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Η ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

«ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ»

Ήδη μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 350 διευθύνσεων από όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε…
Τα χρόνια περνούν και οι συμπατριώτες που μετανάστευσαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό απόκτησαν παιδιά και εγγόνια. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά των πατριωτών
έχουν σίγουρα μια διαφορετική αντίληψη για τις Καρυές. Δεν είναι πλέον ο γενέθλιος τόπος, αλλά ο τόπος της καταγωγής, οι ρίζες της οικογένειας και στις περισσότερες
περιπτώσεις ένας τόπος ανάμνησης όμορφων παιδικών διακοπών. Η απόσταση από το χωριό, οι ρυθμοί της καθημερινότητας, αλλά και η διαφορετική γλώσσα, είναι τα
εμπόδια τα οποία καλούμαστε ως Σύνδεσμος να αντιμετωπίσουμε.

Σύμμαχος είναι οι όμορφες Καρυές που εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη, η ζωντάνια τους και η αγάπη μας για αυτές. Το σημαντικότερο εργαλείο στην προσπάθεια αυτή
είναι το Διαδίκτυο και με αυτό ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των
συμπατριωτών και φίλων του χωριού όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Απευθύνουμε λοιπόν εκ νέου

έκκληση
σε όλους όσους δεν μας έχουν ακόμα στείλει τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις να το πράξουν.
Ήδη μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό των 350 διευθύνσεων από όλο τον κόσμο και συνεχίζουμε…
Εμείς από τη δική μας μεριά δεσμευόμαστε να τους ενημερώνουμε για τα νέα του χωριού και του Συνδέσμου μας. Γιατί το χωριό δεν είναι μόνο τα σπίτια, οι εκκλησίες,
τα μνημεία, τα δέντρα και τα χωράφια αλλά κυρίως οι άνθρωποι. Σκοπός μας είναι ο κάθε Καρυάτης και φίλος του χωριού να αισθάνεται, ότι ανεξάρτητα του πόσα
χρόνια λείπει, ή αν το πατρικό του σπίτι υπάρχει ακόμα, ότι το χωριό του είναι εδώ και ότι

ο ίδιος και η οικογένεια του θα είναι πάντα μέλη της Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ των Κ Α Ρ Υ Α Τ Ω Ν
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς!
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας
και η συντακτική ομάδα του Δελτίου
εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΤΙΣ 4 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΦΥΓΕ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΚΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 93 ΕΤΩΝ
Ο Γεώργιος Τράκας σύζυγος της Κωνσταντίνας, το γένος Μέρμηγκα, και πατέρας του Δημητρίου και Νικολάου γεννήθηκε στη
Gastonia, N.C. των Η.Π.Α., τη 14η Φεβρουαρίου 1922, μα η πατρίδα του ήταν πάντα η Αράχωβα.
Από 3 ετών μεγάλωσε στο χωριό του, στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής, όπου και το είδε να καταστρέφεται από
τους Γερμανούς. Το 1946 ξανάφυγε, χωριατόπαιδο, στην Αμερική με ένα και μόνο όνειρο να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα, να
ξαναγυρίσει στο χωριό του. Και πράγματι αφού πάλεψε σκληρά, μαζί με την αγαπημένη του γυναίκα για να μην στερηθούν
τίποτα τα παιδιά τους, επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ποτέ δεν βρέθηκε άνθρωπος να πει κακιά λέξη για σένα, αφού κανέναν δεν πείραξες και ποτέ κανέναν δεν κακολόγησες. Οι
φίλοι και συνομήλικοι σου το πιστοποιούν όλοι. Μόνο αγάπη και γαλήνη ήξερες να μοιράζεις απλόχερα.
Μας λείπεις ήδη παρά πολύ, ήμασταν τυχεροί που σε είχαμε κοντά μας τόσα χρόνια και τώρα που σε χάσαμε συνειδητοποιούμε
πόσο! Ο χαμός σου όμως είναι μόνο βιολογικός. Το πνεύμα σου θα βρίσκεται πάντα ανάμεσα μας, μέσα στις καρδιές μας, και θα
φωτίζει τη στράτα μας.
Αιωνία σου η μνήμη Γιώργη, αιωνία σου η μνήμη πατέρα.
Ο γιός σου Νίκος

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε ο Παναγιώτης Χονδρόπουλος κάτοικος Γλυφάδας, με καταγωγή από Καρυές, ετών 75.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΘ. ΜΑΤΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.
Η κ. Μαρία Ματάλα με καταγωγή από τις Καρυές, Φιλόλογος, ζωγράφος,
μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) και κριτικός
τέχνης, συμμετείχε στην Έκθεση Ζωγραφικής-Γλυπτικής-Χαρακτικής που
διοργάνωσε η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ),
για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, από τις 4 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015
στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δήμου Αθηναίων.
Η Μαρία Αθανασίου Ματάλα, που ζει και εργάζεται στην Γλυφάδα, είναι
κόρη του Αθανασίου Παρασκευά Ματάλα, ιατρού γυναικολόγου, οποίος
ήταν ανιψιός και αναδεξιμιός του μεγάλου ευεργέτη, Αθανασίου Δ.
Ματάλα. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ, Συγγραφέας, Ερευνήτρια και, Κριτικός
Τέχνης. Αποφοίτησε από το Pierce College, σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία
στο Deree College (1976-1977) και Γαλλική Λογοτεχνία στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών (1980-1984). Είναι κάτοχος
διπλώματος Ισπανικών Σπουδών (1985) και DEA στην Γαλλική και
Συγκριτική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα από το Πανεπιστήμιο της Picardie,
Γαλλίας, (1987).
Εργάστηκε στη Γενική Διοίκηση Πρεσβείας στην Αθήνα όπου κατείχε θέσεις
ευθύνης (1986-2009). Παράλληλα με τις σπουδές της στη λογοτεχνία είχε
καλή κριτική από τον Νικόλαο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, ο οποίος την έστειλε
στο εργαστήρι ζωγραφικής του στον Θανάση Στεφόπουλου (1994-2004).
Αργότερα σπούδασε στα εργαστήρια πολλών γνωστών ζωγράφων και αγιογράφων και τελευταία ήταν ακροάτρια στο Β΄ Εργαστήρι της ΑΣΚΤ με τον Γιώργο Λαζόγκα
(2011-2012). Διατελεί πρόεδρος Λέσχης Lions και μέλος πολλών σωματείων και συλλόγων στην Ελλάδα και την Γαλλία. Εικαστικά έργα της βρίσκονται στην
Πινακοθήκη Κορίνθου, στο ACG ATHENS FOUNDATION, και σε πολλούς Έλληνες και Γάλλους συλλέκτες. Τιμήθηκε με το Πρώτο βραβείο εικαστικών Τεχνών στην ΚΗ
Πανελλήνια Έκθεση Παρνασσού και το Βραβείο Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της κ. Μαρία Ματάλα μπορείτε να βρείτε στο mariamatala.blogspot.gr

ΗΡΘΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ

Ο Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου και ο ποταμός Δειρός

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΚΑΡΥΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Σύνδεσμός των Απανταχού Καρυατών τίμησε τον πολιούχο Άγιο του χωριού
Απόστολο Ανδρέα. Την παραμονή της εορτής του, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 το πρωί, έλαβε χώρα η ετήσια
δεξίωση του Συνδέσμου στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος.
Αμέσως μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου περίμεναν τους κατοίκους και τους
επισκέπτες των Καρυών, προσφέροντάς τους σπιτικά γλυκίσματα και καφέ. Ο χώρος, που είχε στολιστεί
χριστουγεννιάτικα την προηγούμενη εβδομάδα από τις κυρίες του χωριού, έδινε ένα εορταστικό κλίμα στην
εκδήλωση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα Αδαμαντία (Ντία) Τζανετέα, ο συμπατριώτης μας δημοτικός σύμβουλος του Δήμου
Σπάρτης και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κος Δήμος Λεβεντάκης, ο πρόεδρος της Κοινότητας κος Γεώργιος Ντεβέκος, ο εκπρόσωπος του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών κος Δημήτριος Αρβανίτης κ.α.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ρέπουλης καλωσόρισε τους παρεβρισκόμενους, αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν
τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις εργασίες στα κτίρια του Συνδέσμου. Στην συνέχεια ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των λοιπών επισήμων και η συζήτηση συνεχίστηκε
στα θέματα που αφορούν το χωριό.
Ακολούθησε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Καρυών. Τα κέρδη του προορίζονται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των Ιερών
Ναών.

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΣΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου ευχαριστούν όλους τους συμπατριώτες οι οποίοι συμμετείχαν στη λαχειοφόρο αγορά. Σε
μια δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας, εκατοντάδες ήταν οι συμπατριώτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.
Με δεδομένο ότι δεν υπήρξε αυτόματα νικητής, μιας και ο αριθμός που κέρδισε το Λαϊκό Λαχείο της 24ης Νοεμβρίου δεν
είχε πωληθεί, έγινε κλήρωση του τυχερού λαχνού στην εκδήλωση του Συνδέσμου για την εορτή του Απoστόλου Ανδρέα
στις Καρυές.

Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Η στιγμή της κλήρωσης

Τυχερός λαχνός αναδείχθηκε αυτός με τον αριθμό 28893 και νικήτρια – κάτοχος του είναι η Γεωργία συζ. Δημητρίου
Διαμαντούρου, κάτοικος Τορόντο Καναδά. Η τυχερή δήλωσε ότι προσφέρει στο Σύνδεσμο το ποσό των CAN$ 200- προς
ενίσχυση των σκοπών του. Τα μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν να την ευχαριστήσουν δημοσίως για την προφορά της.

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΑ «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ»

Η
αρχαιολόγος
κ.
Λιάνα
Σουβαλτζή «ξενάγησε» στα ιερά
δέντρα της ιστορίας και ανέλυσε
τον συμβολισμό τους.
Μια
όμορφη
εκδήλωση
διοργανώθηκε από το ξενοδοχείο
«Αραχωβίτικα
Καλύβια»,
με
καλεσμένη την αρχαιολόγο κ.
Λιάνα Σουβαλτζή, το Σάββατο στις
24.10.2015.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
ξεκίνησε το Σάββατο πρωί στις
11.30 π.μ. με πεζοπορία από το
ξενοδοχείο Αραχωβίτικα Καλύβια προς τις Καρυές (από το μονοπάτι
του ρέματος). Συνεχίστηκε με ξενάγηση και περιήγηση στο χωριό
με αναφορά στα σημεία ενδιαφέροντός του (αιωνόβια πλατάνια
Μενέλαου, Καρυάτιδες, Ρολόι, βρύση Σάκαλη, αρχιτεκτονικός
προσδιορισμός) και η επιστροφή έγινε το απόγευμα από την
κυκλική διαδρομή, συνοδευόμενη από γευσιγνωσίες
με
καστανογεύσεις και νέους πειραματισμούς, συνοδεία τσίπουρου
και καρυδιού. Το βράδυ η αρχαιολόγος κ. Λιάνα Σουβαλτζή
παρουσίασε τα ιερά Δέντρα και τους συμβολισμούς τους και η
κουβέντα συνεχίστηκε γύρω από το τζάκι, όπου θα λύθηκαν
πολλές, αρχαιολογικές και μη, απορίες.
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ «ΣΚΑΡΑΒΑΙΩΝ»
ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Το σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου
φιλοξενήθηκε στο χωριό η ετήσια συνάντηση των
φίλων
κλασσικών
αερόψυκτων
οχημάτων
VOLKSWAGEN τύπου σκαραβαίου. Η κεντρική πλατεία
του χωριού πλημμύρισε από τα κλασσικά αυτοκίνητα,
τα οποία μάλιστα στάθμευσαν σε παράταξη
παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο θέαμα (φωτ. Μιχ.
Χικαράς).
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ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΩΝ

Μετά από σχετική έρευνα του πρώην Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καρυών, Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου Καρυών και δασκάλου Γεωργίου
Διαμαντούρου, ταυτοποιήθηκαν οι μορφές που απεικονίζονται στα αγάλματα που κοσμούν τον κεντρικό δρόμο των Καρυών. Όπως είχε καταγραφεί και σε
προηγούμενα τεύχη του Δελτίου μας, τα εν λόγω αγάλματα κοσμούσαν προπολεμικά την πλατεία Ομονοίας των Αθηνών και μετά την ανάπλασή της είτε
μεταφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Καρδίτσα, Αμοργό, Καρυές), είτε καταστράφηκαν. Τελικά οι δύο μούσες των Καρυών, που με πρωτοβουλία του
συμπατριώτη Επαμεινώνδα Καστανά τοποθετήθηκαν στο χωριό, είναι η Θάλεια και η Ουρανία!

Η ΟΥΡΑΝΙΑ
Στην Ελληνική μυθολογία,
η Ουρανία είναι μία από τις
εννιά ιερές Μούσες του
Ελικώνα, κόρη του Δία και
της Μνημοσύνης.
Θεωρούνταν ιδεατή ανθρωπόμορφη θεά, εφευρέτης
και προστάτης της Αστρονομίας και της Αστρολογίας.
Συνήθως
απεικονίζεται
φορώντας
αστεροειδή
στέφανο και εσθήτα κυανή,
κρατώντας στο αριστερό
χέρι παγκόσμια σφαίρα και
στο δεξιό διαβήτη, που
αποτελούν και τα «ιερά»
σύμβολά της, όπως ακριβώς
και το άγαλμα που κοσμεί
το χωριό μας.
Φέρεται ως μητέρα του Υμεναίου, από τον Διόνυσο, και του Λίνου από τον
Απόλλωνα.
Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στην Ουρανία και μαντικές δυνάμεις.
Κατοικία της ήταν ο ουράνιος θόλος, εξ ου και το όνομά της.

Η ΘΑΛΕΙΑ

Στην ελληνική μυθολογία, μία από
τις εννέα Μούσες ήταν και η
Θάλεια, κόρη της Μνημοσύνης και
του Δία. Θεωρείται πλησιέστερη
στην Τερψιχόρη. Ήταν προστάτιδα
ιδεατή ανθρωπόμορφη θεότητα
της ευπρεπούς και κόσμιας
ευθυμίας.
Παριστανόταν
μόνο
με
τα
σύμβολά
της:
αόρατη
στα
συμπόσια ως εμπνεύστρια των
εύθυμων τραγουδιών, στα οποία
τόνιζε το πνευματώδες κυρίως
στοιχείο, βοηθούμενη από την
«ιλαρότητα» (ευχαρίστηση) των
«ευωχουμένων» (συνδαιτυμόνων).
Έτσι ως θεότητα της «καλής
διάθεσης» και της έναρξης του
κεφιού αποχωρούσε μόλις άρχιζε
ο θορυβώδης «κώμος».
Επίσης, η Μούσα Θάλεια είχε υπό την προστασία της τη βουκολική ποίηση,
δηλαδή τα αντίστοιχα σημερινά δημοτικά τραγούδια και αργότερα την κωμωδία.
Γι΄ αυτό και παριστανόταν συνήθως με στέφανο κισσού στην κόμη, κρατώντας στο
αριστερό χέρι προσωπείο (μάσκα) θεάτρου και στο αριστερό κοινή βακτηρία
(ράβδο), με ελαφριά ένδυση και ενίοτε με τρίχινο χιτώνα.
Το όνομά της προήλθε από το ρήμα θαλλέω - θαλλώ, που σημαίνει βλαστάνω
άφθονα, ανθίζω πλούσια, ευδοκιμώ. Ρήμα που ήταν εύχρηστο μόνο στον Ενεστώτα
και Παρατατικό χρόνο. Το ουσιαστικό θαλλός σήμαινε ο κάθε νέος κλώνος, κοινώς
βλαστάρι.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ
Από έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο μπορέσαμε να εντοπίσουμε τα άλλα 6 αγάλματα, αφού το 9ο σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία καταστράφηκε. Συγκεκριμένα τα
τέσσερα είναι στην Καρδίτσα με λάθος μάλιστα ονόματα, αφού αναφέρεται και η Θάλεια το άγαλμα της οποίας όπως είπαμε είναι στις Καρυές, καθώς και η Αγλαϊα
η οποία όμως δεν είναι Μούσα. Ένα άγαλμα ακόμα είναι στην Αμοργό και ένα ακόμα βρίσκεται στη Θήβα.
Μήπως να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να συναντηθούν όλες στο χωριό μας;
Οι τέσσερις μούσες (με λάθος ονόματα) που κοσμούν την Καρδίτσα

Η Ερατώ αγναντεύει τη
θάλασσα στην Αμοργό

Η όγδοη βρίσκεται στη Θήβα

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΕΝΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Τ ΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τριάμισι χρόνια μετρά η ανανεωμένη ιστοσελίδα των Καρυών, υπό την εποπτεία
του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών στη διεύθυνση www.karyes.gr. Το καλοκαίρι
του 2012 και ύστερα από αρκετούς μήνες προεργασίας, ξεκίνησε επίσημα με νέα
μορφή, ως δικτυακή πύλη επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα, η οποία ανήκει στο
δημοτικό διαμέρισμα Καρυών του Δήμου Σπάρτης, ξεκίνησε εξ αρχής το 2007 τη
λειτουργία της μέσω εθελοντικής εργασίας συμπατριωτών και εξακολουθεί να
λειτουργεί με αυτό το καθεστώς και μετά τον νέο της σχεδιασμό μέχρι και σήμερα.
Η ανανέωση του τρόπου εμφάνισης και λειτουργίας της είχε ως στόχο τόσο τον
εμπλουτισμό της με πληροφοριακό υλικό για την ιστορία και τον πολιτισμό του
χωριού, όσο και την διαρκή ενημέρωση των επισκεπτών της με τα νέα των Καρυών
και τις δραστηριότητες των τοπικών συλλόγων.
Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι η σύμπραξη του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών για τη διαχείριση του ιστότοπου είχε πρωτίστως ως σκοπό τη
λειτουργική αναβάθμισή του. Τα μηνιαία έξοδα φιλοξενίας του ιστότοπου από τον
ΟΤΕ καλύπτονται από το Δήμο Σπάρτης, στον οποίο υπάγεται πλέον η πρώην
Κοινότητα Καρυών, ενώ ο Σύνδεσμος τον Ιούνιο του 2014 φρόντισε να καλύψει και
τα έξοδα για τη συνέχιση της δέσμευσης του δικτυακού ονόματος (domain name)
karyes.gr ως το 2025.

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ

Κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση της δικτυακής πύλης των Καρυών, αυτή
περιλαμβάνει ενότητες που πραγματεύονται θέματα πολιτισμού, ιστορίας,
λαογραφίας, τουρισμού, ορεινών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων των τοπικών συλλόγων. Επίσης διατηρείται επαγγελματικός
οδηγός των παραγωγών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις
Καρυές, ενώ αποτελεί μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη πηγή ψηφιακού υλικού
φωτογραφιών, βίντεο, ειδήσεων και διαδικτυακών συνδέσμων φορέων των
Καρυών, εσωτερικού και εξωτερικού, και της λακωνικής
ενημέρωσης.
Παράλληλα εντός της διατηρείται η ιστοσελίδα του ψηφιακού αρχείου της
Εφημερίδας "Καρυές, Αράχωβα Λακωνίας και τα χωριά του τ. Δήμου Οινούντος".
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μηχανής αναζήτησης της Google, η δικτυακή πύλη
karyes.gr βρίσκεται κατά μέσο όρο σε 400 αποτελέσματα αναζήτησης καθημερινά,
ενώ προβάλλονται τα περιεχόμενά της σε περίπου 20 περιπτώσεις, επίσης
καθημερινά. Αυτό υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο της είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε
πληροφορίες για ιστότοπο τοπικής κοινότητας. Και όλα αυτά χωρίς να
συμπεριλάβουμε αυτούς που την ανοίγουν απευθείας ή μεσώ άλλων συνδέσμων
για να προβάλλουν τα περιεχόμενά της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Ωστόσο ευχάριστη έκπληξη αποτελεί ότι η ιστοσελίδα έγινε και σημείο
επικοινωνίας πολλών πατριωτών και μη, από Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι
αναζήτησαν διάφορες πληροφορίες αποστέλλοντας μηνύματα στα διαθέσιμα
email. Άλλωστε η εμφάνιση του περιεχομένου της εκτός από την ελληνική γλώσσα
και στην αγγλική, επιδίωκε την ελκυστικότητά της στους συμπατριώτες δεύτερης ή
τρίτης γενιάς του εξωτερικού που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αλλά

πιθανό να αναζητούσαν πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής των γονέων ή των
παππούδων τους.
Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται περιπτώσεις που απέδειξαν ότι ο στόχος του
ιστότοπου να αποτελεί ουσιαστική πύλη επικοινωνίας, συνεχίζει να επιτελεί τον
ρόλο του. Σε αυτές δεν εμφανίζονται τα πλήρη ονόματα των εμπλεκομένων για
λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Τον Ιούλιο του 2014, ο κ. Π. Σ. από την Αταλάντη Λοκρίδας επικοινώνησε με εμάς,
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας, αναζητώντας πληροφορίες για
τον πεσόντα του πολέμου του 1940 στην Κορυτσά, Δημήτριο Θ. Παπαγεωργίου. Ο
ίδιος, ως απόγονος συμπολεμιστή και συνεπιβάτη του μοιραίου πολεμικού
αεροπλάνου που κατέπεσε κοντά στην Κορυτσά, προσπάθησε να συλλέξει
πληροφορίες για τον ίδιο ή να έρθει σε επαφή με απογόνους συγγενείς.
Αναζητήσαμε πληροφορίες και ενημερώθηκε αναλυτικά για το αίτημά του.
Από το εξωτερικό επικοινώνησε μαζί μας η κα St. H., αναζητώντας υλικό και
εκδόσεις σχετικές με το χωριό για να τις δώσει στην 80χρονη μητέρα της A. T.-S., η
οποία μετανάστευσε το 1946 και σε ηλικία 12 ετών από το χωρίο για τις Η.Π.Α..
Όταν η μητέρα της κας St. H. ξεκίνησε να εξερευνεί τον κόσμο του Διαδικτύου, με
συγκίνηση ανακάλυψε την ιστοσελίδα των Καρυών και το γεγονός αυτό ήταν
αφορμή της έναρξης επικοινωνίας της κόρης της μαζί μας. Επίσης ο κ. R. Μ.
αναζήτησε πληροφορίες για την υλοποίηση μιας δωρεάς της θείας του προς την
εκκλησιαστική ενορία των Καρυών. Και σε αυτή την περίπτωση ο ιστότοπος
αποτέλεσε μεσάζοντα για την ικανοποίηση του αιτήματός του.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά και την
προσφορά πολλών που απέστειλαν πληροφορίες, ώστε αυτές να δημοσιευθούν
στην ιστοσελίδα. Ειδικότερα τους τελευταίους τους έχουμε ευχαριστήσει
προσωπικά για την προσφορά τους. Αν γινόταν αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις
θα χρειάζονταν αρκετές σελίδες για να καλυφθούν, όμως από το γεγονός αυτό
αξίζει μόνο η ουσία και αυτή είναι της διατήρησης μιας ζωντανής επικοινωνίας.
Τέλος, αξίζει να τονιστεί ένα συνεχές έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα
μέσω και του email της ιστοσελίδας καταφέραμε να συλλεχθούν ηλεκτρονικές
διευθύνσεις επικοινωνίας συμπατριωτών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
και να έχουν ξεπεράσει αισίως τις 350.

ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Ωστόσο κλείνουμε αυτό το κείμενο με μια ευχή και παράκληση σε όλους. Η
ιστοσελίδα είναι, και θα εξακολουθεί να είναι, πύλη ενημέρωσης, επικοινωνίας
και υπόθεση όλων των Καρυατών ανά τον κόσμο. Ο εμπλουτισμός της είναι μια
διαρκής προσπάθεια και επιθυμία όλων είναι να έχουμε αρωγούς σε αυτήν όλους
τους πατριώτες, να μας στέλνουν τα νέα τους ή να μας ρωτούν για οποιαδήποτε
πληροφορία. Ελπίζουμε ότι μέχρι τώρα έχουμε όλοι ανταποκριθεί στο ρόλο που
αναλάβαμε και ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτόν με συνέπεια
και στο προσεχές μέλλον.
Μάρτζη Κωνσταντοπούλου

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.karyes.gr/archives

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
E-mail: info@karyes.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

Για ακόμα μια φορά και πριν
ολοκληρωθεί ένας χρόνος κλήθηκαν
οι Έλληνες ψηφοφόροι
να
ασκήσουν
το
εκλογικό
τους
δικαίωμα σε Βουλευτικές Εκλογές.
Οι εκλογές έγιναν με λίστα και όχι
με
σταυροδότηση
για
τους
βουλευτές και στη νομαρχιακή
ενότητα
Λακωνίας.
Έτσι
επανεκλέγονται
οι
βουλευτές
Σταύρος Αραχωβίτης (ΣΥΡΙΖΑ),
Θανάσης Δαβάκης (ΝΔ) και
Λεωνίδας Γρηγοράκος (ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ).
Τέλος, σύμφωνα με τις αναρτήσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, τα
αποτελέσματα των ψηφισάντων
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καρυών
στις τρέχουσες αλλά και στις
προηγούμενες βουλετικές εκλογές,
αυτά είναι τα ακόλουθα:
• Εγγεγραμένοι:
1.414
Ψήφισαν: 417
• Έγκυρα: 410 - Άκυρα: 4 Λευκά: 3
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών

Κόμμα

Ποσοστό %
(Σεπτ. 2015)

Ψήφοι
(Σεπτ. 2015)

Ποσοστό %
(Ιαν. 2015)

Ψήφοι
(Ιαν. 2015)

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣΣΥΡΙΖΑ

28,29

116

37,00

148

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25,85

106

23,25

93

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

17,56

72

19,50

78

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΕΠΑΜ)

7,07

29

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.ΔΗΜ.ΑΡ.)

5,61

23

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή

5,12

21

5,00

20

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

3,66

15

3,50

14

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

3,66

15

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Ε.Ε.Κ.

1,22

5

Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική
Συμμαχία

0,49

2

2,00

8

Δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος

0,49

2

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

0,49

2

0,75

3

Ένωση Κεντρώων

0,24

1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα
Πειρατών Ελλάδος

0,24

1

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Την Κυριακή στις 6 Σεπτεμβρίου, στο «πάρκο των Καρυών» στο
Σάλεμ του Γουϊσκονσιν , έγινε το ετήσιο πικ-νικ των συμπατριωτών.
Ήτανμια ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί οι πατριώτες της περιοχής
των Μεγάλων Λιμνών και να μάθουν τα νέα από το χωριό από
εκείνους που είχαν την τύχη να το επισκεφτούν το καλοκαίρι.
Η
συγκέντρωση
το
ξεκίνησε
μεσημέρι,
διήρκησε ως το
βράδυ
και
συνοδευόταν από
μουσική, φαγητό
και ποτό.
Και του χρόνου!

Το Σάββατο 25 Ιουλίου και την Κυριακή 26 Ιουλίου έγινε στο «πάρκο των Καρυών» στο
Τορόντο του Καναδά το ετήσιο διήμερο πανηγύρι εορτασμού των Αγίων Παρασκευής και
Παντελεήμονα. Τα πανηγύρι περιλάμβανε ένα απόγευμα με παραδοσιακή μουσική το
Σάββατο το βράδυ και την Κυριακάτικη πρωϊνή Θεία Λειτουργία στο Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονα στο Πάρκο. Παράλληλα όποιος ήθελε μπορούσε να
κατασκηνώσει εντός του πάρκου και για τις δύο ημέρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακοινώνει τη διάθεσή του να εκμισθώσει τη χρήση για
γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς του αγρού ιδιοκτησίας του εμβαδού 10
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.

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