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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

Το Πετρόκτιστο Γεφύρι με το Μνημείο των Καρυάτιδων 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 9 Θέρος 2016 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ! 

ΚΑΡΥΕΣ 2016: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Σε μια δύσκολη εποχή ο Σύνδεσμός σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς κρατεί το χωριό μας 

Ζ ω ν τ α ν ό  κ α ι  Δ υ ν α μ ι κ ό! 

 Μετά από σχετικές συνεννοήσεις ανάμεσα στο Δ.Σ. του Συνδέσμου και τους 
λοιπούς φορείς του χωριού μας καθορίστηκε το πρόγραμμα των θερινών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Κυριακή 24 Ιουλίου: Εκδήλωση για τον Μεγάλο Ευεργέτη 
Αθανάσιο Ματάλα στο άλσος της Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής-

Σχολείου. 
 Η εκδήλωση η οποία θα ξεκινήσει με την 
τέλεση μνημόσυνου υπέρ του μεγάλου 
ευεργέτη των Καρυών και της Λακωνίας, θα 
συνοδεύεται από ομιλίες για τη ζωή και τη 
δράση του. 
 Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού 
Οργανισμού του Δήμου Σπάρτης έχουν 
προσκληθεί χορευτικά συγκροτήματα από τα 
μέρη που έδρασε ο Αθανάσιος Ματάλας 
(Ανατολική Ρωμυλία, Άργος, κ.ά.) τα οποία και 
θα ομορφύνουν την εκδήλωση με τοπικούς 
παραδοσιακούς χορούς. 

  Όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τιμήσουν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση η οποία θα αποτελέσει ένα ορόσημο για το φετινό καλοκαίρι για 
ολόκληρη την Λακωνία. 

Τρίτη 26 Ιουλίου: Ιερά πανήγυρις Αγίας Παρασκευής 
στην πλατεία της Ράχης 

Τετάρτη 27 Ιουλίου: Ιερά πανήγυρις Αγίου Παντελεήμονα 
στην Κεντρική Πλατεία Καρυών 

Τα καλύτερα πανηγύρια της 
Λακωνίας και φέτος περιμένουν 
τους συμπατριώτες για να 
ανταμώσουν και τους επισκέπτες 
για να απολαύσουν τις Καρυές 
διασκεδάζοντας μέχρι το πρωϊ. 

Τα σχόλια περιττά… 

Σάββατο 30 Ιουλίου: Εκδήλωση γευσιγνωσίας και μουσικό 
πολυθέαμα οίνου και αμπέλου στην Κεντρική Πλατεία Καρυών 

 To απόγευμα στις 19.30 ο Δήμος 
Σπάρτης και ο Σύνδεσμος Απανταχού 
Καρυατών προσκαλεί όλους τους 
μόνιμους κατοίκους και τους 
παραθεριστές τόσο του χωριού μας, 
όσο και των γειτονικών χωριών σε μια 
βραδιά αφιερωμένη στον Οίνο. 
 Οινοποιοί από την Λακωνία και την 
Αρκαδία θα παρουσιάσουν τα κρασιά 
τους σε μια όμορφή εκδήλωση, η 
οποία θα συνοδεύεται από 
βιντεοπροβολή ταινίας με θέμα τον 
Οίνο, ζωντανή μουσική με τραγούδια 
εμπνευσμένα από την μακρόχρονη 
σχέση του λαού μας με την άμπελο! 

Σάββατο 6 Αυγούστου: Δεξίωση Συνδέσμου των Απανταχού 
Καρυατών στο Κοινοτικό Κατάστημα Καρυών. 

Ο Σύνδεσμός καλεί όπως κάθε χρόνο το 
απόγευμα στις 19.30 όλους τους 
κατοίκους και παραθεριστές Ομογενείς 
και μη, στην συνάντηση όλου του χωριού. 
Θα προσφερθούν γλυκά και καφές και θα 
συζητηθούν οι δράσεις του Συνδέσμου 
μας και γενικά θέματα που απασχολούν 
το χωριό.
 Να είμαστε όλοι εκεί! 

Σάββατο 13 Αυγούστου: Θερινός χορός Συνδέσμου των Απανταχού 
Καρυατών στο άλσος της Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής-Σχολείου 

Οι θερινές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν όπως κάθε χρόνο με τον ετήσιο χορό του 
Συνδέσμου. Με παραδοσιακή μουσική από τον συμπατριώτη DJ και μουσικό 
παραγωγό Λεωνίδα Χονδρόπουλο το Δ.Σ. καλεί όλους σας να ανταμώσουμε και 
να διασκεδάσουμε κάτω από τα πεύκα και τα αστέρια! 

2Ο Φεστιβάλ  ελληνικού και ξένου τραγουδιού 

 Οι θερινές εκδηλώσεις στις Καρυές ξεκινούν με το διήμερο φεστιβάλ τραγουδιού του Αρχοντικού του 
Πάρνωνα, το οποίο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
 Σε συνεργασία με του Ωδείο «ΜΕΛΟΠΟΙΑ» της Σπάρτης, οι παρευρισκόμενοι θα διασκεδάσουν 
Δευτέρα 18 Ιουλίου με Ελληνική μουσική και την Τρίτη 19 Ιουλίου με ξένη. Η εκδήλωση θα γίνει στον 
όμορφο πλακόστρωτο προαύλιο χώρο του Ξενοδοχείου!  

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ! 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Jne0PLNAhUEuRQKHctWApsQjRwIBw&url=http://karyes.blogspot.com/2011/07/26-27.html&psig=AFQjCNF6hc-9YykgJudtscTKdcHfaD7ysQ&ust=1468574479370897
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΩΝ

 Την Τρίτη 19 Απριλίου 2016, το Δημοτικό Σχολείο των Καρυών 
σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Σελλασίας 
πραγματοποίησε διδακτική εκδρομή στους παρακάτω χώρους 
στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο θέατρο Badminton για την 
παρακολούθηση της παράστασης «Ο Ιάσονας και το χρυσόμαλλο 
δέρας», απ΄ όπου και οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε. 
Ακολούθησε επίσκεψη και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. 

 Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εκδρομές προσφέρουν στα 
παιδιά του χωριού τη δυνατότητα να διευρύνουν τους 
εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες και σε κάθε περίπτωση ο 
Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών όποτε του ζητηθεί στηρίζει 
οικονομικά αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 

 Στα πλαίσια αυτά χρηματοδότησε -έπειτα από σχετική αίτηση 
της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου Καρυών- εκδρομή των 
μαθητών και μαθητριών του σχολείου, σε συνεργασία με το 
Νηπιαγωγείο Καρυών, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Σπάρτης και στο χώρο της Αρχαίας Σπάρτης (Ακρόπολη, θέατρο). 

ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ» ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
 Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 09:00 πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την επίβλεψη του κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων 
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΠΣ Αθανασίου Σερεντέλλου και του Διοικητή Περ/κής Πυρ/κής Διοίκησης Πελ/σου Αρχιπυράρχου Χαραλάμπου Χιώνη, άσκηση 
αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε πραγματικές συνθήκες, με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2016», στην περιοχή ευθύνης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Σπάρτης και συγκεκριμένα στη θέση «Τσούκα-Μαυρογιάννη» Τοπικής Κοινότητας Καρυών Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 

Η περιοχή επελέγη λόγω του έντονου φυσικού 
ανάγλυφου που παρουσιάζει, της γειτνίασής της με 
καταφύγιο άγριας ζωής και το δρυοδάσος των 
Καρυών, καθώς και της κτηνοτροφίας που 
αναπτύσσεται σʼ αυτή κατά τους θερινούς μήνες.   
 Στην άσκηση συμμετείχαν 7 οχήματα της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης με 15 
πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος από 
την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελ/σου, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - 
Παράρτημα Λακωνίας, η εθελοντική ομάδα 
«ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ» και η Πυρασφάλεια Καρυών Δ. 
Σπάρτης.    

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

Κ Α Λ Ο   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  ! 
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

«Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΩΝ 

ΒΟΥΝΩΝ ΜΑΣ» 
 Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα στις Καρυές 

  Το Σάββατο στις 11 Ιουνίου, έλαβε μέρος στην Κεντρική πλατεία του χωριού μας 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα τα αρωματικά φυτά. Η εν λόγω εκδήλωση 
ήταν μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων που οργάνωσε η Δ/νση Περιβάλλοντος του 
Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος. Με αφορμή την 5η Ιουνίου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, o Δήμος Σπάρτης πραγματοποίησε ποικίλες δράσεις με στόχο την 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση αλλά και την κινητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Το γεγονός ότι αρκετοί νέοι στο χωριό έχουν 
τα τελευταία χρόνια ασχοληθεί με τη συστηματική καλλιέργεια αρωματικών 
φυτών, η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω 
ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Ο Δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την 
απευθείας ανάθεση σύνταξης 
συμβολαίου για την αγορά 
οικοπεδικής έκτασης στην Τοπική 
Κοινότητα Καρυών από τον Δήμο 
Σπάρτης, στη Συμβολαιογράφο 
Αθανασούλια - Δεμπεγιώτου 
Γεωργία.  

 Αυτό σχετίζεται με την 70/2016 Α.Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 9-3-2016 
πρακτικό διαγωνισμού για την αγορά οικοπεδικής έκτασης στην Τ.Κ. Καρυών για 
την δημιουργία χώρου στάθμευσης από τους Χρήστο Βουκίδη ή Βουκύδη του Κων/
νου και της Μαρίας και Παναγιώτη Βουκύδη του Κων/νου και της Μαρίας αντί του 
ποσού € 15.000,00. 

-------------------------------------------------------------------------- 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΥΩΝ. 

 Ο Δήμος Σπάρτης με ανάρτηση στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» στις 12 Ιουλίου 
2016 ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € 25,000.00 για επέκταση 
αρδευτικού δικτύου του χωριού μας.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου ενημερώνει ότι, 
λόγω μη ύπαρξης της προβλεπόμενης 
από το καταστατικό απαρτίας (1/3 των 
μελών), η τακτική Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Κυριακή 17 Ιουλίου 
2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα της 
Τοπικής κοινότητας Καρυών, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
κάτωθι θέματα : 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απολογισμός Εσόδων και

Εξόδων. 
2. Εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία (1/4 των μελών) η Γενική 
Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00 στην 
αίθουσα της Τοπικής κοινότητας Καρυών. 

 Καρυές 18/06/2016 
 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 Μεντής Ιωάννης 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ!! 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών, ειδικός συντηρητής 
προχώρησε σε αυτοψία του εσωτερικού της μητρόπολής μας. Το συμπέρασμα που 
κατέληξε είναι ότι η αλλοίωση των αγιογραφιών προέρχεται από τα κεριά και 
υπάρχει λύση. Πρώτον θα πρέπει να προχωρήσει η αγορά ενός ειδικού 
απορροφητήρα πάνω από το σημείο που τα ανάβουν οι πιστοί, όπως συμβαίνει 
πλέον σε πολλές εκκλησίες της πατρίδας μας, και δεύτερον να γίνει ο καθαρισμός 
των  χρωμάτων τους από ειδικό συνεργείο.
 Με βάση και τα παραπάνω ο Σύνδεσμος μαζί με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Καρυών προσκαλεί όποιον συμπατριώτη επιθυμεί να συνεισφέρει στο έργο.  

ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ» ΣΤΟΝ ΆΓΙΟ ΠΕΤΡΟ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 Πραγματοποιήθηκε και εφέτος ο αγώνας υπεραπόστασης «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ - ΤΡΕΞΙΜΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ 
ΚΡΟΝΟΥ - ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 με μεγάλη επιτυχία όπως και πέρσι. Φορείς της 
διοργάνωσης είναι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, η Τοπική Κοινότητα Αγίου Πέτρου Βόρειας Κυνουρίας, ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού, ο ιστότοπος www.ultrarunning.gr και ο Σύλλογος «Α.Π.Σ. 
Απόλλων Δυτ.Αττικής», ως τεχνικός σύμβουλος του αγώνα. Στον αγώνα συμμετείχε ως εμπλεκόμενος φορέας και ο 
Αθλητικός Σύλλογος Καρυών "Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ" 
 Με πλήθος συμμετεχόντων ο αγώνας ξεκίνησε από τον Αγ. Πέτρο Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας κατευθύνθηκε 
προς το καταφύγιο Πάρνωνα, πέρασε μέσα από τα χωριά Βαμβακού - Βαρβίτσα - Καρυές - Βούρβουρα και 
τερμάτισε πάλι στον Άγιο Πέτρο, πραγματοποιώντας μία κυκλική διαδρομή μήκους 70χλμ. 
 Ο ετήσιος αυτός αγώνας αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για ένα τελευταίο προπονητικό τεστ, για τους 
δρομείς που θα τρέξουν στο Φειδιππίδειο Δρόμο ή στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ τον προσεχή Σεπτέμβρη και όχι μόνο, καθώς 
απευθύνεται σε όλους τους δρομείς που θέλουν να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα υπεραπόστασης 70χλμ. 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
 ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

 ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ 
 ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 

E-mail: info@karyes.gr 

http://karyes.blogspot.gr/2016/07/blog-post_12.html
http://www.ultrarunning.gr/
http://www.karyes.gr/institutes/sports.html
mailto:info@karyes.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Απεβίωσε την Μεγάλη Παρασκευή 29 Απριλίου στην Μελβούρνη Αυστραλίας ο ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΝΤΑΡΜΟΣ ( Ετών 96, από Καρυές Λακωνίας) 

Ακολουθεί κείμενο των τέκνων του όπως αυτό μας αποστάλθηκε και δημοσιεύτηκε και στο karyes.blogspot.com. 
 Κηδεύσαμε τον πατέρα μας την Παρασκευή 6 Μαϊου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. από τον ιερό ναό Τιμίου Σταυρού, 1 Hopetoun, 
Parade, Box Hill. Ο πατέρας μας Ανδρέας Ντάρμος γεννήθηκε στις Καρυές Λακωνίας στις 20.02.1920. Ήταν υιός του Παναγιώτη 
Ντάρμου και της Ελένης γένος Κολοβού. Ήταν ο μικρότερος από τα δεκατρία (13) παιδιά τής οικογένειας του. Σε ηλικία 3 ετών  
μένει ορφανός από μητέρα. Με την βοήθεια του πατέρα του Παναγιώτη και των αδελφών του μεγάλωσε στις Καρυές και τις 
χειμερινές εποχές στην Τρουπόλακα Λακωνίας (τόπος ιερός για τις οικογένειες των Νταρμέων), όπου στα δύο αυτά μέρη έζησε τα 
παιδικά του χρόνια. 
 Τελειώνοντας το Δημοτικό σχολείο Καρυών για τα επόμενα 10 χρόνια ασχολείται ώς γεωργός και κτηνοτρόφος στα κτήματα και τα 
κοπάδια της οικογενείας. Τα παιδικά του βιώματα που απέκτησε μεγαλώνοντας στην όμορφη περιοχή των Καρυών κοντά στη 
φύση, επηρέασαν καταλυτικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και της αγάπης του προς το περιβάλλον και των 
συνανθρώπων του. 
 Το 1940 όπως και όλους τούς Έλληνες τον βρίσκει ο πόλεμος, η κατοχή, η αιχμαλωσία από τούς Ιταλούς με την βοήθεια Ελλήνων 
δοσιλόγων, η διαφυγή του και αργότερα η αιχμαλωσία του ως όμηρος στα στρατόπεδα στου Γουδή στην Αθήνα και στο «Παύλος 
Μελάς» στην Θεσσαλονίκη, το τέλος τού πολέμου και μετέπειτα ο εμφύλιος πόλεμος. 

 Το 1950 παντρεύτηκε με την Γιαννούλα Γεωργίου Σαρρή, με την οποία το 1951 αποκτούν τον γιό τους Παναγιώτη και το 1954 τον δεύτερο γιο τους Γιώργη. Μετά ένα 
χρόνο και λόγο πολύμηνης αρρώστιας χάνουν τον μικρό τους γιο το Γιώργη και πέφτουν σε βαρύ πένθος. Η ζωή όμως συνεχίζει και το 1958 αποκτούν άλλο ένα αγοράκι 
και τάζοντάς το στον Αϊ Γιώργη το βαφτίζουν και αυτό Γιώργη. Η βιοπάλη συνεχίζει με σκληρή δουλειά με τα κτήματα και με μεροκάματα στο χωριό για επιβίωση. Τον 
Αύγουστο 1962 αποκτούν τη κόρη τους Ελένη αλλά μέσα στην μεγάλη τους χαρά και μόλις ένα χρόνο αργότερα, λόγω οικονομικών δυσκολιών για επιβίωση αναγκάζεται 
να μεταναστεύσει για την Αυστραλία. Το Ταξίδι με το πλοίο «Πατρίς» κάνει 25 ημέρες. Στην Μελβούρνη συναντά και μένει παρέα με τον εξάδελφό του Παρασκευά και 
Μαρία Κολοβού. Ο Παρασκευάς τού βρίσκει δουλειά στο εργοστάσιο Adams Cakes στο Bosisto street Richmond πού δουλεύει και αυτός καθώς και αρκετοί άλλοι 
Αραχωβίτες (Καρυάτες). 

 Σχεδόν 9 μήνες 
αργότερα 
μεταναστεύει και η 
οικογένειά του και τον 
ξανασυναντάμε στην 
Μελβούρνη.  Για να 
μπορέσει να μας 
δεχθεί νοικιάζει ένα 
μικρό σπίτι παρέα με 
άλλες δύο οικογένειες 
συγχωριανών μας στο 
Richmond.  

 Μέσα σε αυτό το μικρό ξύλινο σπιτάκι των τριών δωματίων ζήσαμε 3 οικογένειες (12 άτομα). Μετά πολύ σκληρή δουλειά σε δύο διαφορετικούς εργοδότες καθώς και με 
την βοήθεια τής συζύγου του Γιαννούλας το 1965 καταφέρνει και βάζει προκαταβολή  και αγοράζει ένα μικρό σπιτάκι δύο υπνοδωματίων στο 211 Burnley Street 
Richmond.  Αυτή ήταν η βάση που χρειαζόταν η οικογένεια να ξεκινήσει  σταθερά τη ζωή στην Αυστραλία. Συνέχισε να δουλεύει δύο δουλειές για ακόμη 6 χρόνια ώσπου 
to 1971 ξεχρέωσε το δάνειο για το σπίτι στο Burnley street Richmond και μάζεψε αρκετά για προκαταβολή αγοράς δεύτερου σπιτιού στο Box Hill.  

 Μετακινώντας στο νέο σπίτι σταμάτησε τις δύο εργασίες και έπιασε δουλειά σε 
εργοστάσιο κοντά εκεί. Αυτή η αλλαγή  του έδωσε χρόνο να μπορέσει να 
βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του. Το νέο σπίτι είχε αρκετά μεγάλο χώρο για 
κήπο και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να γυρίσει στις ρίζες του ως αγρότης, να 
φυτέψει αρκετά φρουτόδεντρα και να κάνει κήπο που τόσο πολύ του άρεσε. Τον 
ίδιο καιρό ένας αρκετός αριθμός συγγενείς και συγχωριανοί αγοράζουν σπίτια 
σε μικρή απόσταση από το νέο σπίτι. Όλοι είναι σε παρόμοια οικονομική 
κατάσταση και έτσι όλοι έχουν την ευκαιρία να βγαίνουν συχνές εκδρομές στο 
Maroondah Dam, σε παραλίες και σε άλλες τοποθεσίες.  

 Ήταν ίσως η καλύτερη εποχή που όλοι νέοι με νέες οικογένειες, υγιείς και νέοι με δίψα για ζωή την χαίρονται στο απόλυτο με γλέντια, εκδρομές αρραβώνες και γάμους. 
Η απόφαση του πατέρα μας για μετανάστευση στην Αυστραλία αποδείχτηκε σωστή. Η χώρα αυτή του πρόσφερε ότι ήλπιζε να καταφέρει στην ζωή του για την οικογένειά 
του γι΄ αυτό και την αγάπησε. Αυτή η αγάπη για τη Αυστραλία όμως δεν ήταν αρκετή να σβήσει την ελπίδα του να γυρίσει και να επισκεφτεί την Ελλάδα και το χωριό του. 
Το 1976 και μετά 13 χρόνια στην Αυστραλία αποφάσισε με την μητέρα μας και την μικρή αδελφή μας να πάνε διακοπές πίσω στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η αρχή για 13 
συνολικά ταξίδια στο χωριό μας τις Καρυές Λακωνίας που τόσο πολύ αγαπούσαν και οι δύο. Κάθε ταξίδι τους ήταν και μια προβολή τις πατρίδας για μας τα παιδιά τους. 
 Οι ιστορίες και διηγήσεις τους για το τι συνέβη στις διακοπές τους στο χωριό, τις συναντήσεις με τους εκεί συγγενείς μετάδωσαν την αγάπη τους αυτή για τους συγγενείς 
και το χωριό μας σε όλα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Μια άλλη αγάπη του ήταν το διάβασμα και η ιστορίες. Όταν είχε λίγο εύκαιρο χρόνο πάντα τον έβρισκες 
σκυμμένο πάνω σε ένα βιβλίο ή εφημερίδα, διάβαζε ασταμάτητα ένα με δύο βιβλία την εβδομάδα.  
 Από μικρά παιδιά πάντα μας διάβαζε ή μας έλεγε παραμύθια και ιστορίες από την ζωή του όταν ήταν τσοπανάκος, ιστορίες με την πολυπληθή οικογένεια των Νταρμέων, 
ιστορίες της Κατοχής, τον εγκλωβισμό του στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων από τους Γερμανούς και τόσα άλλα. Πάντα ήταν σε κίνηση και πάντα είχε κάτι να κάνει. Του 
έμεινε όμως και χρόνος να προσφέρει στην τοπική Ελληνική Κοινότητα του Box Hill, άλλοτε ως απλός εθελοντής και άλλοτε στο Συμβούλιο της Κοινότητας.  

 Μια άλλη αγάπη του ήταν η καλλιέργεια στον κήπο του και η καλλιέργεια στο 
αγρόκτημα του αδελφού μας του Γιώργου στο Silvan. Για χρόνια πολλά καλλιεργούσε 
και φύτευε καστανιές, ελιές, αχλαδιές, μηλιές και τόσα άλλα δέντρα. Κάθε χρόνο τον 
περίμεναν πολλοί στην Κοινότητα να τους φέρει κάστανα. Tα τελευταία χρόνια λόγο 
ηλικίας και υγείας η μνήμη του πατέρα μας και παρέα με την μνήμη και η δύναμή 
του και όρεξη για δουλειά σιγά σιγά εξασθένησε και έτσι αποσύρθηκε από την 
ενεργή ενασχόληση στο αγρόκτημα του αδελφού μας. 
 Πριν δυο χρόνια ήρθε το μεγάλο χτύπημα για τους γονείς μας όταν χάσαμε τον 
αδελφό μας τον Γιώργη μετά από πολύχρονη αρρώστια. Αυτό στοίχισε πολύ και 
στους δυο γονείς μας και ή όρεξη για κάθε εργασία και για ενασχόληση χάθηκε.   

Από ότι θυμάμαι ο πατέρας μας δεν είχε ποτέ πει κακό λόγο για άλλον και δεν είχε μαλώσει ποτέ με κάποιον άνθρωπο, ήταν αγαπητός με όλους τους συγγενείς, 
χωριανούς και με όλο το κόσμο που γνώριζε. Ήταν πολύ τυχερός που είχε τόσα πολλά ανίψια και φίλους που τα τελευταία χρόνια της ζωής του ποτέ δεν έπαψαν να τον 
επισκέπτονται και να συζητούν μαζί του. Μετά από την συνεχή παρουσία του στις ζωές όλων μας, με την αγάπη του,  την καθοδήγησή του, την στήριξή του, τις ιστορίες 
του, μας είναι δύσκολο να εκφράσουμε πόσο πολύ θα μας λείψει, αλλά πάντα θα είμαστε πολύ περήφανοι και πάντα θα θυμόμαστε αυτόν και τι μας έχει προσφέρει σε 
αυτή την ζωή. 

Καλή Ανάπαυση 
Σύζυγος: Γιαννούλα Ντάρμου 

Τέκνα:  Παναγιώτης και Αναστασία, Ελένη και Scott, Γιώργης (Αποβ.) και Jenny 
Τα Εγγόνια: Andrew και Alexandra, Ioanna και Johnnie, Zoe και Jackson 

Τα δισέγγονα: Theodoros και Anastasia 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΑΣ 

Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 o κος Νικόλαος Γ. Τράκας (μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου) και η 
σύζυγος του Ελένη (επίσης επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ.) πάντρεψαν την κόρη του 
Κωνσταντίνα. 

 Ο γάμος έλαβε μέρος  στον Ιερό Ναό της Παναγίας Μισοσπορίτισσας στην Παιανία. Η 
Κωνσταντίνα που είναι γραφίστρια και ο γαμπρός Αλέξανδρος Δάβης, τραπεζικός υπάλληλος 
με τους γονείς τους μετά το Μυστήριο δεξιώθηκαν τους καλεσμένους τους στο κτήμα Αργιθέα. 

 Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας εύχονται στο νιόπαντρο ζευγάρι, συγχαρητήρια, μια ζωή 
ευτυχισμένη και καλούς απογόνους!! 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ 

Η Θέκλα Γ. Γκιώνη (κόρη της Ευαγγελίας Κοψιαύτη) που αποφοίτησε πέρσι από το Τμήμα 
Επισίτισης Διατροφής και Διαιτολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού 
έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του 
Πανεπιστημίου UCL Λονδίνου αποφοίτησε με επιτυχία. Και είναι πλέον κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στην ανορεξία και τροφική βουλιμία. 

 Συγχαρητήρια και καλή επαγγελματική σταδιοδρομία! 

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών και η συντακτική ομάδα του Δελτίου 

δηλώνει ότι το παρόν Δελτίο είναι πρόθυμο να δημοσιεύσει κοινωνικά νέα 

(γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους, βραβεύσεις και θανάτους) που αφορούν 

συμπατριώτες μας όπου γης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ 

 Το πανέμορφο πάρκο «ΚΑΡΥΕΣ» ιδιοκτησίας του Συλλόγου ανοίγει για το καλοκαίρι και θα φιλοξενήσει δύο εκδηλώσεις: 
 Το διήμερο 30 και 31 Ιουλίου θα γίνει η ετήσια συνάντηση-πανηγύρι για τον εορτασμό των πολιούχων αγίων του χωριού Αγίας 
Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονα. 
 Στις 18 Σεπτεμβρίου θα γίνει το ετήσιο πικ-νικ του «ψημένου καλαμποκιού». Όπως αναφέρει και στην σχετική ανακοίνωση του 
ιστότοπου του Συλλόγου, φρέσκο καλαμπόκι και πατάτες του Οντάριο θα προσφερθεί σε όλους τους επισκέπτες. 

 Ο καθένας μπορεί να φέρει όποιο φαγητό, γλυκό ή αναψυκτικό 
επιθυμεί. 

 Καλή επιτυχία! 

ΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
Της Αννίτας Γκλέκα-Πρεκεζέ 

Ο πρόεδρος του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ» κος Δημήτριος Καστάνης με πρόσκληση του 
προς το Σύνδεσμο κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ώρα 7.30 στην 
Αίθουσα του Ματάλειου Καθιδρύματος, οδός Χάμιλτον 6 στην Αθήνα στην παρουσίαση του βιβλίου του 
Δημοσθένη Α.  Ματάλα, δικηγόρου και τέως Δημάρχου Σπαρτιατών με τίτλο «Ιστορίες για αγρίους», των 
εκδόσεων «Ιδιομορφή». 
 Η προσέλευση του κοινού παρόλη τη ζέστη ήταν μεγάλη. Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν η Δρ. Γεωργία 
Κακούρου-Χρόνη, ιστορικός τέχνης –μουσειολόγος και ο Δημήτριος Καστάνης. 
 Και οι δύο εισηγητές παρουσίασαν επαινετικά το βιβλίο. Η κα Γεωργία Κακούρου-Χρόνη με «επιστημονικό» θα 
έλεγα τρόπο αναφέρθηκε στα περιεχόμενα τέσσερα διηγήματα-ιστορίες. Το ένα από την Σπάρτη του 
περασμένου αιώνα και τα άλλα με διαφορετικά περιεχόμενα. 
 Ο κος Δημήτριος Καστάνης έδειξε για μια ακόμη φορά τις λογοτεχνικές του ικανότητες, την αγάπη του για τα 
βιβλία και για κάθε έκφραση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. 
 Εκ μέρους του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών παραβρέθηκαν ο πρόεδρος κος Μιχ. Ρέπουλης με την 
σύζυγό του και η αντιπρόεδρος κα Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ στην οποία ανήκει και το παρόν σημείωμα. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6u5XF3_LNAhWEFxQKHQM6AAMQjRwIBw&url=http://www.senojflags.com/Canada-Flags&psig=AFQjCNFTCN4x6XCh77qAyw10cuC7I3qzkg&ust=1468578526966167
http://karyai.com/events/corn-roast/
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ΠΑΣΧΑ 2016 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
  Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό λέει ο λαός μας και με βάση αυτό το γνωμικό πολλοί συμπατριώτες μας αλλά και επισκέπτες πλημμύρισαν το χωριό μας 
τις άγιες μέρες του Πάσχα για να εορτάσουν παραδοσιακά την μεγαλύτερη εορτή της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. 

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα ο κεντρικός Ιερός 
Ναός του Απόστολου Ανδρέα γέμιζε με τους 
πιστούς, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις 
ακολουθίες των Παθών του Κυρίου. Από τη Θεία 
Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, η 
προσέλευση του κόσμου αυξήθηκε, αφού ήρθαν 
και οι εργαζόμενοι επισκέπτες από τις μεγάλες 
πόλεις. 

Ο ιερέας Καρυών πάτερ Ευστράτιος και το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με τη βοήθεια 
αρκετών εθελοντών από το χωριό μας φρόντισαν 
ώστε ο ναός τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά 
(στολισμός και καθαριότητα) να εμφανίζει μια 
άψογη εικόνα. Συγκινητική η παρουσία των 
παιδιών που συμμετείχαν ενεργά στις 
λειτουργίες.Ο Εσταυρωμένος τη Μεγάλη Πέμπτη  
 Επειδή εφέτος η Αναστάσιμη θεία λειτουργία θα 
γινόταν στον Ι.Ν. Απόστολου Ανδρέα στο πάνω 
χωριό, όπως σε κάθε ζυγό έτος (στα μονά έτη 
τελείται στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στο κάτω 
χωριό),  ο στολισμός του επιταφίου έλαβε μέρος 
στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής, απ΄ όπου 
ξεκίνησε και η θεία λειτουργία της περιφοράς 
του.   
 Έτσι το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, 
ακολουθούμενος από το πλήθος των πιστών, ο 
επιτάφιος αφού διέσχισε την κεντρική οδό με τις 
τέσσερις παραδοσιακές στάσεις του (σε πλατεία 
Ράχης, στο κάτω μέρος του Στενού, στο κτίριο 
του πρώην ταχυδρομείου και στον πλάτανο της 
Κεντρικής Πλατείας) κατέληξε στον Ι.Ν. 
Απόστολου Ανδρέα όπου και ολοκληρώθηκε η 
θεία λειτουργία. 
 Η συγκεκριμένη τοπική παράδοση μπορεί για 
τους Καρυάτες που περνούν τις διακοπές το 
Πάσχα στο χωριό να θεωρείται κάτι 
συνηθισμένο, αλλά προκαλεί εντύπωση στους 
επισκέπτες, μιας και δεν υπάρχει πουθενά αλλού 
στην Ελλάδα η θεία λειτουργία να τελειώνει σε 
άλλη εκκλησία από αυτή που ξεκινάει. 
 Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος 
και ο κόσμος κάθισε έξω στην πλατεία να πιει 
τον καφέ του. Το βράδυ μετά το «Χριστός 
Ανέστη» οι δρόμοι του χωριού γέμισαν με κεριά 
που μεταφέρανε το Άγιο Φως στα σπίτια του 
χωριού. 
 Την ημέρα της Λαμπρής σε πολλά σπίτια έγινε 
το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία με 
παραδοσιακή μουσική και χορό. 
 Την Δευτέρα του Πάσχα που εόρταζε ο Άγιος 
Γεώργιος οι πιστοί συγκεντρώθηκαν και 
παρακολούθησαν την Θεία λειτουργία στον 
ομώνυμο Ιερό Ναό στον Αραχωβίτικο Κάμπο 
(υψίπεδο Καρυών). Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και 
η Τοπική Κοινότητα Καρυών είχαν οργανώσει 
υπαίθριο γλέντι και μετά την ολοκλήρωση της 
Θείας Λειτουργίας όπου ψηνόνταν σουβλάκια 
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής από τον 
γνωστό συμπατριώτη μας μουσικό παραγωγό 
(dj) Λεωνίδα Χονδρόπουλο.  

 Ο καιρός αν και υπήρχε λίγο αέρας ήταν καλός 
και ο κόσμος έφαγε ήπιε και χόρεψε μέχρι και 
αργά το μεσημέρι. Από το απόγευμα ο καιρός 
άλλαξε και ξεκίνησε ψιλόβροχο. 

Από την περιφορά του επιταφίου 
Το εκκλησίασμα έξω από τον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου 

 
Από την περιφορά του Επιταφίου 

Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία Το πανηγύρι μετά την Θεία Λειτουργία 

 Το βράδυ όμως οι επισκέπτες του χωριού είχαν την ευκαιρία να 
διασκεδάσουν και πάλι, αφού η Μαρία Μπακιρτζή στα «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΥΒΙΑ» είχε ετοιμάσει μια βραδιά με λαϊκή ρεμπέτικη και έντεχνη μουσική 
με γνωστό μουσικό συγκρότημα από την Τρίπολη. Ο κόσμος κατέκλυσε το 
ξενοδοχείο και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Για πληροφορίες E-mail: info@karyes 
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