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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Πλούσια θα είναι και εφέτος το καλοκαίρι η πολιτιστική κίνηση στις όμορφες Καρυές.
Οι σύλλογοι και οι επαγγελματίες των Καρυών και φέτος κινητοποιήθηκαν και ετοίμασαν ο καθένας από την πλευρά του, αρκετές εκδηλώσεις ώστε οι Καρυάτες μόνιμοι
και παραθεριστές να απολαύσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών
σε συνεργασία με σε συνεργασία με την Αστρονομική Ένωση
Σπάρτης διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την
«βραδιά αστροπαρατήρησης».

Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε το
Σάββατο 8 Ιουλίου από την Όμως φέτος η εκδήλωση θα γίνει στο Κοινοτικό Ωρολόγιο
Ταβέρνα «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ- Θ. αντί της κεντρικής πλατείας. Η αλλαγή της τοποθεσίας της
Κουτσόγιωργα»
η
οποία εκδήλωσης γίνεται ώστε το σκοτάδι να βοηθήσει στην
διοργανώνει
μουσική
λαϊκή καλύτερη παρατήρηση των άστρων.
βραδιά με ζωντανή μουσική
Στις 26 Ιουλίου στην πλατεία της
Ράχης και στις 27 Ιουλίου στην
Κεντρική πλατεία θα λάβουν
χώρα, όπως κάθε χρόνο, τα
φημισμένα
πανηγύρια
των
Καρυών στα πλαίσια του
εορτασμού της μνήμης της Αγίας
Παρασκευής και του Αγίου
Παντελεήμονα αντίστοιχα.

Την
Παρασκευή
4
Αυγούστου,
ο
Σύνδεσμος
των
Απανταχού Καρυατών
και ο Δήμος Σπάρτης
καλούν μικρούς και
μεγάλους
για
να
παρακολουθήσουν μια
παράσταση
κουκλοθέατρου
στην
κεντρική πλατεία.

Την Κυριακή 6 Αυγούστου, στο
προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου Καρυών (άλσος της
Αγίας Παρασκευής) ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Καρυών διοργανώνει
μουσική βραδιά με τον γνωστό
ερμηνευτή-συνθέτη
Πάνο
Μπούσαλη,
ο
οποίος
θα
ερμηνεύσει τόσο δικά του
τραγούδια, όσο και ελαφρολαϊκά.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΣΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
Την Τετάρτη 12 Ιουλίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Οι θερινές εκδηλώσεις κλείνουν όπως κάθε χρόνο με τον ετήσιο
Αργολίδα (Μυκήνες, Ναύπλιο και Τολό). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να θερινό χορό του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών, o
απευθύνονται στις κυρίες Εύα Δρίτσα και Μαρία Πουλοκέφαλου.
οποίος πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Αυγούστου επίσης στο
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καρυών στο άλσος της
Αγίας Παρασκευής.
Όλοι οι Καρυάτες μόνιμοι και παραθεριστές καλούνται όπως
κάθε χρόνο να διασκεδάσουν αποχαιρετώντας το καλοκαίρι και
να ανανεώσουν το ραντεβού τους για του χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ
Ασχολείσαι με τις τέχνες
(εικαστικά, ζωγραφική, μουσική, τραγούδι, χορός, θέατρο, φωτογραφία, βίντεο, ανθοκομική, χειροτεχνία κ.α.);

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών σε προσκαλεί να επικοινωνήσεις μαζί του προκειμένου να παρουσιάσεις την δουλειά σου στους συμπατριώτες μας (μόνιμους
και παραθεριστές) και στους επισκέπτες του χωριού μας το καλοκαίρι, είτε μέσω μιας έκθεσης των δημιουργημάτων σου, είτε μέσω μιας πολιτιστικής δράσης.
Επικοινώνησε τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας info@karyes.gr, είτε στα τηλέφωνα 6944-784563, 6974-720909.
Το Δ. Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΠΑΣΧΑ

2017

Οι μέρες κατάνυξης της Μεγάλης Εβδομάδας και της γιορτής του Πάσχα κύλησαν όμορφα και με εξαίσιο ανοιξιάτικό καιρό φέτος στις Καρυές. Πολλά σπίτια άνοιξαν τα
παράθυρά τους από τους συμπατριώτες που επισκέφτηκαν το χωριό τις Άγιες αυτές μέρες. Φέτος ο επιτάφιος ακολούθησε τη διαδρομή από την εκκλησία του Αγίου
Ανδρέα προς την ράχη και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τους πιστούς να τον συνοδεύουν με αναμμένα κεριά και φαναράκια. Έτσι όπως είναι καθιερωμένο, η
Λειτουργία της Ανάστασης έγινε στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής σε κατανυκτική ατμόσφαιρα. Ο καιρός που ήταν αρκετά καλός για την εποχή,
βοήθησε την Κυριακή του Πάσχα στο παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία με γλέντια που κράτησαν μέχρι το βράδυ.

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

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων για τη χωρoθέτηση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 στις Καρυές Λακωνίας πραγματοποιήθηκε
Γενική Συνέλευση των κατοίκων μετά από πρόσκληση του προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Καρυών Γεωργίου Ντεβέκου. Η συνέλευση η οποία
σχετικά μεγάλη συμμετοχή (άνω των 200 ατόμων) είχε ως θέμα την
πρόταση του Δήμου Σπάρτης για δημιουργία και λειτουργία μονάδας
Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και μονάδας
κομποστοποίησης στη θέση «Σκούπα», εντός ορίων Καρυών.
Για τη Γενική Συνέλευση προτάθηκε ως πρόεδρος ο Δημήτριος Πρεκεζές
κάτοικος των Καρυών και στη συνέχεια το λόγο πήραν ο πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Γεώργιος Ντεβέκος, ο πρόεδρος της Συντονιστικής
Επιτροπής πρώην πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κος Θεόδωρος
Σταθάκης και ο Δήμαρχος Σπάρτης Ευάγγελος Βαλιώτης. Ακολούθησε
ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός όπου ελήφθη ομόφωνα αρνητική
απόφαση για το συγκεκριμένο έργο.

Πρωτοφανείς καταστροφές από το χαλάζι
στα Βούρβουρα και στο Υψίπεδο Καρυών («Αραχωβίτικος κάμπος»)
Χωρίς
προηγούμενο,
χαρακτήρισαν
την
χαλαζόπτωση
που
έπληξε
το
Υψίπεδο
(κάμπο) των Καρυών,
των Βουρβούρων και
των γύρω χωριών, οι
κάτοικοι, κάνοντας λόγο
για
ολοκληρωτική
καταστροφή
της
πατάτας, των κάστανων,
των κερασιών και των
άλλων δέντρων και
κηπευτικών
που
υπάρχουν στην περιοχή.

Αθλητικό Κέντρο Καρυών:
Ξεκίνησαν τα έργα

Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Σ. «Ο
Καρυάτης» κος Θεόδωρος Μεντής ξεκίνησε το έργο ανάπλασης
του Αθλητικού Κέντρου Καρυών.
Ήδη ολοκληρώθηκε το έργο της αποχέτευσης των αποδυτηρίων
και ξεκίνησε η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου
ποδοσφαίρου.
Θα ακολουθήσει η ηλεκτροδότηση του Αθλητικού Κέντρου μιας
και έχει ήδη ληφθεί η άδεια της Δ.Ε.Η. Συγκεκριμένα θα
φωτιστούν τα αποδυτήρια, οι κερκίδες του γηπέδου
ποδοσφαίρου, καθώς και όλο το γηπέδου ΚαλαθοσφαίρισηςΠετοσφαίρισης- Αντισφαίρισης. Για το συγκεκριμένο γήπεδο,
σύμφωνα με τον κο Μέντη, έχει ήδη δρομολογηθεί η συντήρηση
του μιας και έχει σημαντικές φθορές.

Την Κυριακή 11 Ιουνίου υπήρξε η
μεγάλη χαλαζόπτωση η οποία
διήρκησε τρεις ώρες και στο πέρασμά
της δεν άφησε τίποτα όρθιο. Όπως
ανέφεραν
οι
παραγωγοί,
η
καταστροφή
είναι
ολική
και
δυστυχώς η πατάτα της περιοχής η
οποία είναι πολύ φημισμένη, για
εφέτος δεν θα έχει επαρκής
παραγωγή, με τους παραγωγούς να
έχουν έρθει σε απόγνωση.
Στα Βούρβουρα την Δευτέρα 12 Ιουνίου βρέθηκε ο κος Ηλίας Αγγελόπουλος, προϊστάμενος του
καταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει αποζημίωση
στους παραγωγούς που έχουν καστανιές.
Κοντά στους παραγωγούς βρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κος Ευάγγελoς
Γιαννακούρας, ο αντιδήμαρχοι Δήμου Τρίπολης κκ Γεώργιος Μπένος και Σ. Παπαδημητρίου, οι
οποίοι από την θέση τους ανέφεραν ότι η περιφέρεια και ο δήμος θα επέμβουν στους δρόμους οι
οποίοι έχουν επίσης πάθει ζημιές και θα ασκήσουν τις όποιες πιέσεις μπορούν για να
αποζημιωθούν οι αγρότες.

Τέλος, προγραμματίζεται επιτέλους η κατασκευή εξωτερικής
κλίμακας (σκάλας) στην παλαιά οικία του αείμνηστου ευεργέτη
Γ.Θ. Σκιούρη στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του ομώνυμου
Ιδρύματος, καθώς και των Συλλόγων του χωριού μας (Αθλητικός,
Πολιτιστικός).

Ανακαινίστηκε η παιδική χαρά!
Μια ευχάριστη έκπληξη επιφυλάσσει το χωριό μας για τους μικρούς μας φίλους το καλοκαίρι. Η παιδική χαρά του επάνω
οικισμού είναι πλέον πλήρως ανακαινισμένη με νέα παιχνίδια και στρωμένη με χοντρή άμμο για να αποφεύγονται τυχόν
τραυματισμοί από πτώσεις.
Καλό παιχνίδι!

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
Έπειτα από συστηματική προσπάθεια που έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα τεύχη
του Δελτίου μας, ολοκληρώνεται σταδιακά η πρώτη από τις ενέργειες που είναι
αναγκαίες για την μετατροπή του χωριού μας σε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό
προορισμό.
Η πρωτοβουλία του Γραμματέα του «Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών» κου Χαρ.
Κωνσταντόπουλου που έπειτα από σχετικές συνεννοήσεις με τον Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης κου Χρ. Αλεξάκου, της δημοτικής μας συμβούλου στο
Δήμο κας Ελένης Μεντή, του προέδρου του Α.Σ. «Ο Καρυάτης» και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΚΙΟΥΡΗ κου Θεόδωρου Μεντή και με την συνδρομή του προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας κου Γεωργίου Ντεβέκου, σχεδιάστηκε και υλοποιείται μια σειρά έργων
προκειμένου η εικόνα του όμορφου χωριού μας να μεταμορφωθεί στα μάτια του
επισκέπτη.
Σε κάθε τουριστικό προορισμό είναι αναγκαίο για τον κάθε περιηγητή να μπορεί να
κατευθυνθεί μέσα από τους δρόμους και τα μονοπάτια προς όλα τα σημεία
ενδιαφέροντος. Πόσο μάλλον για ένα όμορφο χωριό όπως το δικό μας που έχει τόσα
ωραία μέρη να αναδείξει.
Μετά την τοποθέτηση των πρώτων πληροφοριακών πινακίδων από plexiglass το 2012
στoν Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου (Παναγία), στο Κοινοτικό Ωρολόγιο, στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής και στις Καρυάτιδες από τον Σύνδεσμό μας και την έκδοση του έντυπου
τουριστικού χάρτη των Καρυών που συγχρηματοδοτήθηκε από τους τρεις συλλόγους
(Απανταχού, Πολιτιστικό και Αθλητικό), προχωράμε στην τοποθέτηση πληροφοριακών
πινακίδων. Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνονται δύο πράγματα:
 Οι Καρυές γίνονται σημείο αναφοράς χάρη στις δύο (2) μεγάλες πινακίδες που
τοποθετούνται επί των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Σπάρτης-Τρίπολης που
καλωσορίζουν τον διερχόμενο στην «Πατρίδα των Καρυάτιδων». Παράλληλα,
τοποθετείται και άλλη μια στην είσοδο του χωριού μας από τον Άγιο Πέτρο.
 Με αφετηρία την Κεντρική Πλατεία του χωριού μας τοποθετούνται πληροφοριακές
πινακίδες οι οποίες αναδεικνύουν όλα τα τουριστικά σημεία (π.χ. Μνημείο
Καρυάτιδων, Κοιν. Ωρολόγιο, Πηγές Σάκαλη και Παναγίας, Πλατάνια Μενελάου), τους
Ιερούς Ναούς, τα δημόσια κτίρια (π.χ. Κοινότητα, Σχολείο, Ιατρείο , Αθλητικό. Κέντρο),
τους ξενώνες και ότι άλλο αξίζει να αναφερθεί (π.χ. πλατείες και παιδικές χαρές).
Οι ενέργειες θα συνεχιστούν με σκοπό την ενημέρωση του επισκέπτη και την ανάδειξη
του όμορφου χωριού μας.

Δημοτικό Σχολείο Καρυών

Ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος με μια γιορτή αφιερωμένη στο
παλαιό ελληνικό κινηματογράφο.

Το Δημοτικό μας σχολείο είναι το μοναδικό που λειτουργεί ακόμα στον
Βόρειο Λακωνικό Πάρνωνα. Η λειτουργία του με τις παιδικές φωνές που
ακούγονται όλο τον χρόνο δίνει ελπίδα και θάρρος στους κατοίκους των
Καρυών, ότι το χωριό θα μείνει ζωντανό εις πείσμα της μετανάστευσης.
Η λήξη του σχολικού έτους ολοκληρώθηκε με μια γιορτή που έλαβε χώρα
στο προαύλιο του σχολείου με την συμμετοχή του μαθητών του Δημοτκιού
Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καρυών. Σύμφωνα με το Διευθυντή του
Δημοτικού μας κο Γεώργιο Διαμαντούρο σημαντική ήταν η συνεισφορά της
Νηπιαγωγού κας Παπαδοπούλου Ρ. και την δασκάλας κας Ξυνογαλά Αθ.
στην προετοιμασία της εκδήλωσης.

Ο Εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στις Καρυές

Με κατάνυξη τελέστηκε η Θεία λειτουργία της εορτής του Αγίου Πνεύματος στο χωριό.
Οι πιστοί ανέβηκαν την ανηφόρα για τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην
Βεργατσούλα όπου παραδοσιακά τελείται η Θεία Λειτουργία κάθε χρόνο.
Σύμμαχος τους ήταν ο καλοκαιρινός καιρός με την σχετική δροσούλα, ενώ λόγω και της
αργίας αρκετοί ήταν και οι συμπατριώτες από την Αθήνα και τις άλλες πόλεις που
βρήκαν την ευκαιρία και εκκλησιάστηκαν στο χωριό.
Και του χρόνου!

Θερμά συγχαρητήρια!

«Timed Rally Challenge» από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Σπάρτης στις Καρυές!
Η Λέσχη Αυτοκινήτου Σπάρτης κλείνοντας το 2017 τριάντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας, διοργάνωσε στις
2 Ιουλίου, αγώνα με την επωνυμία «TIMED RALLY CHALLENGE (TRC)» για το έπαθλο Ελλάδος χωμάτινων
χρονομετρημένων διαδρομών. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κος Λ. Λαμπρόπουλος, η Λ.Α.Σ. είναι μια από
τις τρεις λέσχες στην χώρα μας που η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.)
εμπιστεύτηκε για την οργάνωση.
Ο αγώνας έλαβε χώρα στην περιοχή «Σουβάλα» του χωριού μας και συγκεκριμένα σε μια έκταση 400
στρεμμάτων δίπλα στον οικισμό Καλύβια. Η διαδρομή σχεδιάστηκε από την Λέσχη και είναι μήκους 2
χιλιομέτρων, έχοντας όλων ο μορφών στροφές, με γνώμονα την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών,
αλλά και το ελάχιστο κόστος από πλευράς φθορών των οχημάτων. Όλη η διαδρομή είναι επίπεδη, με
άριστο οδόστρωμα και ο θεατής βλέπει συνεχώς το αυτοκίνητο.
Ο αγώνας διεξήχθη σε δυο σκέλη και το κάθε σκέλος έχει μήκος 3,75 χλμ. Όπως μάλιστα δήλωσε ο κος Λαμπρόπουλος «κατά γενική ομολογία ίσως να είναι ο καλύτερος
χώρος στην Ελλάδα για την διεξαγωγή χρονομετρημένων αγώνων σε χωμάτινη διαδρομή». Σύμφωνα με το δελτίου τύπου που εξέδωσε η «η Λ.Α.Σ. θέλει να ευχαριστήσει
τον Δήμαρχο Σπάρτης Βαγγέλη Βαλιώτη για την αμέριστη βοήθειά του, τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Φλώρο που είναι κοντά στους αγώνες μας, τον Αθλητικό Οργανισμό, όλο
το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, το Τοπικό Συμβούλιο Καρυών, τους συλλόγους Αθλητικό και Πολιτιστικό, την ομάδα Πυρασφάλειας των Καρυών που στηρίζουν τους
αγώνες μας εδώ και χρόνια. Ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά στον γιατρό του
αγώνα Νικόλαο Καλογεράκο που στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το Νοσοκομείο
Σπάρτης έδωσε με την παρουσία του λύση, αλλά και έδειξε ότι αγαπά τους αγώνες
αυτοκινήτου. Τον Ηλία Γρηγόρη με την EXPRESS SERVICE. Να ευχαριστήσουμε την
Ελληνική Αστυνομία που εδώ και 30 χρόνια είναι δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους δεκάδες χορηγούς του αγώνα μας. Μέγας χορηγός ήταν ο Όμιλος επιχειρήσεων
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ Α.Ε. (NISSAN–HYUNDAI–KIΑ–KTEO–ΟΠΑΠ–PLAY) συμπαραστάτης
στην διοργάνωση και βοήθησε τα μέγιστα. Τέλος να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές
που ήταν δίπλα στην Λ.Α.Σ. για να γίνει ένας καλός αγώνας».
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΣΤΟ 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Στην Καλαμάτα, μεταξύ 5-7 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας. Ήταν ένα
τριήμερο ταξίδι στον κόσμο της αρχαιολογίας και οι εισηγήσεις κάλυψαν αρκετά πεδία της επιστήμης και μάλιστα διέπονταν
από πρωτοτυπία και διεπιστημονικότητα. Ανάμεσα σ' αυτά υπήρξε και μια ενδιαφέρουσα εισήγηση που αφορούσε το χωριό
μας, τις Καρυές Λακωνίας, και συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην ιστορική πορεία του τόπου, στον αρχαιολογικό του πλούτο
και ολοκληρώθηκε και πρόταση μουσειολογικής μελέτης προς το μουσείο του πολιτιστικού συγκροτήματος «Κέντρο Μνήμης
και Πολιτισμού Καρυών».
Συγκεκριμένα, η τελειόφοιτη, στον κλάδο της Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, κα Ταμπάκη Κωνσταντίνα,
όπου μελετά την ιστορία και το αρχαιολογικό παρελθόν του τόπου, καθώς επίσης ασχολείται με το «Κέντρο Μνήμης και
Πολιτισμού Καρυών», αναφέρθηκε διεξοδικά στα παραπάνω.
Πιο αναλυτικά, όπως ανέφερε «σύμφωνα με έρευνες η αρχαία πολίχνης Καρυαί αποτέλεσε ένα σημαντικό θρησκευτικό
κέντρο κατά την αρχαιότητα, με επίκεντρο το ιερό της Άρτεμιδος Καρυάτισας, του οποίου γνωρίζουμε την ύπαρξη χάρη στον
περιηγητή Παυσανία. Το ιερό θα πρέπει να είχε τα χαρακτηριστικά ενός αγροτικού ιερού, στο οποίο μάλιστα κάθε χρόνο
τελούσαν μια θρησκευτική εορτή προς τιμήν της θεάς, τα Καρυάτεια. Οι ιέρειες χορεύτριες της Αρτέμιδος φέρεται να μάγεψαν
με την ομορφιά και την κορμοστασιά τους τους καλλιτέχνες της κλασικής περιόδου, καθώς ήδη από τον 6ο αι. π. Χ συναντάμε
τον αρχιτεκτονικό τύπο της Καρυάτιδας σε σημαντικά κτίσματα της περιόδου, με αποκορύφωμα την πρόσταση των Κόρων στο
Ερέχθειο της Ακρόπολης.
Ιστορικά οι Καρυές παρουσιάζουν μια αδιάκοπη πορεία ζωής,
δράσης και συμμετοχής σε σημαντικά γεγονότα, ήδη από τα
ομηρικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Ήταν ένας αρκετά
δραστήριος και περήφανος λαός. Ο οικισμός, σύμφωνα με
αρχαιολογικά ευρήματα, τοποθετείται κατά μήκος του ποταμού
Δειρού και επεκτεινόταν δυτικά, προς τον λόφο του Προφήτη
Ηλία. Με την πρόταση μουσειολογικής μελέτης αναφέρθηκαν
επιδερμικά γενικοί κανόνες έκθεσης, ανάδειξης, συντήρησης
και προστασίας των μουσειακών αντικειμένων, που μπορούν να
εφαρμοστούν μελλοντικά στο «Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού
Καρυών», καθώς επίσης και μέθοδοι που μπορούν να κάνουν
το μουσείο κατανοητό στους επισκέπτες και συνάμα ελκυστικό.
Πρόκειται, λοιπόν, για μια ουσιαστική ανάδειξη και διάδοση του πολιτισμικού πλούτου των Καρυών και παρόμοια πρέπει να γίνεται συχνά, ώστε να κρατάμε ζωντανή την
ιστορία και την παράδοση του τόπου, την οποία μάλιστα οφείλουμε να την κοινοποιούμε».

30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Του Γ. Πουλοκέφαλου
Σαν σήμερα, στις 11.05.1987, ξεκινούσε η κατασκευή του Σαϊνοπούλειου Αμφιθεάτρου. Ένα Αμφιθέατρο γεννιόταν σε αυτόν τον τόπο! Ακριβώς πριν 30
χρόνια, ένα αμφιθέατρο που έμελλε να παίξει τον κυρίαρχο ίσως και τον αποκλειστικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Σπάρτης και της Λακωνίας γενικότερα.
Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, πάνω από όλα πατριώτης και οραματιστής, ο Γεώργιος Σαϊνόπουλος με το δικό του «ειδικό βάρος», έκανε προσωπική του υπόθεση
τα ζητήματα πολιτισμού αυτού του τόπου και σηματοδοτούσε τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Στην ιδιόκτητη έκταση του στη Μαγούλα και με αποκλειστικά
δικές του δαπάνες που προέρχονταν κυρίως από εκποίηση δικών του περιουσιακών στοιχείων, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, έχτισε βήμα- βήμα αυτό το πολιτιστικό
«απόσταγμα». Που έκτοτε και ανελλιπώς καλύπτει με τις παραστάσεις του το κενό που υπήρχε σε θέματα πολιτισμού.
Ο υποφαινόμενος ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός του έργου έχει πολλά να θυμάται από αυτή τη συνεργασία! Από την αγωνία, την επιμονή , τη
θέληση και το όραμα αυτού του μοναδικού ανθρώπου. Αξίζει κυρίως για τους επιγενόμενους μια μικρή αναφορά ώστε να εμβαθύνουμε στην σκέψη και στο πείσμα του
ακούραστου Γιώργου Σαϊνόπουλου για να στηθεί και να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
Ξεκινήσαμε ένα χρόνο σχεδόν νωρίτερα με τα προκαταρκτικά, τα προσχέδια, συζητήσεις και ξενύχτια ατελείωτα,
εκεί στο μικρό και φιλόξενο γραφειάκι της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου! Απορρίψαμε προτάσεις,
ξανασχεδιάσαμε! Ώρες ατελείωτες, ώρες δημιουργικές! Ο μεταβολισμός της ενέργειας έπρεπε να δώσει απτά
αποτελέσματα! Πάντα με τη δική του έμπνευση αλλά και την επίσης υποστηρικτική στάση της συζύγου του της κ.
Χρυσαυγής προχωρούσαμε, μελετούσαμε, σβήναμε, ξαναφτιάχναμε μέχρι να καταλήξουμε στην οριστική πρόταση.
Επισκεφθήκαμε ενδιάμεσα άλλες πόλεις που είχαν ανοιχτά θέατρα όχι για να αντιγράψουμε, αλλά για να δούμε
Θέλαμε έτσι και αλλιώς το δικό μας να είναι μοναδικό και κυρίως αυθεντικό!
Και ξεκινήσαμε μετά τις τυπικές διαδικασίες και τις αδειοδοτήσεις ακριβώς στις 11 Μαΐου του 1987. Την Άνοιξη!
Ώστε να έχουμε ολόκληρη την πρόσφορη κατασκευαστική περίοδο μπροστά μας! Δεν έπρεπε να καθυστερήσουμε
ούτε μία μέρα αλλά ούτε και να χαθεί καμία μέρα!
Πρώτα οι χωματουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου και κατόπιν τις σκυροδετήσεις. Ο χώρος που
επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Γιώργο Σαϊνόπουλο ήταν ένα φυσικό πρανές που προσιδίαζε με μία κοίλη επιφάνεια
που ακριβώς απέναντι της είχε τα φυσικά και μοναδικά σκηνικά: τον Ταΰγετο και το Μυστρά!
Δεν θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει άλλο μέρος που να συνδυάζει αθροιστικά αυτές τις παραμέτρους με αυτά
τα πλεονεκτήματα.
Αξίζει βέβαια μία αναφορά στο αποτέλεσμα της ακουστικής που υπάρχει στο κατασκευασμένο θέατρο για τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό. Ο αρχικός
σχεδιασμός του κοίλου του θεάτρου δεν ήταν ο σημερινός αλλά τέσσερα (4) μέτρα δυτικότερα! Όταν τα χωματουργικά μηχανήματα είχαν διαμορφώσει το κοίλο
στην αρχική θέση, το ανήσυχο πνεύμα του Γιώργου Σαϊνόπουλου επιζητούσε ακόμη καλύτερη ακουστική. Εφοδιαστήκαμε για αυτές τις ανάγκες με ένα ντεσιμπελόμετρο
της εποχής και αρχίσαμε να μετράμε τα ηχητικά αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν τον ικανοποιούσε!
Έτσι μία μέρα μου έδειξε δύο πέτρες ποταμίσιες και μου υπέδειξε να μείνω στο κέντρο του θεάτρου και
να χτυπώ τις πέτρες ρυθμικά και σταθερά με την ίδια ένταση. Αυτό γινόταν μόνον τα απογεύματα όταν
είχαν αποχωρήσει όλοι από το εργοτάξιο και είχαμε απομείνει οι δυο μας!
Ο ίδιος διέτρεχε ολόκληρο το κοίλο του θεάτρου και άκουγε τα χτυπήματα των δύο πετρών. Ταυτόχρονα
μου απέρριψε το νεσιμπελόμετρο ως μη αποτελεσματικό και για την μέτρηση της ακουστικής για αυτόν
αρκούσαν μόνον οι πέτρες. Με δεδομένη αυτήν την μεθοδολογία μετρούσε την ακουστική ο ίδιος, με
την δική μου συνδρομή μόνον στο χτύπημα. Είπαμε να προχωρήσουμε την εκσκαφή του κοίλου κατ’
αρχήν 1 μέτρο ανατολικότερα. Η βελτίωση της ακουστικής ήταν εντυπωσιακή. Στη συνέχεια μετρώντας
με μόνο αξιόπιστο μέσο τις δύο πέτρες και προχωρώντας η εκσκαφή του κοίλου έφθασε στα τέσσερα μέτρα
σε σχέση με την αρχική, που ήταν και η τελική θέση. Πόση ήταν αυτή η βελτίωση της ακουστικής σύμφωνα
με το ντεσιμπελόμετρο που μέτρησα στην αρχή και στο τέλος; Βελτίωση κατά 65% σε σχέση με την αρχική
τοποθέτηση του θεάτρου!
Μεγάλη βέβαια χαρά για τον υπογράφοντα που πριν μερικά χρόνια ξαναβρήκα αυτές τις δύο πέτρες στο γραφείο μου, που είχα χάσει μετά από κάποια μετακόμιση
και που θα πρέπει να παραδώσω κάποια στιγμή ως ιστορικό στοιχείο στο Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα. Για να γνωρίσουν οι νεότεροι τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος
Γιώργος Σαϊνόπουλος επέλεξε να μετρήσει και να βελτιώσει την ακουστική του Θεάτρου!
Θα μπορούσαν να γραφούν και υπάρχουν ένα πλήθος ακόμη από μικρές ιστορίες με γεμάτες αναμνήσεις από εκείνη τη συνεργασία. Κυρίως όμως θα παραμένει εσαεί ως
θύμηση, η έμπνευση, το πάθος για δημιουργία, το όραμα και η θέληση αυτού του μοναδικού ανθρώπου που ήθελε να βάλει και έβαλε σε άλλη βάση τον πολιτισμό στον
αγαπημένο τόπο του την Σπάρτη!!!
Σπάρτη 11.05.2017
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Του προέδρου του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. κου Μιχαήλ Ρέπουλη
Με πρωτοβουλία του μέλους του Δ.Σ. κας Ευαγγελίας Κοψιαύτη ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών διοργάνωσε δύο ημερήσιες εκδρομές στις 13 και 28 Μαίου
2017, ημέρες Κυριακή, στην Τεγέα και τις Καρυές Λακωνίας.
Συμμετείχαν φίλοι του χωριού για χάρη των οποίων κυρίως έγιναν οι εκδρομές, προκειμένου να γνωρίσουν τις Καρυές και τη φιλοξενία των κατοίκων, αλλά και
πολλοί Αραχωβίτες. Ο μουντός καιρός μάς συνόδευε σε όλη τη διαδρομή, χωρίς όμως να ανακόψει το κέφι και την καλή διάθεση των εκδρομέων.
Προηγήθηκε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας το οποίο έλαβε το 2016 το Ευρωπαϊκό βραβείο Μουσείων για την εξαιρετική προβολή και ανανέωση των
εκθεμάτων του. Η επίσκεψη έγινε με τη βοήθεια της εξαίρετης ξεναγού κ. Ε. Αργυροπούλου και όλοι έμειναν με τις καλλίτερες εντυπώσεις.
Εν συνεχεία οι εκδρομείς επισκέφθηκαν το τριόροφο πετρόκτιστο Λαογραφικό Μουσείο Τεγέας (πρώην οικοκυρική σχολή) και έμειναν κατάπληκτοι από το
πλούτο και την ομορφιά των εκθεμάτων στα οποία περιλαμβάνονται και γνήσια έργα λαϊκής τέχνης. Ας ελπίσουμε ότι και το δικό μας μουσείο δεν θ’ αργήσει να
υλοποιηθεί.
Γύρω από το Λαογραφικό, υπάρχει το θαυμάσιο ιστορικό πάρκο της Παλαιάς Επισκοπής που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους περίφημους Αγγλικούς κήπους,
στολισμένο με προτομές και αγάλματα Ελλήνων καλλιτεχνών ως και με το γλυπτό της Τεγεάτισας μάνας. Μέσα στο πάρκο βρίσκεται και ο θαυμάσιος Βυζαντινός
ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εικονογραφημένος από το γνωστό ζωγράφο Αγήνορα Αστεριάδη.

Ακολούθησε άφιξη στις Καρυές όπου μας υποδέχθηκαν στο πρώην κοινοτικό κατάστημα, ο συνταξιούχος δάσκαλος συμπατριώτης μας κος Θεόδωρος Μεντής και
η κα Κωνσταντίνα Ταμπάκη, πτυχιούχος αρχαιολογίας και οι οποίοι μας ενημέρωσαν σύντομα και περιεκτικά για την ιστορία και τα πολιτιστικά μνημεία του χωριού.
Ακολούθησε ένα μικρό κέρασμα με κουραμπιέδες από τα χέρια της Τασίας Μαχαίρα και εν συνεχεία οι εκδρομείς γευμάτισαν με τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές
στην ταβέρνα του Θοδωρή Κουτσόγιωργα.
Με το τέλος του γεύματος ξεχύθηκαν παρέες-παρέες προς τις Καρυάτιδες, την Παναγία και τα άλλα μνημεία και αξιοθέατα του χωριού, μέχρι αργά το απόγευμα.
Κατακουρασμένοι, αλλά και ενθουσιασμένοι συγχρόνως οι εκδρομείς από όσα είδαν και άκουσαν στη διάρκεια της επίσκεψης τους, ανεχώρησαν για την Αθήνα
φορτωμένοι εμπειρίες και με την υπόσχεση σύντομα να επιστρέψουν. Τους περιμένουμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών ανακοινώνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει

στην εμπορική εκμετάλλευση των ισόγειων καταστημάτων
του ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται

στην πλατεία Αγ. Ανδρέα Καρυών/Κεντρική οδό
και το οποίο προορίζεται για την δημιουργία του «Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
Καρυών Λακωνίας».
Για τον λόγο αυτό προσκαλεί όποιον ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει μέσω e-mail
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karyes.gr, ή στα τηλέφωνα 6944-784563 και
6974- 720909.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ

Συγκινητική για άλλη μια φορά η ανταπόκριση των απανταχού Καρυατών στην πρόσκληση του Συνδέσμου μας
Άμεση και συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των Καρυατών στο κάλεσμα του Συνδέσμου μας για το όμορφο Μνημείο που κοσμεί το χωριό μας. Μόλις λίγες ώρες
χρειάστηκαν από την δημοσίευση του στην εφημερίδα μας και στο διαδίκτυο και αμέσως ξεκίνησαν οι πρώτες οικονομικές προσφορές.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας -όπως είχαμε διακυρήξει στην πρόσκληση- αποφάσισαν να ζητήσουν λίγα από του πολλούς, παρά πολλά από τους λίγους.
Είναι πεποίθησή μας ότι

το μνημείο πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους παλιούς και νέους Καρυάτες,
κατοίκους του χωριού μας, ανά την Ελλάδα και όπου γης. Ο αριθμός λογαριασμού είναι:

GR5601106620000066200228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ SWIFT (BIC) ETHNGRAA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Σύνδεσμος θα δημοσιεύει όλες τις προσφορές τόσο μέσω της εφημερίδας μας, όσο και μέσω της ιστοσελίδας του χωριού μας αλλά και των ομάδων στο facebook
ξεκινώντας από σήμερα.


Οικογένεια Πάνου Πρεκεζέ € 100 Παναγιώτα Μπορόβα € 30 Ρούσσου Κωνσταντίνα € 20-

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR
Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα και σε
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας

WWW.KARYES.GR

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

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

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

E-mail: info@karyes.gr

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Annual Two-Day Festival (Panigyri) at Karyai Park
J u l y 29 , 2 0 17 - J u l y 30 , 2 0 17
Ετήσιο διήμερο πανηγύρι στο άλσος Καρυές της Αδελφότητας
Καρυατών στο Τορόντο (Καναδά)
Στις 29 και 30 Ιουλίου 2017

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

Ενημερωτικό Δελτίο- Θέρος 2017
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