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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

 
 

Άποψη της Ράχης από το Δάσος Καρυών 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 14 Φθινοπωρινή έκδοση 2017 

 

 
ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 

 Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε στις όμορφες Καρυές. Φέτος κατά γενική ομολογία καταγράφηκε ένα ρεκόρ. Εκατοντάδες ήταν οι ομογενείς οι οποίοι αποφάσισαν μαζί με 
τις οικογένειές τους να επισκεφτούν την μητέρα πατρίδα και τις όμορφες Καρυές, τον τόπο καταγωγής των ιδίων και των γονιών τους.  
 
 Από τις αρχές Ιουλίου άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι και μέχρι τα πανηγύρια μας -στο τέλος του μήνα- οι Καρυές γέμισαν από κόσμο. Μαζί με τους Καρυάτες που 
ζουν στην Αθήνα και στα διάφορα μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι τα καλοκαίρια παραθερίζουν στο χωριό, άνοιξαν τα σπίτια και κάθε μέρα και κάθε βράδυ γέμιζαν τα 
εστιατόρια και τα αναψυκτήρια της πάνω αλλά και της κάτω πλατείας!  
 
 Τα προηγούμενα χρόνια μετά τα πανηγύρια το χωριό συνήθως «ηρεμούσε» μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο. Όμως πλέον κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η πλατεία όλον τον 
Αύγουστο δεν άδειασε ποτέ. 

 
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φετινού καλοκαιριού είναι οι πολλοί φίλοι των συμπατριωτών, οι οποίοι προσκαλούνται και 
φιλοξενούνται στα πάντα φιλόξενα σπίτια των Καρυατών. Οι επισκέπτες αυτοί περνούν και αυτοί αρκετές μέρες στο χωριό 
φεύγοντας κατενθουσιασμένοι από την ομορφιά των Καρυών και του τόπου, τη ζωντάνια του και το ωραίο κλίμα του. 
 
 Μην ξεχνάμε ότι πλέον οι Καρυές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ημερήσιων εξορμήσεων στον πανέμορφο Πάρνωνα 
με το παρθένο δάσος του, τα χωριά του και τα μοναστήρια του, καθώς και στις ομορφιές της Λακωνίας και της Αρκαδίας π.χ. 
Μυστράς, Μάνη, Μονεμβασιά, Μαίναλο, Ταΰγετος, Γορτυνία, Μεγαλόπολη. Επιπλέον, με τη βελτίωση του οδικού δικτύου 
μπορεί οποιοσδήποτε να πάει για πρωινό μπάνιο στις παραλίες του Γυθείου και του Άστρους. 
 

 Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πλέον ο παραθεριστής έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο παντοπωλείο και 
φαρμακείο τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις άμεσες ανάγκες του, ενώ και οι δύο πόλεις, Σπάρτη και Τρίπολη, απέχουν 
λιγότερο από μισή ώρα. 

 

Τα Καρυατόπουλα παίζουν στην 
ανακαινισμένη παιδική χαρά 

 

 
 

Φωτογραφίες από την περιφορά της ιερής εικόνας 
της Αγίας Παρασκευής 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

 
 Όπως είχαμε γράψει και στο προηγούμενο τεύχος, οι 
εκδηλώσεις των Συλλόγων και των επαγγελματιών των Καρυών 
ξεκίνησαν από τις αρχές του Ιουλίου και μέχρι και το τέλος του 
Αυγούστου έδωσαν την ευκαιρία για διασκέδαση στους 
Καρυάτες, καθώς και σε πολύ κόσμο από τα γειτονικά χωριά. 
 
 Στις 8 Ιούλιου, στην Ταβέρνα «ο Πλάτανος» του Θ. 
Κουτσόγιωργα, διοργανώθηκε μουσική λαϊκή βραδιά, ενώ στις 
12 του ίδιου μήνα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών 
διοργάνωσε εκδρομή στην Αργολίδα, με επίσκεψη στις 
Μυκήνες, το Ναύπλιο και το Τολό. 
 
 Στη συνέχεια οι εορτασμοί της Αγίας Παρασκευής και του 
Αγίου Παντελεήμονα στις 26 και 27 Ιουλίου, με τα 
παραδοσιακά και ξακουστά πανηγύρια των Καρυών, για άλλη 
μια φορά έδωσαν την αφορμή να συναντηθούν οι Καρυάτες 
από όλο τον κόσμο και μαζί με εκατοντάδες επισκέπτες από 
την Λακωνία και την Αρκαδία να χορέψουν και να 
διασκεδάσουν μέχρι το πρωί. 
 
 Ο Ιούλιος έκλεισε με την ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών στο Κοινοτικό Κατάστημα, στις 30 
Ιουλίου το απόγευμα. Στην εκδήλωση ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δεξιώθηκαν και ενημέρωσαν όλους τους παρευρισκόμενους 
πατριώτες για τις δράσεις και το έργο του Συνδέσμου. 
 

 

Φωτογραφίες από την Δεξίωση του Συνδέσμου μας. 
Κάτω ο πρόεδρος κος Ρέπουλης καθιστός 

πλαισιωμένος από την Αντιπρόεδρο κα Μέρμηγκα και 
τον Γραμματέα κο Κωνσταντόπουλο 

  

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

Κ Α Λ Ο   Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο 

 

http://www.karyes.gr/images/snapshots/views/Kar8.jpg
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
  Ο Αύγουστος ξεκίνησε με μια παράσταση 
κουκλοθέατρου στην κεντρική πλατεία στις 4 
Αυγούστου, σε συνεργασία του Συνδέσμου μας 
με τον Δήμο Σπάρτης. Μικροί και μεγάλοι 
γέμισαν την πλατεία του Αγίου Ανδρέα και 
παρακολούθησαν μια πραγματικά ποιοτική 
παράσταση. 
 

 

 

Φωτογραφίες από την παράσταση κουκλοθέατρου 

 

 
φωτογραφία από την εκδήλωση 

Στις 6 Αυγούστου, στο προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Καρυών στο άλσος της 
Αγίας Παρασκευής, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καρυών διοργάνωσε  μουσική 
βραδιά με το γνωστό ερμηνευτή-συνθέτη 
Πάνο Μπούσαλη. 
 

 

 Στις 12 Αυγούστου στον ίδιο χώρο έλαβε μέρος ο καθιερωμένος ετήσιος 
θερινός χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών. Όπως κάθε 
χρόνο εκατοντάδες ήταν οι πατριώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συνδέσμου για να διασκεδάσουν και να ενισχύσουν τις 
δραστηριότητές του. Η βραδιά κύλησε όμορφα αφού ο καιρός ήταν 
σχετικά ζεστός με ζωντανή μουσική, αλλά και πλούσιο μουσικό 
πρόγραμμα από το γνωστό συμπατριώτη DJ Λεωνίδα Χονδρόπουλο. 
 

  

  

 Τα κεράσματα ήταν προσφορά 
των μελών του Δ.Σ. Δήμητρας 
Κάκαρη-Ρέπουλη και Ευαγγελίας 
Κοψιαύτη. 
 Ο Σύνδεσμος επιθυμεί να 
ευχαριστήσει θερμά όλους τους 
δωρητές για τις προσφορές τους 
και όλους όσους συμμετείχαν 
στην εκδήλωση της 12ης 
Αυγούστου. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης της λαχειοφόρου αγοράς του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών 

Οι τυχεροί λαχνοί από την κλήρωση της 12ης Αυγούστου 2017 στον ετήσιο χορό του Συνδέσμου μας είναι οι ακόλουθοι:.  
 

Α/Α Δώρα Λαχνός Προσφορά 

1. ΕΝΑ (1) ΠΟΔΗΛΑΤΟ MOUNTAIN BIKE 1147 Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών 

2. ΜΕΤΡΗΤΑ 100 ΕΥΡΏ 674 Σταύρος Μέρμηγκας 

3. ΜΕΤΡΗΤΑ 100 ΕΥΡΏ  1224 Σταύρος Μέρμηγκας 

4. ΜΕΤΡΗΤΑ 50 ΕΥΡΏ  232 Γεώργιος Βαστής 

5. ΜΕΤΡΗΤΑ 50 ΕΥΡΏ  1180 Γεώργιος Βαστής 

6. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50 ΕΥΡΏ  1171 Μιχάλης Μπίνης 

7. ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50 ΕΥΡΏ  12 Μιχάλης Μπίνης 

8. Καφετιέρα  1325 Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών 

9. Σετ βάζο-κηροπήγιο  278 Δήμητρα Μέρμηγκα 

10. Σετ κορνίζες  107 Δήμητρα Μέρμηγκα 

11. Κρυστάλινη σαλατιέρα  1315 Ανίτα Πρεκεζέ 

12.  Σετ φλυτζάνια τσαγιού 8 τεμαχίων  689 Ανίτα Πρεκεζέ 

13.  Χειροποίητο κόσμημα λαιμού  1081 Ελένη Τράκα 

14.  Χειροποίητο κόσμημα λαιμού  13 Ελένη Τράκα 

15.  Χειροποίητο κόσμημα λαιμού  66 Ελένη Τράκα 

16.  Χειροποίητο κόσμημα λαιμού  636 Ελένη Τράκα 

17.  Χειροποίητο κόσμημα λαιμού  1025 Ελένη Τράκα 

18.  Ασημένια σκουλαρίκια  191 Ελένη Τράκα 

19.  Ασημένια σκουλαρίκια  90 Ελένη Τράκα 

20.  Ασημένια σκουλαρίκια  736 Ελένη Τράκα 

21.  Χειροποίητο Βραχιόλι  236 Ελένη Τράκα 

22.  Χειροποίητο Βραχιόλι  1422 Ελένη Τράκα 

23.  Λουκάνικα 1,5 κιλό  455 Κρεοπωλείο «ο Άγης», Σπάρτη 

24.  Λουκάνικα 1,5 κιλό  1009 Κρεοπωλείο «ο Άγης», Σπάρτη 

25.  Φανάρι κήπου  1270 Δήμητρα Μέρμηγκα 

26.  Καλυντικά μπάνιου  1164 Μιχάλης Μπίνης 

27.  Καλυντικά μπανιου  525 Μιχάλης Μπίνης 

28.  Μπλούζες γυναικείες  1156 Λευκή Λάτση 

29.  Ασημένια εικόνα  1024 Ντίνα Τράκα 

30.  Χυλοπίτες τραχανάς  845 Βούλα Δαλακούρα 
 

 
Ο τυχερός νικητής 

 

 

 
 
 
 
 
 

Η εκτύπωση των λαχνών είναι 
προσφορά του τυπογραφείου 

Μαζαράκου, Σπάρτη 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

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

E-mail: info@karyes.gr 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν ανήμερα της γιορτής της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Το πρωί τελέστηκε η καθιερωμένη θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Κοίμησης της 
Θεοτόκου παρουσία πλήθους κόσμου (φωτογραφίες κάτω).  

    
 

 
 

  Το βράδυ ανήμερα της Παναγίας (15 
Αυγούστου)  Savas Cafe οργάνωσε 
καλοκαιρινό πάρτυ (Summer Party) με τον DJ 
Mike Poisidis το οποίο κράτησε μέχρι το πρωί. 
 

 Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου διοργανώθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στον Α.Σ. ΚΑΡΥΑΤΗ και τον 
Αθλητικό Σύλλογο Βρεσθένων. Το αποτέλεσμα ήταν θριαμβευτικό για την ομάδα των Καρυών. Να σημειωθεί ότι όλη τη 
διάρκεια του καλοκαιριού γίνονταν προπονήσεις στο ποδοσφαιρικό γήπεδο στο οποίο συμμετείχαν περίπου 20 παιδιά 
από το χωριό. Σκοπός είναι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο και την σχετική έκδοση άδειας 
καταλληλότητας για την διεξαγωγή επίσημων αγώνων να μπορέσει η ομάδα να ξανασυμμετάσχει στα τοπικά 
πρωταθλήματα από την περίοδο 2018-19. 

  
  
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος γύρος του Dirt Games Challenge για το 2017, που πραγματοποιήθηκε στις Καρυές Λακωνίας, 
αγώνας που συνδιοργανώθηκε από την Λ.Α.Σ. και την Α.Λ.Α.Κ. 

 
 Στις Καρυές έγινε η διεξαγωγή του 5ου γύρος του Επάθλου TRC Timed Rally Challenge και DGC DIRT GAMES CHALLENGE από την ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ (Λ.Α.Σ.), 
την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017. Ο Δήμος Σπάρτης, ο Αθλητικός Οργανισμός του, το Τοπικό Συμβούλιο των Καρυών, αλλά και οι Αθλητικοί και Πολιτιστικοί σύλλογοι, 
ήταν αρωγοί στην διεξαγωγή του αγώνα. 
 Ο θεσμός του Επάθλου έλαβε χώρα σε μια έκταση 400 στρεμμάτων όπου έχει διαμορφωθεί διαδρομή μήκους 2 χιλιομέτρων και πλάτος 10 μέτρων, έχοντας όλων των 
μορφών τις 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.  

 

 

 

 

 

 
 

 Η τεχνική πίστα φιλοξένησε 44 αγωνιζόμενους με χωμάτινες φόρμουλες και αυτοκίνητα, οι οποίοι διασκέδασαν προσφέροντας θέαμα αλλά και έντονες συγκινήσεις. Οι 
μάχες στις επιμέρους κατηγορίες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, ενώ με δεδομένο το γεγονός ότι οι χωμάτινες φόρμουλες βρέθηκαν για πρώτη φόρα στη συγκεκριμένη 
πίστα, δεν ήταν μόνο η απόλυτη ταχύτητα που έκανε τη διαφορά. Η αξιοπιστία και η αποφυγή λαθών έπαιξε το ρόλο της στο τελικό αποτέλεσμα, πάντα σε συνδυασμό με 
τον κορυφαίο χρόνο. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν συνολικά τέσσερα περάσματα, με τον τελικό νικητή να κρίνεται από το συνολικό 
χρόνο και των τεσσάρων. Κάτι που σημαίνει ότι το παραμικρό λάθος στοίχιζε ακριβά... 
 Όπως και σε κάθε αγώνα του επάθλου, έτσι και σήμερα, συνεργείο του χορηγού επικοινωνίας, CosmoteTV ήταν στις Καρυές καταγράφοντας εντυπωσιακά πλάνα τα 
οποία προβλήθηκαν από το CosmoteSports 5HD. 
 Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των φορέων της περιοχής αποδεικνύεται αρκετά επιτυχημένη δεδομένο ότι μέσα σε λίγους μόνο μήνες διοργανώνονται αγώνες για 
δεύτερη φορά. Η χρήση της πίστας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού που διοργανώνονται σε χωμάτινες διαδρομές στον Πάρνωνα, 
διαφημίζουν τις Καρυές και ενισχύουν το τουριστικό εισόδημα δίνοντας ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να καταφέρει ένας τόπος εάν οι κάτοικοι και φορείς 
συνεργάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται. 
Ας ελπίσουμε να ακολουθήσουν και αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο μέλλον. 
 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

Ρύθμιση οφειλών 
 από Δημοτικά Τέλη Ο Δήμος 

Σπάρτης γνωστοποιεί ότι γίνεται 
πλέον εφικτή η ρύθμιση οφειλών που 
έχουν βεβαιωθεί ή που θα 
βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από 
την έναρξη ισχύος του σχετικού 
νόμου.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη 
ρύθμιση ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2017. 
 Με ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί το σύνολο των 
οφειλών, οι οποίες και μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με πλήρη 
απαλλαγή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη 
καταβολής τέλους, είτε με δόσεις (από τον αριθμό των οποίων 
εξαρτάται και το ποσοστό έκπτωσης). 
Κάθε μηνιαία δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των 20 ευρώ, ενώ ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 100. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. 

------ 

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 
Ξεκίνησαν και φέτος, οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών. Οι Καρυές έχουν συμπεριληφθεί στις 
περιοχές της Λακωνίας που δικαιούνται το επίδομα. 
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται από την 1η 
Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή 
δικαιολογητικών. Για περισσότερες πληροφορίες καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα ΚΕΠ. 
 

«ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ Π. ΚΕΡΧΟΥΛΑ» 
Δημοσίευση οικονομικών στοιχείων 

 
 Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Καταπίστευμα Π. Κερχουλα», απέστειλε προς δημοσίευση 
τα οικονομικά της στοιχεία και συγκεκριμένα τον ισολογισμό του έτους 2016, την απόδειξη 
πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και αντίγραφα τιμολογίων και παραστατικών 
πληρωμής. 
 Η ιστοσελίδα www.karyes.gr προβαίνει σε ανάρτηση των ανωτέρω στοιχείων, όπως αυτά 
στάλθηκαν προς δημοσίευση για την ενημέρωση όλων των Καρυατών. 
 

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

Ανατέθηκε η μελέτη για νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 
 

 

Ανακοίνωση από το γραφείο της αντιπεριφερειάρχη 
κ. Τζανετέα: 
«Με την υπ΄ αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΚ 
/356100/232509/4493/7.9.2017 απόφασή της, η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανέθεσε την 
εκπόνηση μουσειολογικής προμελέτης για το νέο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης στο χώρο του 
Χυμοφίξ, με προϋπολογισμό € 15.000. Η παραπάνω 
απόφαση αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην 
πορεία υλοποίησης του νέου μουσείου». 
 

 Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κος Πέτρος Τατούλης και η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα 
Αδαμαντία Τζανετέα σε δηλώσεις τους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανάθεση της 
μελέτης και τόνισαν ότι βρίσκονται «σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και 
περιμένουμε σύντομα να ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα, όπως αυτά περιγράφονται στην 
προγραμματική σύμβαση, ώστε η Περιφέρεια να προχωρήσει στη δημοπράτηση της μελέτης για 
το νέο αρχαιολογικό μουσείο». 

Υποτροφίες καθιδρύματος  «Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου» 

 

  
Το Καθίδρυμα Ματάλα του Λακεδαιμονίου προκηρύσσει διαγωνισμό πρόσληψης υποτρόφων 2017-2018 ο 
οποίος θα διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:30 στο Εσπερινό Λύκειο Σπάρτης .  
 
Την προκήρυξη του διαγωνισμού μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα www.karyes.gr. 

 
 

 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ.Θ. ΣΚΙΟΥΡΗ 

Του Θεόδωρου Μεντή προέδρου του Δ.Σ. «Ο Καρυατής» 

 

 

Οικία   Γ.Θ. ΣΚΙΟΥΡΗ- Γραφεία Συλλόγου 
 Όπως όλοι γνωρίζουν στην οικία του μεγάλου ευεργέτη Γ. Θ. Σκιούρη στεγάζονται τα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου, του 
Πολιτιστικού Συλλόγου, ενώ και σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο ο  Χορευτικός Όμιλος έχει αποθηκεύσει σημαντική ποσότητα 
παραδοσιακών στολών. 
 Ο Αθλητικός Σύλλογος έχει διαθέσει μεγάλο  ποσό μέχρι σήμερα για την ανακαίνιση αυτού του χώρου και απομένει να 
κατασκευαστεί εξωτερική κλίμακα και σκέπαστρο για την εύκολη πρόσβαση στο οίκημα.  Όπως έχει αναφερθεί και στο 
παρελθόν αυτό το θέμα αποτελεί για τον Αθλητικό Σύλλογο μεγάλη και άμεση προτεραιότητα και είμαστε σε θέση να σας 
ανακοινώσουμε ότι αυτό το διάστημα αξιολογούνται οι διάφορες προσφορές για την εκτέλεση του έργου. 
 

Πρώην αποθήκη Γεωργικού Συνεταιρισμού 
 Ο χώρος παραχωρήθηκε στον Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»  από το  Γεωργικό Συνεταιρισμό Καρυών. Για το σκοπό αυτό οι 
ομογενείς του χωριού  μας προσέφεραν το ποσό των US$ 13.150 και ο Αθλητικός Σύλλογος το ποσό των € 9.364,86 από 
τα αποθεματικό του. Μετά από 2,5 χρόνια προσπαθειών απομακρύνθηκαν όλα τα άχρηστα και παρατημένα αντικείμενα 
(εντός και εκτός) και χρωματίστηκε το εσωτερικό αυτής της αίθουσας. Ο Σύλλογος σκοπεύει να εγκαταστήσει μέσα 
όργανα γυμναστικής, καλαθοσφαίρισης, επιτραπέζιας αντισφαίρισης, σκάκι και ότι άλλο θα προσφέρει αθλητική 
δραστηριότητα. 

  

Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

 Ο σημερινός χώρος είχε διαμορφωθεί με έξοδα του Αθλητικού Συλλόγου και προσφορά του Ομογενή πατριώτη κου Κωσταλά. Το έτος 1995 ο Σύλλογος κατάφερε να το 
εντάξει στο Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Leader και μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας «Πάρνων»  να ολοκληρώσει την κατασκευή του (γήπεδο καλαθοσφαίρισης-
πετοσφαίρισης-αντισφαίρισης). Η συμμετοχή του Συλλόγου μας ανήλθε  σε τότε ΔΡΧ. 13.585.575. Δυστυχώς μετά  από 20 χρόνια ο αθλητικός αυτός χώρος έχει υποστεί 
 σημαντικές φθορές στα τσιμεντένια στηθαία του , αλλά και στον τάπητα περισσότερο. Για τη συντήρηση και διατήρηση του χώρου σίγουρα απαιτούνται κάποια χρήματα. 

Αποδυτήρια - γήπεδο  ποδοσφαίρου 
 Τα σημερινά αποδυτήρια που κατασκευάστηκαν το  1958 και 1981 με δωρεές των Γ.Θ. Σκιούρη και Δ.Θ. Κάκκαρη αντίστοιχα ανακαινίστηκαν το 2013 με χρήματα που 
προσέφερε (€ 10.000) ο Ο.Π.Α.Π., ύστερα από ενέργειες του  συμπατριώτη μας Ν.Γ. Τράκα. Σήμερα (καλοκαίρι του 2017) ο Σύλλογος έχει προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες για την ηλεκτροδότηση των αποδυτηρίων, του γηπέδου καλαθοσφαίρισης αλλά και του γηπέδου ποδοσφαίρου μπροστά  από τις κερκίδες. Ήδη εγκρίθηκε η 
άδεια εντός του Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε ότι τους προσεχείς μήνες θα ολοκληρωθεί ο ηλεκτροφωτισμός όλων των χώρων.  Επίσης η Πολεοδομία έχει εκδώσει την υπ' 
αριθμ. 24|2017 οικοδομική άδεια για την επέκταση των αποδυτηρίων, πλην όμως δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή τα απαραίτητα χρήματα για την υλοποίηση αυτού του 
έργου. 
 Τέλος, τον φετινό Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν εργασίες πάνω από τις κερκίδες ποδοσφαίρου, και απομακρύνθηκαν πέτρες και χώματα που είχαν συσσωρευτεί λόγω 
κατολισθήσεων. 
 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr6qKh9tvWAhXE1BoKHVlrBwYQjRwIBw&url=http://laconialive.gr/tag/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82/&psig=AOvVaw3a5eM70sL373_gc57I0J1w&ust=1507376780643286
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi55_SQ9tvWAhVIXBoKHd_-BiIQjRwIBw&url=http://korinthiakoi-orizontes.blogspot.com/2014/04/blog-post_8485.html&psig=AOvVaw0rbwaYeX0bA7FQSXd8Gews&ust=1507376729655012
http://www.karyes.gr/newsfeed/images/2017/matalasf.jpg
http://www.karyes.gr/
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 
 Οι σύγχρονοι Καρυάτες για τις Αρχαίες Καρυές 

 
 Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η ανταπόκριση των Καρυατών στην έκκληση του Συνδέσμου για τη συντήρηση και την ολοκλήρωση του Μνημείου των Καρυάτιδων. 

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.) δεν επιθυμεί να καλυφθεί το κόστος από λίγους με πολλά, αλλά από πολλούς με λίγα. Για το σκοπό αυτό ο Σύνδεσμός 
άνοιξε ένα τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα προκειμένου να συμμετέχουν όλοι με μικρά ποσά. Ο αριθμός λογαριασμού είναι (ΙΒΑΝ):  
 

G R 5 6 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 2 2 8 7 0 9 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

SWIFT (BIC) ETHNGRAA 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
  Μια μικρή εισφορά €10 με €20 είναι αρκετή, αρκεί να βοηθήσουν όλοι. Ευνόητο, ότι όσοι πατριώτες θέλουν να προσφέρουν περισσότερα είναι καλοδεχούμενοι. 
 
  Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν τόσο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Καρυών, στο facebook, όσο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του συνδέσμου. 
 
  Σε συνέχεια των ονομάτων των συμπατριωτών μας που καταθέσαν χρήματα την άνοιξη, στο παρόν τεύχος αναφέρουμε τις δωρεές του καλοκαιριού: 
 

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ € 50 

 ΚΟΛΟΒΟΣ Γ. € 50 

 ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ € 15 

 ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ € 50 

 ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) € 60 

 ΜΟΛΤΕΖΑΤΟΥ ΚΑΜΕΛΙΑ € 15 

 ΔΕΛΗ ΤΖΕΝΗ € 10 

 ΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ € 30 

 ΠΙΤΣΗΣ ΤΟΥΛΑ €20 

 ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ € 30 

 ΒΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ € 10 

 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ € 10 

 ΜΕΛΕΧΕ ΝΙΤΣΑ (ΟΝΤΑΡΙΟ) € 20 

 ΒΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ €  50 

 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΑ € 40 
 ΤΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ € 50  

 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

 

 
Στις 29 Ιουλίου 2017 η Μαρία Ελένη Κολοβού, 
κόρη του Γ. Κολοβού από το Los Angeles της 
California και ο σύζυγός της Brett Mark 
Wintown βάπτισαν στον Ι.Ν. Κοίμησης της 
Θεοτόκου Καρυών τα δίδυμα τέκνα τους Ακύλα 
και Ιόνη. 
 
Να τους ζήσουν! 

 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
 

 Σύμφωνα με τον εφημέριο Καρυών Πατέρα Ευστράτιο έφυγαν από την ζωή το καλοκαίρι στο χωριό οι: 
Στις 10 Ιουνίου η Αγγελική Κουτσόγιωργα χήρα Παρασκευά, ετών 88. 
Στις 12 Ιουλίου ο Παναγιώτης Τράκας, ετών 87. 
Στις 28 Ιουλίου η Μελπομένη Παπασταύρου, ετών 93. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου η Μαρίνα Δήμα-Κουτρουλάκη, ετών 67. 
 
 Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

 

ΓΑΜΟΙ 

 
 Στις 16 Ιουλίου 2017 στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καρυών 
τελέστηκε ο γάμος του Ιωάννη Π. Κουτσόγιωργα με την 
Σοφία Μελέσκο. 
 Στον γνωστό και αγαπητό Γιάννη που με την οικογένεια του 
έχει το ξενοδοχείο το «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» και το 
εστιατόριο «ΑΡΕΤΗ» στην πλατεία της Ράχης και ο οποίος 
συμμετέχει πάντα ενεργά και πρόθυμα στα κοινά του χωριού 
μας, ευχόμαστε κάθε ευτυχία!  

   
Στο επόμενο τεύχος φωτορεπορτάζ από τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας στο εξωτερικό 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sJPEyfnWAhVIWhQKHZD3DZsQjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.gr/2015/08/25/ethnikes-shmaies-istoria-symvolismoi_n_8038244.html&psig=AOvVaw0daFcdSnuB6BekoUrQS9aa&ust=1508395558891895
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6r4y1yfnWAhUI0RQKHQSaCy8QjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.gr/2015/08/25/ethnikes-shmaies-istoria-symvolismoi_n_8038244.html&psig=AOvVaw07gzu0INVX9vI5myQM0oHL&ust=1508395536303651
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiytI_RyfnWAhWDaRQKHZuPD6AQjRwIBw&url=http://www.huffingtonpost.gr/2015/08/25/ethnikes-shmaies-istoria-symvolismoi_n_8038244.html&psig=AOvVaw3tSLfNnJ0LgU3lQtQn4Trl&ust=1508395597276116


Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών Ενημερωτικό Δελτίο- Φθινόπωρο 2017 6 

Ο Αθανάσιος Ματάλας 

 

 
Του Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Κ. Μπλάθρα 
Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης και  
Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου του Καθιδρύματος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ 
 
Ο Αθανάσιος Ματάλας, γεννήθηκε στην όμορφη γη των Καρυών (Αράχωβα) της Λακεδαίμονος, στις 30 Ιανουαρίου 1836, από τη μεγάλη γενιά των 
Ματαλαίων που οι ρίζες της κρατούσαν από το Βυζάντιο και οι βλαστοί της έφθαναν μέχρι τον αγώνα του 1821, στον οποίο οι Ματαλαίοι πήραν 
μέρος και απέδειξαν την ευγένεια της καταγωγής τους και το μεγαλείο της δικής τους προσωπικής δημιουργίας.  

 Πατέρας του ήταν ο Αναγνώστης Ματάλας. Στο χωριό του έμαθε τα πρώτα γράμματα και συνέχισε στο Ελληνικό Σχολείο Αγίου Πέτρου Κυνουρίας και Σπάρτης ως και 
στο Γυμνάσιο της Τρίπολης. Το ανήσυχο πνεύμα του δίψαγε για ανώτερη μόρφωση και ευρύτερες σπουδές. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κατά το διάστημα των ετών 1859-1863, με Καθηγητές τους Παπαρηγόπουλο, Καλλιγά, Σούτσο, Ράλλη, Ιωάννου, Στρούμπο και πολλούς άλλους.  
 Σε ηλικία μόλις 26 ετών, ο Αθανάσιος Ματάλας έχει αρχίσει τη δημόσια ζωή του σε μια θέση περίοπτη, που οι νέοι της εποχής του, αλλά και της δική μας, 
δικαιολογημένα θα τη ζήλευαν. 
 Επί είκοσι χρόνια, 1862-1882, ο Αθανάσιος Ματάλας εργάσθηκε στην Ελληνική Προξενική Υπηρεσία. Έγινε Γραμματέας Προξενείου στην αρχή, έπειτα Υποπρόξενος και 
τελευταία Πρόξενος με έντονη παρουσία και σημαντική δράση στην ιστορία του διπλωματικού σώματος. Στις θέσεις αυτές, που για μια εικοσαετία κόσμησε με το υψηλό 
του ήθος, ο Αθανάσιος Ματάλας, άφησε τη σφραγίδα της δυναμικής του προσωπικότητας, του ακατάβλητου δυναμισμού του και της υπέρμετρης φιλοπατρίας του. Το 
Έθνος, αναγνωρίζοντας τη γόνιμη δράση του, τον τίμησε με το παράσημο των Εθνικών Υπηρεσιών.  
 Υπηρέτησε για λίγο ως Γραμματέας και Υποπρόξενος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μετά στην όμορφη Θεσσαλονίκη (1862-1863). Εκεί, η εθνική δράση του 
Αθανασίου Ματάλα κορυφώθηκε γιατί, αφ΄ ότου βρέθηκε στη Νύμφη του Θερμαϊκού, εργάσθηκε ασταμάτητα στο πλευρό των υπόδουλων ακόμη Ελλήνων για να 
συγκροτήσουν αμιγείς Ελληνικές Κοινότητες, να αυτοδιοικηθούν, να ενισχυθούν και να ετοιμασθούν με κάθε τρόπο για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού αλλά και για 
τη διατήρηση του εθνικού φρονήματος, που απειλείτο θανάσιμα από τους Βούλγαρους κομιτατζήδες. Πέτυχε την άδεια να αλληλογραφεί με τις τοπικές αρχές στην 
Ελληνική γλώσσα και κατέβαλε προσπάθειες για να εξουδετερώσει τις βουλγαρικές ενέργειες στην περιφέρεια του Ελληνικού Προξενείου και να αποκρούσει τη σλαβική 
προπαγάνδα. Στον ελληνικό βορρά, λοιπόν, σαν βρέθηκε ο Αθανάσιος Ματάλας, συνέχιζε τους αγώνες που καθαγίασαν με το αίμα τους οι Ματαλαίοι στο μεγάλο 
ξεσηκωμό του Γένους του 1821.  
 Το 1864 υπηρέτησε στα Προξενεία Χανίων και Ηρακλείου Κρήτης και κατόπιν, 1864-1866, στο Προξενείο Κωνσταντινούπολης. Τον Αύγουστο του 1866, ο Αθανάσιος 
Ματάλας, διορίστηκε Υποπρόξενος στον Σουλινά της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου υπήρχε μεγάλη ελληνική Κοινότητα. Εκεί, πέτυχε απαλλαγές φορολογίας για τα 
ελληνικά πλοία, πράγμα το οποίον ωφέλησε πολύ την ελληνική ναυτιλία. Με ενέργειες του Αθανασίου Ματάλα, κτίσθηκε ελληνική Εκκλησία στην πόλη αυτή και έγινε 
μεταξύ των Ελλήνων παροίκων έρανος για την ενίσχυση του Κρητικού Αγώνα (1866-1869).  
 Ο Αθανάσιος Ματάλας τερμάτισε τη θητεία του στην Προξενική Υπηρεσία στη Φιλιππούπολη (1874-1881), την πόλη με το αρχαίο ελληνικό όνομα και με το νέο 
ελληνισμό σε ακμή και ζέση δημιουργική. Στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877, η πόλη του Φιλίππου κινδύνευε. Ο Αθανάσιος Ματάλας με τους επιδέξιους 
διπλωματικούς ελιγμούς του, κατόρθωσε να αποτρέψει την είσοδο του ρωσικού στρατού στην πόλη, με αποτέλεσμα να απαλλάξει τον άμαχο πληθυσμό από το 
αιματοκύλισμα και την καταστροφή. Αργότερα, σε μια από τις κεντρικές οδούς της πόλης, δόθηκε το όνομα του Αθανασίου Ματάλα, για να τιμηθεί άλλη μια φορά, 
ελάχιστα, το ανώτερο ήθος και η αδάμαστη θέληση του διπλωμάτη, που υπηρετεί σωστά τον άνθρωπο.  
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε ο Αθανάσιος Ματάλας και για τα γενικότερα προβλήματα του Ελληνισμού. Έτσι, πλην της δράσης του στην Ανατολική Ρωμυλία, έχει στο 
ενεργητικό του δραστηριότητες υπέρ του Μακεδονικού ζητήματος για τις οποίες ο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» του απένειμε το 1905 τιμητικό δίπλωμα. 
 Εξάλλου, το 1910 μαρτυρείται ότι απηύθυνε προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο υπόμνημα «Περί των ληπτέων μέτρων προς βελτίωσιν της καταστάσεως του Κράτους».  
 Ο Αθανάσιος Ματάλας, παραλλήλως προς την προξενική του υπηρεσία, ασχολήθηκε επιτυχώς με εμπορικές επιχειρήσεις. Ήδη, όταν υπηρετούσε στη Φιλιππούπολη, 
επέτυχε την εισαγωγή ελληνικών νημάτων στη Βουλγαρία και την Ανατολική Ρωμυλία, συγχρόνως δε έκανε εμπόριο καπνού, ξυλείας και σιτηρών.  
 Τις εμπορικές τους επιχειρήσεις συνέχισε και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα το 1882 και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά.  
 Στο εξής, όμως, ο Αθανάσιος Ματάλας, ο οποίος εντωμεταξύ είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία, περιορίστηκε στην επιχείρηση εκμετάλλευσης του αλευρόμυλου του, 
ευρισκομένου στο Ναύπλιο και έστρεψε την δραστηριότητά του σε κοινωφελή έργα.  
 Αργότερα, το Έθνος χρειάστηκε και πάλι τις πολύτιμες υπηρεσίες του και ο Αθανάσιος Ματάλας βρέθηκε για πολλά έτη (1895-1899) να υπηρετεί αλληλοδιαδόχως 
Νομάρχης Αργολιδοκορινθίας, Φθιωτιδοφωκίδας και Αρκαδίας, όπου άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη της διάβασής του από τις περιοχές αυτές, τις οποίες υπηρέτησε με 
ιεραποστολικό ζήλο και θαυμαστή αξιοπρέπεια, ώστε το παράδειγμά του, σαν Δημοσίου Λειτουργού, να απασχολήσει τη Βουλή των Ελλήνων, όπου ο αείμνηστος 
Κερκυραίος Πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης, από το επίσημο βήμα του Βουλευτηρίου, έπλεξε το εγκώμιο του ακάματου και επιτυχημένου Νομάρχη.  
 Του έμεναν ακόμη και χρόνια δυνάμεις και διάθεση να υπηρετήσει και τη γενέθλια γη, την οποία περίσσια αγάπησε και πολύ νοστάλγησε στα χρόνια της αθέλητης 
αποδημίας του.  
 Στα 1900, εκλέγεται Δήμαρχος Οινούντος και υπηρετεί τον τόπο για μια τετραετία. Εδώ, η δημιουργική του πνοή, αγκάλιασε όλους τους τομείς, σε τέτοιο βαθμό, που 
όλα να μαρτυρούν και σήμερα το ευεργετικό του πέρασμα, αφού επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα για ολόκληρο το Δήμο, ιδιαίτερα δε για τη γενέτειρά του την Αράχωβα 
της Λακεδαίμονος. Οι κυριότεροι τομείς της δραστηριότητάς του ήταν η συγκοινωνία, η εκπαίδευση, η γεωργία, κυρίως η δασοκαλλιέργεια και η τοπική αυτοδιοίκηση.  
 Έτσι, επί δημαρχίας του κατασκευάστηκαν με προσωπική εργασία των κατοίκων του Δήμου Οινούντος, δρόμοι τριάντα περίπου χιλιομέτρων, όπως οι δρόμοι Βρέσθενα 
– Καρυές, Βασαράς–Βέροια, Καρυές–Βαρβίτσα–Βαμβακού, Καρυές–Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης (θέση Μπακούρου Χάνι). Ο τελευταίος ήταν ένας από τους πρώτους αμαξιτούς 
δρόμους που έγιναν στη Λακωνία.  
 Το 1882, ο Αθανάσιος Ματάλας φρόντισε να ιδρυθεί στις Καρυές Ελληνικό Σχολείο, το οποίο συντήρησε επί ένα χρόνο με δικά του έξοδα. Σ΄ αυτό το σχολείο άρχιζε η 
διδασκαλία στοιχείων της αρχαίας Ελληνικής. Ήταν τριετούς φοίτησης μεταξύ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Το 1886, εξάλλου, ενήργησε να κτισθεί 
Διδακτήριο Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Παρασκευή (σημερινό Δημοτικό Σχολείο Καρυών).  
 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Αθανασίου Ματάλα για τα δάση και την δενδροκαλλιέργεια γίνεται φανερό και από τις προσπάθειές του να πείσει τους κατοίκους της 
Μπαρμπίτσας Λακεδαίμονος να φυτέψουν καστανιές στον τόπο τους και από το διορισμό φύλακα του δάσους των Καρυών, τον οποίον ο αείμνηστος Ματάλας 
μισθοδοτούσε κατά το διάστημα 1898-1909 και πράττει έκτοτε το Ίδρυμα του μέχρι και σήμερα. 
 Στη δική του πρωτοβουλία ανήκει, επίσης, η σύσταση επιτροπών αυτοδιοίκησης στις Κοινότητες και τους Οικισμούς του Δήμου Οινούντος, Βρέσθενα- Καρυές (Αράχωβα) 
– Βαρβίτσα – Βαμβακού – Μεγάλη Βρύση – Βασαρά – Βέροια και Κουλούρι, κατά το 1900.  
 Ο Αθανάσιος Ματάλας, ο οποίος – όπως είπαμε – είχε υπηρετήσει ως προξενικός υπάλληλος σε κοινότητες του αλύτρωτου ελληνισμού και του ελληνισμού της 
διασποράς, πίστευε απόλυτα στον θεσμό της αυτοδιοικούμενης κοινότητας, όπως προκύπτει από επιστολή του Ίωνα Δραγούμη, θερμού θιασώτη της αυτής ιδέας, προς 
τον βουλευτή Λακωνίας Γεώργιο Φυκιώρη, ο οποίος πίστευε επίσης στον θεσμό της αυτοδιοίκησης. Κατά το 1905, ο Αθανάσιος Ματάλας είχε υποβάλει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών σχέδιο νόμου περί Κοινοτήτων.  
 Ο  Αθανάσιος Ματάλας διακρίθηκε και ως ιδιώτης σε πολλούς τομείς δραστηριότητας επ΄ αγαθώ της πατρίδας του Λακεδαίμονος. Φρόντισε για την καλλιέργεια 
υφαντικής τέχνης ταπήτων στην περιοχή Οινούντος, υπήρξε ιδρυτής και επί 15 χρόνια (1898-1912) ο αθλοθέτης των ετήσιων αγώνων του Γυμναστικού Συλλόγου 
Σπάρτης και έκανε πολλές ενέργειες αλλά χωρίς επιτυχία για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Σπάρτης με την Τρίπολη.  
 Το 1909 έγινε Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ». Το 1910 έλαβε μέρος ως εκπρόσωπος των Καρυών (Αράχωβας) στον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο των Παραγωγικών Σωματείων, ο οποίος συνεκροτήθη στις 28 Μαρτίου αυτού του έτους.  
 Το επιστέγασμα των προσπαθειών του Αθανασίου Ματάλα και το αποκορύφωμα της αγάπης του προς την Λακεδαίμονα, υπήρξε η Διαθήκη του (27 Μαρτίου 1919). Με 
τη Διαθήκη του αυτή, που είναι ένα εξαίσιο κήρυγμα αγάπης για τον άνθρωπο και τη νεότητα, ο αείμνηστος Διαθέτης, συνέστησε το «ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ 
ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ» και όρισε, με τους πόρους της μεγάλης του περιουσίας, τη χορήγηση υποτροφιών, για την εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της επιστήμης, 
προκειμένου να μορφώνονται οι νέοι από τη Λακεδαίμονα και όσοι κατάγονται από την οικογένεια των Ματαλαίων. Καθόρισε ακόμα και επιχορηγήσεις στον Ιατρό, στον 
Εφημέριο, και στο Δασοφύλακα του Δάσους της Κοινότητας Καρυών, θέλοντας έτσι να βοηθήσει τη γενέτειρά του και τους συμπατριώτες του.  
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