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Αγαπητοί συμπατριώτες!
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την
προσπάθεια που ξεκινήσαμε με την έκδοση
του ενημερωτικού Δελτίου μας.
Πιστεύουμε ότι είναι μια προσπάθεια που
λίγο πολύ αγκαλιάστηκε από όλους σας,
ακόμα και από τη νεώτερη γενιά της
«ηλεκτρονικής
ενημέρωσης».
Μια
προσπάθεια που είναι αποκλειστικά
εθελοντική και έτσι σκοπεύουμε να τη
συνεχίσουμε.
Ωστόσο, ο εθελοντισμός για να έχει
αποτέλεσμα πρέπει να στηρίζεται και στη
συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων
από εμάς. Το Δελτίο είναι ανοικτό για
δημοσίευση σε όλους τους συμπατριώτες διαμένοντες στην Ελλάδα και το εξωτερικόπου επιθυμούν να εκφράσουν απόψεις, να
καταθέσουν προτάσεις και να βοηθήσουν
στην
καταγραφή
ιστορικών
και
λαογραφικών στοιχείων του τόπου μας.
Η συντακτική μας ομάδα θα προσπαθήσει
παράλληλα αντλώντας στοιχεία από γραπτές
πηγές να εντοπίζει τέτοιου είδους θέματα,
ώστε να τα γνωρίζουν οι νεώτεροι και να τα
θυμούνται οι παλιότεροι.
Μέχρι στιγμής τα αντίγραφα που
μοιράζονται στο χωριό φτάνουν περίπου τα
100, ενώ αποστέλλονται ταχυδρομικά στα
μέλη μας ανά την Ελλάδα άλλα 200 –όλα
ΔΩΡΕΑΝ.
Μέσω
ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας αποστέλλουμε στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό περίπου 100, ενώ σε
ψηφιοποιημένη μορφή (ελληνικά και
αγγλικά) αναρτάται στην Ηλεκτρονική
Διεύθυνση του χωριού WWW.KARYES.GR
Επιπλέον, εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι
το μοναδικό μας έσοδο είναι η ετήσια
συνδρομή σας στο Σύνδεσμό, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των € 5- και από το
οποίο καλύπτονται φυσικά όλες οι
δραστηριότητες μας. Είναι ένα ποσό το
οποίο ακόμα και σήμερα με την οικονομική
κατάσταση της χώρας μας νομίζουμε ότι δεν
είναι τόσο σημαντικό, σε σχέση με τη
σημασία που θα έχει για εμάς ώστε να
συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.
Τέλος, θέλουμε να ενημερώνουμε όλους
τους συμπατριώτες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά όπου Γης, ότι το
Δελτίο είναι στη διάθεσή τους για την
προβολή της επιχείρησής τους.

ΚΑΡΥΕΣ 2015: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι φορείς των Καρυών προσπάθησαν για άλλη μια χρονιά να ετοιμάσουν ένα καλοκαίρι με αρκετές
πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους κατοίκους, τους παραθεριστές και τους επισκέπτες του όμορφου χωριού.
Το πρόγραμμα έτσι, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, είναι το παρακάτω:
 Κυριακή 26 Ιουλίου βράδυ, Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής στην Πλατεία Ράχης, οργάνωση Τοπική
Κοινότητα Καρυών.
 Δευτέρα 27 Ιουλίου βράδυ, Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στην Πλατεία Αγίου Ανδρέα, οργάνωση
Τοπική Κοινότητα Καρυών.
 Παρασκευή 7 Αυγούστου απόγευμα-βράδυ, παιδική εκδήλωση με τίτλο «Το τρένο της χαράς» στην
Πλατεία Αγίου Ανδρέα, συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών & Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρυών.
 Σαββάτο 8 Αυγούστου απόγευμα, ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών προς τιμή
των ομογενών, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου.
 Σαββάτο 8 Αυγούστου βράδυ, RIVER PARTY, στο άλσος Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου-Πλατάνων
Μενελάου, οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών.
 Παρασκευή 14 Αυγούστου βράδυ, ετήσιος θερινός χορός Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών στο
άλσος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής - Δημοτικού Σχολείου.
Τέλος, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα υπάρξει παρουσίαση/έκθεση ιστορικών φωτογραφιών και
για τον λόγο αυτό απευθύνουμε και πάλι έκκληση σε όσους έχουν στην κατοχή του παλιές φωτογραφίες
να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πρόεδρο μας κ. Ρέπουλη στο 6944784563.
Ευνόητο ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
χωριού www.karyes.gr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΥΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΠΟΥΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΣΥΔΝΕΫ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χρ. ΒΟΥΚΙΔΗ
Aγαπητέ Παναγιώτη,
Εύχομαι να είστε όλοι καλά εσείς προσωπικά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
Ελάβαμε ειδοποίηση από την Τράπεζα της Eurobank ότι τα χρήματα ήλθαν και μπήκαν στο λογαριασμό μας.
Το καθαρό ποσό που κατατέθηκε ανέρχεται σε € 8.300-.
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά για την οικονομική ενίσχυση σας, η οποία μας έδωσε τη
δύναμη να ξεκινήσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα το έργο της εξωτερικής επισκευής του κτιρίου του
μουσείου. Ήδη προχωρήσαμε στη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και μόλις την εβδομάδα αυτή
καταλήξαμε στο μειοδότη εργολάβο, ο οποίος αντί του ποσού των €25.000- θα επισκευάσει το κτίριο της
πρώην αστυνομίας εξωτερικά και εσωτερικά θα γίνουν εργασίες ενοποιήσεως όλων των κτιρίων. Οι
εργασίες θα αρχίσουν μέχρι τη 15η Μαίου 2015 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 25 Ιουλίου 2015.
Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε στην Αράχωβα το καλοκαίρι για να σας ευχαριστήσουμε και από κοντά.
Χαιρετισμούς στον αδελφό σας και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
Με εκτίμηση
Μιχάλης Ρέπουλης
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΡΙΜΑ! ΑΝΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΤΑ 3Α ΚΑΡΥΑΤΕΙΑ

Ο ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ, ΘΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ!

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», και το ίδρυμα «ΣΚΙΟΥΡΗ» ανακοίνωσαν ότι αδυνατούν να
ανταποκριθούν στη διοργάνωση για τρίτη συνεχή χρονιά του Ημιμαραθωνίου του Πάρνωνα.
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν εν γένει στη χώρα μας, η άποψή μας
είναι ότι θα μπορούσε με ενεργότερη κινητοποίηση των επαγγελματιών του χωριού να γίνει εφικτή και
φέτος η διοργάνωση. Η ευθύνη σίγουρα δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στα μέλη του Αθλητικού και
Πολιτιστικού Συλλόγου, ούτε και στους χορηγούς και εθελοντές οι οποίοι για δύο συνεχείς χρονιές
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς! οργάνωσαν κάτι πρωτοποριακό για το χωριό. Ας ελπίσουμε η φετινή αδυναμία να λειτουργήσει ως
Χαρ. Κωνσταντόπουλος «ξύπνημα» για όλους.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΣΥΝΕΧΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ
Μέρος Β΄
Με το παρόν τεύχος συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκίνησε το χείμωνα για την καταγραφή της κατάστασης των δημόσιων ακινήτων του χωριού με σκοπό
την ενημέρωση όλων των συμπατριωτών. Ήδη τα μέλη του Συνδέσμου δεχθηκαν θετικά σχόλια για αυτή την έρευνα, ενώ προστέθηκαν και νέες
πληροφορίες για αυτά. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο σκοπός της έρευνας δεν είναι βεβαίως ο καταλογισμός ευθυνών, αλλά μόνο η ενημέρωση με
σκοπό τη λύση των όποιων προβλημάτων.
Επιπλέον όπως ανακοινώθηκε και στη
συνέλευση των κατοίκων του χωριού στις
2.10.2014
με
πρωτοβουλία
του
προηγούμενου Τοπικού Συμβουλίου και με
τη χρηματοδότηση από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο και τον Αθλητικό Σύλλογο,
καταρτίστηκαν τοπογραφικά διαγράμματα
ως προετοιμασία για την υποβολή
οριστικών μελετών για παρεμβάσεις στα
εξής σημεία του χωριού:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΑΧΗΣ:
 πλατεία Ράχης,
ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΛΣΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΡΟΛΟΪ)
 προαύλιο Αγίου Ανδρέα,
ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Πρόκειται για ένα όμορφο χώρο με καταπληκτική θέα
 μονοπάτι Μνημείου Καρυάτιδων,
Αν και σε πολλούς συμπατριώτες που τα σπίτια
 άλσος Αγ. Ιωάννη - Κοινοτικό Ωρολόγιο τους είναι στο πάνω χωριό η δεύτερη πλατεία του του χωριού, αλλά και των ορεινών όγκων του Πάρνωνα
και του Ταϋγέτου.
 στενό,
χωριού έρχεται στη σκέψη τους μόνο στο
 άνοιγμα νέας κοινοτικής οδού.
Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, για αυτούς που Αν και βρίσκεται σε γενικά καλή κατάσταση η
περίφραξη του και η συντήρηση των τσιμεντένιων
Ήδη μαζί με άλλες μελέτες του Δήμου, ζουν στη Ράχη είναι το σημείο συνάντησής τους.
έχουν δοθεί σε τεχνικό γραφείο στη Μάλιστα ενώ στο παρελθόν η σημερινή ταβέρνα τραπεζιών και καθισμάτων, δεν έχει γίνει κάποια
Σπάρτη, προκειμένο σταδιακά μέχρι και της «Αρετής» Κουτσόγιωργα ήταν το μοναδικό ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο από 50ετίας σχεδόν,
τον Ιούνιο του 2015 να καταρτιστούν οι σημείο συνάντησης, αφού λειτουργούσε και ως με εξαίρεση τη μερική ανακαίνιση του ναού του Αγ.
σχετικές ολoκληρωμένες μελέτες.
παντοπωλείο. Τα τελευταία χρόνια με τη Ιωάννη προ 3ετίας περίπου, με έξοδα της «Αδελφότητας
λειτουργία του καφενείου του Σαρρή, επί της Αραχωβιτών του Σάρλοτ-Γκαστόνια». Τα τελευταία
πλατείας, κάθε απόγευμα τους καλοκαιρινούς χρόνια με έξοδα του Πολιτιστικού Συλλόγου έχει
μήνες αρκετά παιδάκια παίζουν στην πλατεία και φωταγωγηθεί το Ρολόι και με έξοδα του Συνδέσμου ο
αρκετοί μεγάλοι πίνουν τον καφέ τους στα Ιερός Ναός αντίστοιχα.
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενα τεύχη
τραπεζάκια.
Δυστυχώς, η απουσία πεζοδρομίου, καθώς όλη η προετοιμάζεται η σύνταξη μελέτης για μια
πλατεία είναι ουσιαστικά δρόμος και χώρος ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο με σκοπό τη
στάθμευσης, δημιουργεί σημαντικό ΘΕΜΑ μελλοντική ένταξη ανάπλασής του με κάποιο
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τα παιδιά που είναι εκτεθειμένα πρόγραμμα χρηματοδότησης.
σε όποιο αυτοκίνητο τη διασχίζει, ιδιαίτερα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ερχόμενο από το πάνω χωριό, διότι δεν έχει και Τα τελευταία χρόνια οι επισκέπτες του χωριού ιδιαίτερα
ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
καμία ορατότητα καθώς εισέρχεται σε αυτή.
στις εορτές, αλλά και τη θερινή περίοδο, έχουν αυξηθεί
Ιστορικά στοιχεία
Το ευχάριστο είναι ότι στη συνέλευση των σημαντικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται
Η οικία ήταν ιδιοκτησίας Κων/νου κατοίκων του χωριού στις 2.10.2014, όλοι οι αντίστοιχα και ο αριθμός των οχημάτων και παρόλο που
Βρύνιου. Εκεί γεννήθηκε ο ίδιος το 1913. παρόντες συμφώνησαν ότι αποτελεί πρώτη η κεντρική οδός κοντά στην Κεντρική πλατεία είναι
Σπούδασε οδοντιατρική και εργάστηκε επί προτεραιότητα για το χωριό η εν λόγω αρκετά φαρδιά δημιουργείται πλέον πρόβλημα λόγω
40ετίας στην Αθήνα με επιτυχία. Πέθανε παρέμβαση και αναμένεται η σύντομη έναρξη των έλλειψης χώρων στάθμευσης.
στις 29.11.1980 και μη έχοντας τέκνα, η σχετικών εργασιών.
Για το λόγο αυτό το Καλοκαίρι του 2014 λειτούργησε
σύζυγός του Μαρία με την οποία -----------------------------------------------------------------ένας «πρόχειρος» χώρος στάθμευσης σε οικόπεδο
μοιράζονταν την αγάπη τους για το χωριό,
ιδιοκτησίας Χρήστου Βουκίδη, η χρήση του οποίου
προχώρησε στην υλοποίηση της επιθυμίας
παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη, ακριβώς πριν τη
του για τη δωρεά της οικίας στην
διασταύρωση για την Παναγία, στην αριστερή πλευρά
Κοινότητα
Καρυών,
όπως
αυτή
της κεντρικής οδού. Ωστόσο, από το φθινόπωρο και
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του
μετά ο χώρος αυτός έκλεισε πάλι.
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΝ». Πράγματι
Πράγματι, όπως ενημερωθήκαμε από τη «Διαύγεια»,
με μια συγκινητική τελετή στις 18
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αυγούστου του 1987 έγινε η αποδοχή της
Σπάρτης στις 11.02.2015, με εισηγητή τον κ. Δημήτριο
δωρεάς από τους φορείς του χωριού και
ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΑΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ
Αποστολάκο, συζητήθηκε η αγορά ενός ή περισσοτέρων
έκτοτε αποτελεί την έδρα του Ιατρείου.
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ετοιμάζεται οικοπέδων με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης
Το κτίριο πρόσφατα ανακαινίστηκε
σχετική μελέτη για την ανάπλαση του χώρου, ο αυτοκινήτων. Από το πρακτικό της συνεδρίασης
σχετικά και είναι σε καλή κατάσταση. Η
οποίος δεν έχει ουσιαστικά συντηρηθεί από την προκύπτει ότι το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης
θέση του δε είναι ιδανική, αφού βρίσκεται
εποχή της κατασκευής του τη δεκαετία του 1960. εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Βαλιώτη και
ανάμεσα στο Επάνω και το Κάτω χωριό.
Τα προβλήματα ουσιαστικά εντοπίζονται:
ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τη δημοτική
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι
 στη φθορά του δαπέδου από την πολυκαιρία σύμβουλο κ. Μεντή Ελένη, με αναπληρωτή της το
αγροτικοί ιατροί, πολλές φορές και για
και τη συγκέντρωση λιμναζόντων υδάτων δημοτικό σύμβουλο Στρίφα Κυριάκο, και τον πρόεδρο
λόγους που δεν ευθύνονται οι ίδιοι
έπειτα από κάθε βροχή στο σημείο που ο της τοπικής κοινότητας Καρυών κ. Ντεβέκο Γεώργιο,
(εφημερίες στο Νοσοκομείο Σπάρτης, αλλά
χώρος αυτός εφάπτεται του Κοινοτικού Κτιρίου ώστε να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την
και σε διάφορα Κέντρα Υγείας της
με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υγρασία μέσα πραγματοποίηση της απόφασης. Συγκεκριμένα είναι
Λακωνίας) δεν χρησιμοποιούν το κτίριο
υπεύθυνοι για την αγορά ενός ή περισσοτέρων
σε αυτό και
σαν κατοικία. Παρόλα αυτά, η καλή του
 στη πτώση του τοιχίου στο βόρειο τμήμα όπου οικοπέδων, εντός του οικισμού Καρυών και πλησίον της
κατάσταση αφενός βοηθά στην καλή του
κρίνεται σκόπιμη και η μετατόπιση του ώστε κεντρικής πλατείας των Καρυών, με σκοπό τη
λειτουργία ως ιατρείο, αλλά και ως κίνητρο
να γίνει διαπλάτυνση της οδού μιας και πλέον δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα
για τη διαμονή των ιατρών, έστω και
χρησιμοποιείται ιδίως τους θερινούς μήνες ως ζητούμενα οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα
κάποιες ημέρες την εβδομάδα.
έως 300 μ. γύρω από την κεντρική πλατεία του χωριού
παρακαμπτήριος της Κεντρικής Πλατείας.
και συνολικής εκτάσεως από 1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ.
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΣΥΝΕΧΗΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ
Μέρος Β΄

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΥΩΝ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ένα στολίδι για το χωριό αποτελούν οι εγκαταστάσεις του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» στην
Πινιγούρα. Τόσο το ποδοσφαιρικό γήπεδο, όσο και το γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basketball),
πετοσφαίρισης (volleyball) και αντισφαίρισης (tennis) που περιλαμβάνουν και κερκίδες 600 και 200
ατόμων αντίστοιχα παρέχουν στη νεολαία του χωριού και στους παραθεριστές τη δυνατότητα
άθλησης. Ωστόσο, το κόστος συντήρησής τους είναι σημαντικό και ο Αθλητικός Σύλλογος μαζί με το
Ίδρυμα «ΣΚΙΟΥΡΗ», υπό την καθοδήγηση του προέδρου τους Θ. Μεντή, προσπαθούν να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα.
Όπως
μας
ανέφερε,
πρόσφατα
ολοκληρώθηκαν
παρεμβάσεις που αφορούσαν την περίφραξη, τα αποδυτήρια
(ανακαίνιση, τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων κ.α.),
καθώς και βάψιμο εξωτερικών τοίχων και τοιχίων. Τα
παραπάνω έγιναν δυνατά μετά από την επιτυχή έκβαση του
1ου Ημιμαραθωνίου Πάρνωνα (2013), αφού ο συμπατριώτης
μας Αρχιτέκτων Νικόλαος Γ. Τράκας εισηγήθηκε στον
Ο.Π.Α.Π. τη διάθεση, ως χορηγία, του ποσό των € 10.000-, η
οποία και εγκρίθηκε. Πλέον τα αποδυτήρια πληρούν τις
σχετικές προδιαγραφές, όμως υπολείπεται και η
πολεοδομική νομιμοποίησή τους, αφού είναι κτίσματα του
1958. Όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση θα ηλεκτροδοτηθούν και θα εκδοθεί και η σχετική
πολεοδομική άδεια για την κατασκευή χώρου για το Ιατρείο και τους διαιτητές.
Το ίδιο ισχύει και για το γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Αν και κατασκευάστηκε το 1996 μέσα από
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τη χρηματοδότηση του Αθλητικού Συλλόγου, υπολείπεται και εκεί η
πολεοδομική νομιμοποίησή τους. Ήδη οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται προκειμένου και εκεί
να τοποθετηθεί φωτισμός.
Μελλοντικά –σύμφωνα πάντα με τον κ. Θ. Μεντή- ο Αθλητικός Σύλλογος σκοπεύει να:
 κατασκευάσει περίφραξη πάνω από τα έλατα, η οποία σήμερα είναι ανύπαρκτη,
 επισκευάσει τον ανατολικό μαντρότοιχο ο οποίος έχει λάβει επικίνδυνη κλίση,
 κατασκευάσει περίφραξη μπροστά από τις κερκίδες και
 βελτιώσει τον Αθλητικό χώρο, κάτι το οποίο όμως απαιτεί πολλά χρήματα.

Δυστυχώς λίγοι το γνωρίζουν αλλά στο Κοινοτικό
Κτίριο υπάρχει μια δανειστική βιβλιοθήκη
πραγματικός θησαυρός, με πολλά βιβλία, όλα
δωρεές συμπατριωτών, μερικά από τα οποία είναι
άνω των 100 ετών.
Ιστορικά στοιχεία
Στο προαύλιο του άλσους του Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής-Σχολείου κατασκευάστηκε με τη
διαθήκη του Παναγιώτη Χρ. Πίτσιου κτίριο για τη
βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου. Πράγματι, με
πρωτοβουλία του Κων/νου Θ. Διαντζίκη το κτίριο
κατασκευάστηκε το 1970 και λειτούργησε επί
σειρά ετών.
Παράλληλα, με δωρεά του Ανδρέα Σ.
Παπασταυρίδη και της συζύγου Αλεξάνδρας
οργανώθηκε και λειτουργεί έκτοτε βιβλιοθήκη στο
Κοινοτικό Κτίριο.
Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1980 όλα τα βιβλία
μεταφέρθηκαν στο Κοινοτικό Κατάστημα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

Σήμερα
Η προηγούμενη Κοινοτική Αρχή με πρωτοβουλία
του προέδρου και δάσκαλου Γεώργιου
Διαμαντούρου προχώρησε στην αναδιοργάνωσή
της με καταγραφή του συνόλου των βιβλίων.
Παρόλα αυτά, είναι φανερό σε όποιον την
επισκεφθεί ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος κυρίως
λόγω του μικρού εμβαδού του.
Το μέλλον
Ο όροφος πλέον του Κοινοτικού Καταστήματος
πλέον υπολειτουργεί μετά τη συνένωση της
Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης. Θα ήταν λοιπόν
«ευχής έργον» οι φορείς του χωριού σε
συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Καρυών, να
αναμορφώσουν το κτίριο έτσι ώστε όλο το
αρχειακό υλικό να βρίσκεται σε μια μεγάλη και
κατάλληλη αίθουσα, η οποία θα είναι εύκολα
επισκέψιμη και το βασικότερο με καλά
οργανωμένο και σύγχρονο αναγνωστήριο.

Έργο καλλωπισμού για το χωριό,
έργο τιμής για τους ευεργέτες και δωρητές.
Όλοι μας περπατώντας στους δρόμους του όμορφου χωριού έχουμε εντοπίσει παλιές πινακίδες
με ονόματα οδών που παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία (π.χ. Καρυάτιδων, Ακροπόλεως,
Τριακοσίων κ.α.), ή σε ευεργέτες του χωριού (π.χ. Αθ. Ματάλα, Αφών Ηλιόπουλου κ.α.).
Με πρωτοβουλία του Σ.Α.Κ. ξεκίνησε μια διαδικασία εκ νέου εντοπισμού των πινακίδων που
έχουν απομείνει, ενώ βρέθηκαν και τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο της Κοινότητας με τις σχετικές
ονοματοδοσίες.
Για το λόγο αυτό κατατέθηκε από το Σύνδεσμό στο Τοπικό Συμβούλιο Καρυών πρόταση, αφενός
για την αντικατάστασή τους με νέες πινακίδες (όπου αυτές έχουν καταστραφεί), αφετέρου για τη
νέα ονοματοδοσία με ονόματα ευεργετών σε ανώνυμους μέχρι σήμερα δρόμους.
Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο με σχετικά μικρό κόστος, αλλά με σημαντική συμβολική αξία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Οι Καρυές τα τελευταία χρόνια έχουν μετατραπεί πλέον σε τουριστικό προορισμό, δίνοντας τη
ευκαιρία σε αρκετό κόσμο να γνωρίζει τις ομορφιές και τα αξιοθέατά τους. Ο Σύνδεσμός
συστηματικά στηρίζει όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χωριό
προσπαθώντας να το προβάλει με διάφορους τρόπους, (οργάνωση και λειτουργία της
διαδικτυακής διεύθυνσης KARYES.GR, έκδοση τουριστικού χάρτη, οργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων κ.α.). Στα πλαίσια αυτά και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών και
την Τοπική Κοινότητα Καρυών, αποφασίστηκε να γίνει μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για την
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε διάφορα σημεία του χωριού, με στόχο την
καθοδήγηση του κάθε επισκέπτη.
Να σημειωθεί ότι ο Σ.Α.Κ. είχε καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη σηματοδότησης από το 2013 και
πάνω σε αυτή πιστεύουμε ότι σύντομα σε συνεργασία με τους φορείς του χωριού και το Δήμο
Σπάρτης το έργο θα ξεκινήσει.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
E-mail: info@karyes.gr
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Παράλληλα, το παλιό κτίριο της Βιβλιοθήκης στο
Άλσος
του
σχολείου
πρόσφατα
ανακατασκευάστηκε. Αρχικά στόχος ήταν η
δημιουργία
ενός
τουριστικού
περιπτέρου
πληροφόρησης για το πάρκο ΠΑΡΝΩΝΑ, κάτι το
οποίο όμως τελικά παρέμεινε στον Άγιο Πέτρο.
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι το κτίριο έχει
ζητηθεί από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία
«Κερχουλά» προκειμένου να αξιοποιηθεί ως
γραφείο.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ «Α.Σ. Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ».

του Προέδρου του Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»
κου Θεόδωρου Μεντή και
του Προέδρου του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΥΩΝ» κου Δημητρίου Πρεκεζέ
προς την «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΙ»,
Τσέστερ Νότιας Καρολίνας,
το «ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΥΑΙ», Σάρλοτ Βόρειας Καρολίνας
και τον Γεώργιο Σκιούρη, Ρίζμπρω Καναδά.
Αγαπημένοι Συμπατριώτες!

Α. ΕΣΟΔΑ

Δεχτείτε τους πιο εγκάρδιους και πατριωτικούς χαιρετισμούς
όλων μας για ατομική και οικογενειακή χαρά, ευτυχία και με την
είσοδο του 2015 να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρα και οι
προσδοκίες σας.
Με την ευκαιρία θέλουμε να τονίσουμε ότι όλο το χωριό τρέφει
πάντα τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους τους ομογενείς από την
ακατάπαυστη προσφορά στη γενέτειρα, γιατί αν και μας χωρίζει
τεράστια απόσταση, ενώνει όλους μας η αγάπη για τον τόπο
μας, το χωριό μας, τον Αθλητισμό και τη νεολαία μας.
Τελευταία γενναιόδωρη ενέργεια εκ μέρους σας αποτελεί η
οικονομική ενίσχυση προκειμένου να μεταβιβαστεί η Αποθήκη
του Αγροτικού Συνεταιρισμού στον Α.Σ. « ο Καρυάτης».
Σας εκφράζουμε γι΄ αυτό όχι μόνο τις ολόψυχες ευχαριστίες,
αλλά και τα έντονα συναισθήματα ικανοποίησης και
ενθουσιασμού, γιατί από αυτήν σας την κίνηση παίρνουμε
δύναμη και κουράγιο να αγωνιζόμαστε για τη νεολαία μας μέσα
από τα ιδανικά του Αθλητισμού.
Όσον αφορά τις ενέργειες της μεταβίβασης σας ενημερώνουμε
ότι δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν επέτρεψαν τη
γρηγορότερη ενημέρωσή σας και την υποβολή του οικονομικού
μας απολογισμού. Ζητούμε συγνώμη, αλλά δυστυχώς κοντά σε
όλα τα προβλήματα έπρεπε να πραγματοποιηθεί και η διάλυση
του Συνεταιρισμού με απόφαση του Πρωτοδικείου.
Ελπίζουμε να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια.
Όσον αφορά τις άμεσες ενέργειές μας για το κτίριο, είναι να
προβούμε σε κάποιες επισκευές (σκεπή, υαλοπίνακες,
καθαρισμός, βάψιμο κ.λ.π.) χρησιμοποιώντας το χρηματικό
υπόλοιπο της μεταβίβασης, εφόσον βέβαια συμφωνείτε και
εσείς. Η τελική βέβαια αξιοποίηση του χώρου αυτού θα
εξαρτηθεί από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, αν θα
υπάρξουν Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το δικό μας αγώνα, για
να πιάσουν τόπο οι θυσίες όλων.
Κλείνοντας, σας εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την
ευγνωμοσύνη των δύο συλλόγων (Αθλητικού και Αγροτικού) και
σας βεβαιώνουμε ότι επιθυμούμε να έχουμε μαζί σας στενότερη
επαφή και επικοινωνία για απόψεις και προτάσεις που θα
βοηθήσουν περισσότερο το χωριό και τη νεολαία μας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς!

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΟΝΟΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΗΤΩΝ «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ»
ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ (FOUNDATION) «KARYAI»
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΚΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ US $
ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00
2.000,00
1.000,00
650,00
500,00
7.150,00
5.256,34

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ
ΟΝΟΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΠΟΣΟ ΣΕ CAN $ ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΚΟΝΤΑΛΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2.000,00
ΣΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2.000,00
ΣΚΙΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2.000,00
ΝΤΑΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
6.000,00
4.025,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

Α/Α
1.

ΟΝΟΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»

ΠΟΣΟ ΣΕ €
9.364,86

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ € 18.646,20
Β. ΕΞΟΔΑ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
06.05.2014
29.05.2014
26.09.2014
01.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
08.12.2014
08.12.2014

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Φ.Π.Α. 2011, 2012, 2013
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ–
ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
22.01.2015 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
30.01.2015 ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02.02.2015 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
50
1
2
24
1
1
2
3
1
2
1
2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.758,01
798,00
59,75
1.214,70
69,11
359,38
150,00
9.364,86
1.500,00
100,00
220,00
700,00

16.293,81

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακοινώνει τη διάθεσή του να
εκμισθώσει τη χρήση για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς
σκοπούς του αγρού ιδιοκτησίας του εμβαδού 11 στρεμμάτων
που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας στη
Βεργατσούλα. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ρέπουλη
6944784563.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

€ 18.646,20
€ 16.293,81
€ 2.352,39

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και
η συντακτική ομάδα του Δελτίου
εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
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ΚΑΡΥΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΪΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΤΟ RALLY SPRINT "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" 2015
«ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ» ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Η ομορφιά του Πάρνωνα, καθώς και οι καλοσυντηρημένες χωμάτινες και
ασφάλτινες διαδρομές του βουνού, τείνουν να το καθιερώσουν ως το ιδανικό
μέρος για την επιτυχή διεξαγωγή μηχανοκίνητων αγώνων. Μετά λοιπόν την
επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα Scramble μηχανών τον Απρίλιο, το Μάϊο έλαβε
χώρα για τρίτη φορά στην περιοχή
το Rally Sprint της Λέσχης
Αυτοκινήτου Σπάρτης με την
ονομασία "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ". Η
ειδική διαδρομή των 10 χιλ. του
αγώνα σε χωμάτινη διαδρομή
είχε εκκίνηση στο δρόμο ΚαρυώνΑγίου Πέτρου, στην περιοχή Ζυγός και ακολούθησε τη δασική διαδρομή που
ενώνει την περιοχή αυτή με τη Βαρβίτσα όπου είναι και ο τερματισμός.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΙΣ 4.5.2015 Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΖΑΝΙΤΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 104 ΕΤΩΝ
Από το 1911 ως το 2015 ήταν η μακρόχρονη
πορεία ζωής του μπάρμπα Θανάση του
Ροζανίτη. Η καταγωγή του ήταν από το χωριό
Ρόζα αλλά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε
και έμεινε στα Βρέσθενα Λακωνίας. Έτσι και
πήρε το όνομα Ροζανίτης. Αφού νυμφεύθηκε
την Φωτεινή Γεωργίου Ντάρμου από τις
Καρυές, μετακόμισε στο χωριό μας. Απόκτησε
μαζί της δύο παιδιά τον Παναγιώτη και τον
Γεώργιο και έζησε μαζί της μέχρι και το 1960,
όποτε και την έχασε από ανίατη ασθένεια. Το
1965 πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, παρέα με τα
παιδιά του, για τη Μελβούρνη Αυστραλίας. Η
λαχτάρα του όμως για την πατρίδα, τον έκανε
να επιστρέψει σύντομα, παρέα με το νεώτερο γιο του στο χωριό. Τότε
αποφάσισε να ξαναφτιάξει τη ζωή του και νυμφεύθηκε την Αγλαία Κοψιαύτη
από τη Ράχη. Για τη μετέπειτα ζωή του στο χωριό ακολουθεί ένα όμορφο
κείμενο που αναρτήθηκε στο karyes.blogspot.com.
«Πέρασε πολλά και όμορφα χρόνια έχοντας τη θεια Αγλαία ως σύντροφο στη
ζωή του και δίπλα του στήριγμα το γιό του τον Γιώργη.
Το 2008 ήρθε και άλλο ένα μεγάλο χτύπημα για το μπάρμπα Θανάση
χάνοντας το στήριγμά του το γιο του Γιώργη. Όσο και να προσπάθησε δεν
ξανασυνήλθε μετά από αυτό και ήταν σαν να του κόπηκαν τα φτερά, συνέχισε
όμως να ζει τη ζωή του στην καθημερινότητα του χωριού.
Στο χωριό όλοι τον αγαπούσαν και αυτός ανταπόδιδε την αγάπη του ξανά σε
όλους τους πατριώτες και όχι μόνο. Το σπίτι του ήταν στο Στενό, ένα δρόμο
κατηφορικό λίγο πιο κάτω από την κεντρική πλατεία. Η τοποθεσία του σπιτιού
ήταν σε περίοπτη θέση με μια θαυμάσια και πανοραμική θέα. Πολλοί
επισκέπτες στο χωριό σταματούσαν να θαυμάσουν τη θέα και έλεγαν στο
μπάρμα-Θανάση: «Ξέρεις μπάρμπα που ζεις; στον Παράδεισο είσαι!» και τους
έλεγε «Το ξέρω πως είμαι στον παράδεισο», και το πίστευε.
Ο μπάρμα-Θανάσης ήταν κάτι το σταθερό και μόνιμο ως παρουσία στο χωριό,
είναι δύσκολο να φανταστείς το χωριό μας δίχως την παρουσία του και το
γέλιο του. Ήταν, όπως του άρεσε να λέει, ο «πατέρας του χωριού» και όλοι
στο χωριό του έδειχναν την αγάπη και σεβασμό που δείχνει κάποιος στον
πατέρα του.
Η παρουσία του μπαρμπά-Θανάση στην πλατεία του χωριού, τα καλαμπούρια
του, οι ιστορίες του και η συναναστροφή του, παρέα με νέους και γέρους
έδινε ελπίδα και παράδειγμα σε όλους ότι η ζωή έχει συνέχεια και νόημα σε
όποια ηλικία και να βρίσκεται κάποιος. Ιδίως για κάποιον που ζει στο χωριό ο
μπάρμπα-Θανάσης ήταν το ζωντανό παράδειγμα ότι όποια ηλικία και να είσαι
μπορείς να λαμβάνεις μέρος στην καθημερινότητα της ζωής χωρίς να
περιθωριοποίησε λόγο ηλικίας από την κοινωνία.
Για εμάς που βρισκόμαστε στο εξωτερικό, όπου συνήθως όταν ο άνθρωπος
μπαίνει σε κάποια ηλικία, βλέπουμε τη τοποθέτησή του σε κάποιο ίδρυμα και
την αποκοπή του από την καθημερινότητα της κοινωνίας, η ζωή που έκανε ο
μπάρμπα-Θανάσης στο χωριό μας έκανε να ονειρευόμαστε ότι ίσως κάποτε να
επιστρέψουμε στο χωριό και να μπορέσουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο να
κάνουμε τη ζωή που έκανε ο μπάρμπα-Θανάσης.»
Ο Μπάρμπα-Θανάσης απεβίωσε στις 4η Μαΐου, 2015. θα μας λείψει αλλά θα
τον θυμόμαστε για πάντα. Αιωνία του η μνήμη!
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Στις 5 Απριλίου 2015, Κυριακή των
Βαΐων,
πραγματοποιήθηκε
στις
Καρυές ο 2ος αγώνας «Scramble»
του
Πρωταθλήματος
Νοτίου
Ελλάδας.
Μετά
την
περσινή
επιτυχημένη διοργάνωση στην ίδια
διαδρομή του 3ου αγώνα του
περιφερειακού
πρωταθλήματος
Νοτίου Ελλάδας, ο Αθλητικός
Μοτοσυκλετικός Όμιλος Σπάρτης
(Α.Μ.Ο.Σ.) δήλωσε έτοιμος για μια
βελτιωμένη διοργάνωσης αγώνα στο
χωριό. Όπως συγκεκριμένα ανέφερε: «Πέρυσι το δοκιμάσαμε, φέτος το
βελτιώσαμε κατά πολύ και είμαστε έτοιμοι! Φαρδιά πίστα, χώρος για
προσπεράσεις και γεμάτος θέαμα!».
Η επιλεγμένη διαδρομή διεξαγωγής του αγώνα ήταν μήκους 4,5 χλμ.,
μέσα σε δάσος με καστανιές και καρυδιές, μερικά ομαλά κομμάτια
(δασικοί δρόμοι), μικρό πέρασμα από ποτάμι και αποτελούταν από
μεσαίας σκληρότητας έδαφος. Η διαδρομή ήταν σηματοδοτημένη με
κορδέλα. Συγκεκριμένα η εκκίνηση ήταν λίγο μετά την «Παναγία», κατά
μήκος του ποταμού Δειρού και αφού ανέβαινε στο Δάσος κατέβαινε
περίπου από την Αγία Βαρβάρα με
τερματισμό στο ίδιο σημείο.
Η εκκίνηση του αγώνα είχε οριστεί
στις 11:00 π.μ.. Ο Α.Μ.Ο.Σ. υπό την
αιγίδα
της
Αθλητικής
Μοτοσυκλετικής
Ομοσπονδίας
Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) προσκάλεσε
«όλους για μια Κυριακή γεμάτη
γκάζι, ανταγωνισμό, αδρεναλίνη και
μετά το πέρας του αγώνα στην
πλατεία των Καρυών με rock ήχους,
άφθονο κρασί και τοπικά εδέσματα κερασμένα!»
Να σημειωθεί ότι στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί εντυπωσιακά βίντεο από
τον αγώνα, τόσο από κάμερα ενσωματωμένη σε κράνος αναβάτη, όσο και
εναέρια από drone.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές!

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑ «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ»
Το
Σάββατο
του
Πάσχα
κλείνοντας και τις Πασχαλινές
διακοπές η αγροτοτουριστική
μονάδα
του
χωριού
μας
«ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ»
διοργάνωσε γλέντι με ζωντανή
μουσική υποδεχόμενη και την
άνοιξη. Ο καλός καιρός συνέβαλε
στην επιτυχία της εκδήλωσης,
αφού κόσμος από το χωριό αλλά
και επισκέπτες διασκέδασαν
μέχρι αργά το βράδυ.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ
Λόγω και της πρώιμης για φέτος
έλευσης των Αποκριών, καθώς και του
βαρύ χειμώνα, ελάχιστη ήταν η
προσέλευση επισκεπτών στο χωριό.
Ωστόσο, την τελευταία Κυριακή των
Αποκριών, το βράδυ, διοργανώθηκε
στις Καρυές πάρτυ μασκέ από το
«Αρχοντικό του Πάρνωνα» με DJ τον
Λεωνίδα Χονδρόπουλο. Η εκδήλωση
είχε σχετική επιτυχία, αφού την τίμησαν
όλοι όσοι ήταν στο χωριό δίνοντας μια
εορταστική αποκριάτικη νότα.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αρκετοί ήταν αυτοί που Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κοινοποίησε
αποφάσισαν να περάσουν τις πασχαλινές διακοπές του στο στο Δασαρχείο Σπάρτης απόφασή της στις 22.12.2014, η οποία κηρύττει αναδασωτέα,
όμορφο χωριό μας.
με σκοπό την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση, Δημόσιας Δασικής 'Εκτασης
εμβαδού 904 τ.μ. στη θέση «Σκούπα» της Τοπικής Κοινότητας Καρυών του Δήμου
Σπάρτης. Η έκταση, η οποία καλυπτόταν με δασική βλάστηση από θάμνους
αείφυλλων πλατύφυλλων (πουρνάρι) σε ποσοστό 25% και καταστράφηκε από
πυρκαγιά, συνορεύει με άλλες δασικές εκτάσεις και στα δυτικά της με την Ε.Ο
Σπάρτης-Τρίπολης. Η απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»

Αρκετό το νερό στο ποταμό Δειρό το Πάσχα
Ωστόσο, κάτι η πρώιμη έλευση του Πάσχα φέτος, κάτι το κύμα
ψύχους που έπληξε τη χώρα μας στην αρχή της Μεγάλης
Εβδομάδας, καθώς το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης χιόνισε
στο χωριό, είχε σαν αποτέλεσμα αρκετά από τα σπίτια του χωριού
να μείνουν κλειστά. Παρόλα αυτά, η κίνηση στους ξενώνες ήταν
αρκετά καλή, ενώ η σημαντική βελτίωση του καιρού, αφού την
Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία έφτασε στην πλατεία τους 20
βαθμούς Κελσίου, είχε σαν αποτέλεσμα να έλθουν αρκετοί
επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, καθώς και πολλοί περιηγητές.
Φέτος η περιφορά του επιταφίου ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό του
Απόστολου Ανδρέα και κατέληξε σε αυτόν της Αγίας Παρασκευής,
όπου και το βράδυ του Σαββάτου έγινε και η Λειτουργία της
Ανάστασης.
Την Κυριακή του Πάσχα στους ξενώνες και σε πολλά σπίτια έγινε
το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι το βράδυ!

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στον 1ο όμιλο του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Β΄
Κατηγορίας Λακωνίας, με τη συμμετοχή του Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ». Ο Αθλητικός
Σύλλογος των Καρυών που επέστρεψε φέτος μετά από την αποχή ενός έτους από το
τοπικό πρωτάθλημα Λακωνίας, λόγω της έλλειψης νέων παιδιών, της μείωσης της
χρηματοδότησης και της απουσίας φιλάθλων, δεν κατάφερε φέτος να διαγράψει
σημαντική πορεία, όμως η νέα ομάδα απέκτησε σημαντικές εμπειρίες για την επόμενη
χρονιά. Τα αποτελέσματα των αγώνων στις τελευταίες 6 αγωνιστικές είναι τα
ακόλουθα:
 17η Αγωνιστική Κυριακή 01.03.2015 Αναγέννηση Σπάρτης-Α.Σ. Καρυάτης 4-0
 18η Αγωνιστική Σάββατο 07.03.2015 Α.Σ. Καρυατής-Υάκινθος Βαφείου 2-3
 19η Αγωνιστική Κυριακή 15.03.2015 Δόξα Ανωγείων-Α.Σ. Καρυατής 2-1
 20η Αγωνιστική Σάββατο 21.03.2015 Α.Σ. Καρυάτης-Σελλασιακός 0-2
 21η Αγωνιστική Κυριακή 29.03.2015 Α.Ο. Χρυσάφων-Α.Σ. Καρυάτης 3-1
 22η Αγωνιστική Σάββατο 04.04.2015 Α.Σ. Καρυάτης-Α.Ε. Λογκανίκου 1-3

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΥΩΝ
Του Θεόδωρου Μεντή
Οι Καρυές, ένα πανέμορφο και ιστορικό χωριό του Πάρνωνα, είχαν πάντα έντονα γεωφυσικά χαρακτηριστικά με δύσβατα σημεία δασικής έκτασης με
πυκνή βλάστηση. Για το λόγο αυτό οι δημότες της Κοινότητας κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια πρόληψης πυρκαγιών και προστασίας του φυσικού
πλούτου της δασικής περιοχής τους. Η οργάνωση των ανωτέρω προσπαθειών βρίσκονταν υπό την Ευθύνη των Εθελοντών και των Κοινοτικών Οργάνων,
ήδη από τη δεκαετία του 1990.
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις πηγές του χωριού, στις 04.09.2000, η συλλογική προσπάθεια εντάθηκε περισσότερο και εκφράστηκε με έντονο
ενδιαφέρον και αγωνία για την προστασία του τόπου καταγωγής των συμπατριωτών μας.
Έτσι αγοράστηκε από το συμπατριώτη Παναγιώτη Δημήτρουλα και μεταφέρθηκε στην Κοινότητα το πυροσβεστικό όχημα κατάσβεσης δασικών εκτάσεων,
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 23067, το οποίο και παραμένει μόνιμα στο χωριό έχοντας καταστεί απαραίτητο μέσο φύλαξης και προστασίας της περιοχής.
Το 2007 οπότε και σημειώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στον Πάρνωνα, το χωριό συμμετείχε ενεργά, αποφασιστικά και καταλυτικά με το πεζοπόρο
τμήμα του, τα αγροτικά οχήματα και τις ομάδες φύλαξης.

Η μεγάλη αυτή προσπάθεια για περιβαλλοντική και αντιπυρική προστασία του χωριού και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής έτυχε της καθολικής
αναγνώρισης με αποτέλεσμα:
1. To 2008 η ΜΑΡΦΙΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ χορήγησε για τον εξοπλισμό της εθελοντικής ομάδας, στολές, αλυσοπρίονα, φανούς, μάσκες, γάντια κλπ
(16.08.2008)
2. Το 2009 ο συμπατριώτης μας Παναγιώτης Οδυσσέα Σκιούρης δώρισε τρία (3) πλήρη πυροσβεστικά βυτία κατάλληλα διασκευασμένα, ώστε να
τοποθετούνται πάνω σε αγροτικά μηχανήματα 4Χ4, τα οποία είναι ευέλικτα και μπορούν αν επέμβουν άμεσα σε οποιαδήποτε περιστατικό.
Η υποδειγματική αυτή προσπάθεια που έχει ήδη αναγνωριστεί από φορείς και πολίτες κορυφώθηκε με την ίδρυση του Συλλόγου που φ έρει τον τίτλο
«ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»
Στις 19.07.2010 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των κατοίκων και η σύνταξη του σχετικού Καταστατικού, το οποίο με την υπ΄ αριθμό απόφαση
4/15.02.2011 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Σπάρτης.
Τέλος, τη 15.05.2011 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Πυρασφάλειας Καρυών Λακωνίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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