερους διαδικτυακούς ιστότοπους τοπικής κοινότητας
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
στην Ελλάδα. Υπό τη διαχείριση της Μάρτζης Κωνσταντοπούλου (γεν.
Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας και με τη συνεργασία του Καρδαρά) αυτή συνεχώς αναβαθμίζεται, επεκτείνεται και εμπλουτίζεται με
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών και του Αθλητικού Συλλόγου «Ο στοιχεία για το χωριό, την ιστορία του, τους φορείς του, τις εκδηλώσεις κ.α.
ΚΑΡΥΑΤΗΣ», υλοποιήθηκε η έκδοση ενός αναλυτικού τουριστικού χάρτη Αξίζει να την επισκεπτόμαστε και να τη διαφημίζουμε!
διπλής όψεως/αναδιπλούμενος για το χωριό μας. Η τουριστική ανάπτυξη
των τελευταίων ετών επέβαλε τη δημιουργία του προκειμένου οι επισκέπτες
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
του όμορφού τόπου μας να έχουν έναν ολοκληρωμένο οδηγό πεζοπορίας
ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ
και ποδηλατικών διαδρομών. Ο αριθμός των αντιτύπων σε πρώτη φάση
ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
είναι 10.000 κομμάτια και μοιράζεται ΔΩΡΕΑΝ
E-mail: info@karyes.gr

ΣΥΝΕΧΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Μέρος Α΄
Το Δελτίο μας ξεκινάει με το χειμερινό του φύλλο μια έρευνα για τις υποδομές του χωριού μας. Πολλοί συγχωριανοί μας (μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και
απόδημοι) συχνά αναρωτιούνται για την κατάσταση Δημόσιων κτιρίων, Ιερών Ναών, εγκαταστάσεων κ.α. Είναι πραγματικά ευτύχημα για το χω ριό μας,
αλλά και ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη για τους φορείς του χωριού, η ύπαρξη τόσων πολλών δημόσιων χώρων και κτιρίων τα οποία σχεδόν στο σύνολό
τους δωρίθηκαν από συμπατριώτες μας που ξενιτεύτηκαν, αλλά δεν ξέχασαν το χωριό τους μετατρέποντας την αγάπη τους γι αυτό σε έργα.
Η έρευνα θα συνεχιστεί και στα επόμενα φύλλα, γιατί η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να
βοηθήσουμε όλοι με ιδέες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΕΙΡΟΥ

Το χωριό μας έχει την
τύχη να έχει στα όρια
Ορατές οι φθορές
του 12 ιερούς ναούς,
γεγονός σπάνιο για
χωριό της ηπειρωτικής
Ελλάδας, οι οποίοι
μάλιστα λειτουργούν
πάντα στην εκάστοτε
θρησκευτική εορτή του
αγίου που έχουν αφιερωθεί. Το κόστος της συντήρησής
τους ωστόσο, όπως είναι κατανοητό είναι σημαντικό.
Ήδη ο κεντρικός ναός του χωριού μας, αυτός του
Αποστόλου Ανδρέα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια
ορατή φθορά στη στέγη του (λείπουν αρκετά κεραμίδια), Η πέτρινη γέφυρα επί της Επαρχιακής οδού
παρουσιάζει με τη σειρά της, σοβαρό
ενώ εσωτερικά εμφανίζει σε ορισμένα σημεία υγρασία.
πρόβλημα στη δεξιά μεριά της, όπως
εισερχόμαστε στο χωριό. Όπως μας είπαν
τόσο ο Θεοδ. Μεντής, πρόεδρος του «Α.Σ. Ο
ΚΑΡΥΑΤΗΣ», όσο και ο Ιωαν. Μεντής,
πρόεδρος του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΡΥΩΝ», οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
ασχολήθηκαν με την κατάστασή της, το
πρόβλημα δημιουργείται αφενός από την
ύπαρξη ενός κισσού, αφετέρου από την
ύπαρξη ακακιών, δέντρων που φυτεύτηκαν
προ 20ετίας για να δημιουργήσουν σκιά κατά
μήκος του δρόμου, αλλά δυστυχώς το ριζικό
τους σύστημα δημιουργεί προβλήματα τόσο
Όσον αφορά τα εξωκλήσια, ο Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων,
στη γέφυρα, όσο και στο οδόστρωμα.
στην είσοδο του χωριού μας, παρουσιάζει σημαντική
Την προηγούμενη χρονιά έγινε ξερίζωμα του
φθορά στο σημείο που βρίσκεται το Ιερό. Σύμφωνα με
κισσού και πότισμά του με φάρμακο και
τον συμπατριώτη μας μηχανικό κο Βασίλειο Βουκίδη, το
έκτοτε παρακολουθείται προκειμένου να μη
πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας μιας ρίζας από
ξαναδημιουργηθεί, ενώ σύντομα εντός του
πουρνάρι που βρίσκεται εκεί.
χειμώνα θα προχωρήσει και το ξερίζωμα των
ακακιών.

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
Στην είσοδο του χωριού μας ακριβώς μετά τη
στροφή του Ι.Ν. των Αγίων Ταξιαρχών στα
δεξιά βρίσκεται το κτίριο του παλιού
τυροκομείου. Κατασκευασμένο στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, με χορηγία του
Παναγιώτη Μ. Κερχουλά από το St. Joseph του
Michigan, λειτούργησε ως τυροκομείο επί 20
και πλέον έτη. Δυστυχώς λόγω και των νέων
υγειονομικών κανονισμών, το κτίριο έπαψε να
λειτουργεί από τη δεκαετία του 1990.
Έκτοτε το κτίριο παραμένει κενό και
παραμελημένο. Πρόσφατα ακούστηκε η ιδέα
αξιοποίησής του ως γραφείο για τη μη
κερδοσκοπική εταιρεία ΚΕΡΧΟΥΛΑ. Ελπίζουμε
η ιδέα να προχωρήσει διότι πρόκειται για ένα
εντυπωσιακό διώροφο κτίριο με άνετους
χώρους τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά.

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη έχει πέσει ένα τμήμα του σοβά.
Να σημειωθεί ότι στην εκκλησία αυτή ο Σ.Α.Κ.
προχώρησε με δικά το έξοδα στο φωτισμό της το 2013.
Για όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Ιερέα του χωριού
μας πατέρα Ευστράτιο, γίνεται με δική του πρωτοβουλία
επικοινωνία με συμπατριώτες μας που επιθυμούν να
συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των ζημιών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για το λόγο αυτό απευθύνει έκκληση σε όποιους θέλουν
να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί του.

Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο
φύλλο μας το Δ.Σ. του «Α.Σ. Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» με
γρήγορες ενέργειες και με τη συνδρομή και
συμπατριωτών μας από το εξωτερικό
προχώρησε στην αγορά του κτιρίου από τον
υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ και
πλέον ο χώρος που βρίσκεται στην Πινιγούρα
ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Εδώ και δύο χρόνια με την κατάργηση του
υποκαταστήματος
των
Ελληνικών
Ταχυδρομείων και
του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου στο χωριό μας, το κτίριο όπου
στεγάζονταν τα παραπάνω, το οποίο ήταν
ιδιοκτησίας της Κοινότητας παρέμεινε σε
αχρηστία. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε,
έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε η χρήση
του να δοθεί από το Δήμο Σπάρτης στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών για τη
δημιουργία Γυμναστηρίου.
Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κος
Ιωάννης Μεντής μας δήλωσε ότι σε καλό
δρόμο βρίσκονται και οι συνεννοήσεις με
συμπατριώτες μας στην Αθήνα για τη δωρεάν
προμήθεια
ελαφρώς
μεταχειρισμένων
οργάνων γυμναστικής.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες μας

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΣΑΚΑΛΗ
Θλίψη πραγματικά για όλους τους επισκέπτες, σε όσους μπορούν να την
εντοπίσουν βέβαια λόγω έλλειψης σήμανσης, αποτελεί το θέαμα της πηγής.
Αν και σχετικά καθαρός, ο χώρος είναι φανερό ότι χρήζει σοβαρών
παρεμβάσεων τόσο στην ίδια την κατασκευή της πηγής, όσο και στον
περίβολό της.
Καταρχάς στο δεξιό της τμήμα έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο τοιχίο το
οποίο και «κάλυψε» την πλευρά της. Επιπλέον, ο δρόμος που βρίσκεται
μπροστά της είναι υπερυψωμένος μιας και χρησίμευε ως μέρος της
επαρχιακής οδού Καρυών-Βαρβίτσας. Αλλά και η ίδια η πηγή πρέπει να
καθαριστεί και να επισκευασθούν τυχόν φθορές στα μάρμαρα.
Προ λίγων μηνών είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη τοπική αρχή το
σχέδιο για την αξιοποίηση των υδάτων της πηγής με την μεταφορά τους
μέσω αντλίας στη Βεργατσούλα. Τελικά το σχέδιο δεν προχώρησε, καθώς
από κάποιους κρίθηκε και ασύμφορο οικονομικά.
Σημασία έχει ότι θα πρέπει να παρθούν σύντομα αποφάσεις. Ο Σ.Α.Κ. έχει
ήδη από το 2013, καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία προτείνεται:








ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΒΕΡΓΑΤΣΟΥΛΑ

Με την διαθήκη του ο αείμνηστος ευεργέτης Γ.Θ. Σκιούρης άφησε το σπίτι
του στην Κοινότητα Καρυών με το όρο να παραχωρήσει ένα δωμάτιο στον
Α.Σ. Καρυάτη, ένα στον Πολιτιστικό Σύλλογο και ένα για τα προσωπικά του
αντικείμενα.
Έκτοτε ο Αθλητικός Σύλλογος –σύμφωνα με τον πρόεδρο του Θεοδ. Μεντήανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση του κτιρίου και έχει διαθέσει μεγάλο
ποσό για αυτόν τον λόγο, όμως παραμένουν να γίνουν σημαντικά ακόμα
πράγματα:
Κατασκευή εξωτερικής κλίμακας (σκάλας), σκέπαστρο (χαγιάτι) στο
μπαλκόνι, είδη υγιεινής στο λουτρό, ύδρευση, αποχέτευση, κιγκλιδώματα
περίφραξης, εξωτερικός φωτισμός παιδικής χαράς, ολοκλήρωση
εγκατάστασης θέρμανσης (καλοριφέρ).
Να σημειωθεί ότι τελευταία ο Αθλητικός Σύλλογος κάλυψε όλο το κόστος
για το βάψιμο όλων των κουφωμάτων του οικήματος. Αυτή τη στιγμή οι
Ο υποβιβασμός του εδάφους έμπροσθεν την πηγής ώστε να χώροι έχουν αξιοποιηθεί ως εξής:
 Ο Α.Σ. ΚΑΡΥΑΤΗΣ έχει γραφείο όπου υπάρχει το αρχείο του, το
ευθυγραμμιστεί με το ύψος της και η μεταφορά του υπερκείμενου
αρχείο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΚΙΟΥΡΗ και το αρχείο του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
εδάφους (μπάζα) προς τον παρακείμενο χείμαρρο, ώστε να αυξηθεί η
ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΥΩΝ
έκταση του χώρου (ενδεχομένως να χρειαστεί η κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης από σκυρόδεμα).
 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ έχει το δικό του γραφείο,
Η αποξήλωση του τσιμεντένιου διαζώματος που έχει καλύψει το
 Στο τρίτο δωμάτιο φυλάσσονται οι παραδοσιακές στολές του
δεξιό τμήμα της πηγής.
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
Η πλακόστρωση του χώρου, η τοποθέτηση 2 καθιστικών (παγκάκια)
 Στο ισόγειο της οικίας έχουν αποθηκευτεί όλα τα είδη που
και ενδεχομένως η κατασκευή κερκίδων για τυχόν διοργάνωση
χρησιμοποιεί η ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΥΩΝ, σε ειδικά κατασκευασμένο
εκδηλώσεων.
φωριαμό, νοικοκυρεμένα και έτοιμα να χρησιμοποιηθούν, όταν
υπάρξει ανάγκη.
Η τοποθέτηση πινακίδων από την πλατεία Ράχης και από την οδό
Καρυών-Βαρβίτσας, καθώς και πληροφοριακής πινακίδας στην πηγή.
Ο φωτισμός της πηγής και του περιβάλλοντος χώρου.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΜΟΥΣΣΩΝ
Πρόκειται για δύο (2) από τα αγάλματα τα οποία κοσμούσαν την πλατεία
Ομονοίας στην Αθήνα την περίοδο του μεσοπολέμου. Ο τότε δήμαρχος
Αθηναίων Κωνσταντίνος Κοτζιάς τοποθέτησε εκεί οκτώ αγάλματα των εννέα
μουσών, ενώ η ένατη δεν τοποθετήθηκε για λόγους διακοσμητικούς. Τελικά,
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μετά από πολλά παράπονα, έγινε η
αναμόρφωση του χώρου και αφαιρέθηκαν από εκεί για να βρεθούν δύο
από αυτές στις Καρυές. Οι υπόλοιπες τέσσερεις βρίσκονται στην Καρδίτσα,
δύο στην Αμοργό και η ένατη καταστράφηκε.

ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Το χωριό μας συντηρεί δύο παιδικές χαρές, η μια για το κάτω χωριό στο
προαύλιο χώρο του άλσους της Αγίας Παρασκευής – Δημοτικού σχολείου
και η άλλη στην αυλή του κτιρίου «ΣΚΙΟΥΡΗ» στο πάνω χωριό. Πρόσφατα
παραδόθηκαν νέες κούνιες και τσουλήθρες και οι χώροι γενικά είναι σε καλό
επίπεδο.

Στα επόμενα φύλλα:
Αθλητικό κέντρο, Ιατρείο, Βιβλιοθήκη,
Δημοτικός χώρος στάθμευσης, πλατείες,
Άλσος Αγ. Ιωάννη – Κοινοτικό Ωρολόγιο
ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΚ
Το Δ.Σ. του συνδέσμου μας θέλοντας να ευχαριστήσει όλα τα
ενεργά μέλη του για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους
αποφάσισε να δωρίζει σε κάθε ενεργό μέλος μια πανοραμική
φωτογραφία του χωριού μας

Αποτελούν δωρεά του Δήμου Αθηναίων προς την Κοινότητα Καρυών σε
«ανταπόδοση» της προσφοράς των αγαλμάτων των Καρυάτιδων στο Ναό
του Ερεχθείου στην Ακρόπολη, μεταφέρθηκαν με πρωτοβουλία του
συμπατριώτη Επαμεινώνδα Καστανά και έχουν τοποθετηθεί επί της
κεντρικής οδού στην είσοδο του οικισμού.
Ο Σύνδεσμός μας με την ευκαιρία της συντήρηση των αγαλμάτων του
μνημείο των Καρυάτιδων ζήτησε τη γνώμη ειδικών συντηρητών και
σκοπεύει στην άμεση υποβολή συγκεκριμένου σχεδίου αποκατάστασης των
φθορών που αυτά έχουν υποστεί, καθώς και στο φωτισμό τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Α.Κ.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ
Στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος την Κυριακή 2 Νοεμβρίου
2014, πραγματοποιήθηκε ανοικτή συνέλευση των κατοίκων του
χωριού μας με σκοπό την ενημέρωση και την ιεράρχηση έργων και
παρεμβάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ο Σύνδεσμος μας
απέστειλε συγκεκριμένο κείμενο παρέμβασης με τις απόψεις του και
τις θέσεις το οποίο και διαβάστηκε από το μέλος του Δ.Σ. κο Διαντζίκη.
Το Δελτίο μας παρακολουθεί τις εξελίξεις και στα προσεχή φύλλα θα
γίνει συγκεκριμένη και εκτενέστερη ενημέρωση όλων μας για το θέμα.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας ανακοινώνει τη διάθεσή του να παραχωρήσει τη
χρήση για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς του αγρού ιδιοκτησίας του,
11 στρεμμάτων, που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας. Όσοι
ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κο
Ρέπουλη στο τηλ. 6944784563.

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

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ RALLY
«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»
Με τη συμμετοχή 39 πληρωμάτων, με πολύ θέαμα και πολλούς θεατές,
ολοκληρώθηκε το Rally Sprint «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» που διοργάνωσε η Λέσχη
Αυτοκινήτου Σπάρτης σε μια φανταστική διαδρομή μέσα στον Πάρνωνα. Ο
αγώνας διεξήχθη στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2014. Το πρόγραμμα του αγώνα
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26.10.2014
περιλάμβανε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 15:00-18:00, τον τεχνικό έλεγχο στη Ford
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 28.10.2014
Γεωργακόπουλος στο 4ο χιλιόμετρο Σπάρτης Γυθείου, και στις 20:30 έγινε η
Εκμεταλλευόμενοι το άτυπο τετραήμερο αρκετοί συμπατριώτες μας πανηγυρική εκκίνηση στην πλατεία Σπάρτης.
από την Αθήνα, αλλά και επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας
πλημμύρισαν το χωριό μας. Οι ξενώνες παρουσίασαν αρκετή Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 10:30 το πρωί ξεκίνησε ο αγώνας με αφετηρία
πληρότητα, πολλά σπίτια άνοιξαν, ενώ στο χωριό ήρθαν και των ειδικών διαδρομών τη Βαρβίτσα και τερματισμό στις Καρυές, όπου έγινε στην
περιηγητές από γειτονικά χωριά. Επιπλέον στα ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ κεντρική πλατεία και η απονομή των επάθλων στους νικητές. Πρώτοι ήρθαν οι
ο σύλλογος «ΑΤΡΑΠΟΣ» από την Πάτρα οργάνωσε περιπατητικές Ιωάννης και Ευάγγελος Άκρατος με Mitsubishi EVO, οι οποίοι πρώτευσαν σε όλες
διαδρομές γύρω από τα χωριό μας. Ανήμερα της εορτής του πολύς τις κατηγορίες. Στον αγώνα παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
κόσμος κατέκλεισε τον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου στη Βεργατσούλα, Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος κ. Δημήτριος Μιχελακάκης.
απ΄ όπου και η φωτογραφία, ενώ την ημέρα της επετείου του «ΟΧΙ» Ήταν μια διοργάνωση στην οποία συμμετείχε έντονα ο Πολιτιστικός Σύλλογος
έγινε εορτή στο σχολείο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από Καρυών και η οποία έφερε στο χωριό μας εκατοντάδες επισκέπτες.
εκπαιδευτικούς και μαθητές στο Ηρώο στην Κεντρική Πλατεία.
Συγχαρητήρια σε όλους!

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Είναι πραγματικό σπάνιο για χωριό της Ελλάδας η ύπαρξη έξι συλλόγων συμπατριωτών στο Εξωτερικό.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Καλοκαίρι τα μέλη των συλλόγων μας στη Βόρεια Αμερική και κυρίως αυτά που δεν μπόρεσαν να επισκεφτούν την
πατρίδα αντάμωσαν και γιόρτασαν μαζί στις γιορτές του χωριού μας.

Στο Τορόντο του Οντάριο στον Καναδά (από όπου και οι φωτογραφίες) ο τοπικός Σύλλογος που φέτος κλείνει 60 χρόνια παρουσίας γιόρτασε το πανηγύρι
του στο ιδιόκτητο «KARYES VILLAGE» με αρκετή συμμετοχή κόσμου και κέφι.
Το ίδιο βέβαια είχε συμβεί νωρίτερα στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας στις Η.Π.Α., με την εκεί αδελφότητα, η οποία είναι και η πρώτη που
δημιουργήθηκε στο εξωτερικό, να διοργανώνει τη δική του γιορτή στο επίσης ιδιόκτητο «KARYES PARK» στη GASTONIA.

Ο Σ.Α.Κ. δηλώνει ότι περιμένει ειδήσεις και φωτογραφικό υλικό από του συλλόγους μας προκειμένου να τα δημοσιεύει στο
ενημερωτικό δελτίο του.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr

