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ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
19-21 Ιουλίου γιορτή Μπύρας – μουσικές βραδιές
Οι εκδηλώσεις ξεκινούν το Σαββατοκύριακο 19-21
Ιουλίου με την εορτή ζύθου. Συγκεκριμένα με την
ευγενική χορηγία της Λακωνικής ζυθοποιίας
«SPARTAN BEER» θα υπάρχει δωρεάν μπύρα για
όλους τους επισκέπτες όλο το Σαββατοκύριακο.
Παράλληλα, το Σάββατο 20 Ιουλίου στις 20.00 θα γίνουν τα εγκαίνια της Έκθεσης
Εικαστικών Δημιουργιών «ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΑΣ» από καλλιτέχνες των
Καρυών. Ο Σύνδεσμος μας, πιστός στην πολιτιστική αποστολή του, έχει καλέσει όλους τους
συμπατριώτες να παρουσιάσουν το όποιο καλλιτεχνικό τους έργο. Με βάση αυτό το
κάλεσμα στην Έκθεση θα παρουσιαστούν έργα τους η αγιογράφος Ανδριάνα Παρίση και οι
καλλιτέχνες Ιωάννης Γουδές, Στέφανος Μελεχές, καθώς και η οικογένεια Σιούτου. Επίσης, ο
Σύρος ζωγράφος Σαγιέρ Ελ Ναζάρ θα παρουσιάσει έργα του με τοπία των Καρυών. Σκοπός
είναι η έκθεση να παραμείνει ανοικτή στο κοινό για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η
βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα από νέους καλλιτέχνες το χωριού μας.

26-28 Ιουλίου Αραχωβίτικα Πανηγύρια-Δεξίωση Σ.Α.Κ.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο μας περιμένουν όλους δύο από τα πιο φημισμένα πανηγύρια
της Πελοποννήσου. Τα δικά μας Καρυάτικα Πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία
της Ράχης την Παρασκευή 26 Ιουλίου και του Αγίου Παντελεήμονα στην Κεντρική Πλατεία
το Σάββατο 27 Ιουλίου. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Ιουλίου το
απόγευμα στις 20.00 με την Ετήσια Δεξίωση του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος.

9-10 Αυγούστου Παιδικό Πάρτυ-Πανηγύρι Πολιτιστικού Συλλόγου

Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Αυγούστου για τους μικρούς μας φίλους θα γίνει ένα
παιδικό πάρτυ με παράσταση της κας Ελένη Κουσκουρέλου, παιδαγωγού θεατρικού
παιχνιδιού.
Το Σάββατο, 10 Αυγούστου το βράδυ θα λάβει μέρος το μεγάλο πανηγύρι του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών στο Γήπεδο του Καρυάτη με ζωντανή μουσική, ψητές
γουρουνοπούλες, κρασί και ποτά.

16 Αυγούστου: O xορός του Σ.Α.Κ. στην Αγία Παρασκευή

Το απόγευμα της Κυριακής 21 Ιουλίου οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με μια βραδιά
παραδοσιακής ελληνικής μουσικής με το Χορευτικό Ομιλο Σκάλας Λακωνίας.

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ
ΚΑΡΥΕΣ
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών
ανακοινώνει ότι τμήμα λειψάνων της
Αγίας Παρασκευής φυλλασσόμενο στην
Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και
Σπάρτης θα μεταφερθεί στην Τοπική
Κοινότητα Καρυών Λακωνίας, όπου και θα
εκτεθεί σε Ιερό Προσκύνημα στο Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής.
Μετά την υποδοχή των λειψάνων την 31η
Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19.30, θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός
εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, πρωτοστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σπάρτης και Μονεμβασίας Ευστάθιου.
Την επομένη, 1η Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη από 7 π.μ. έως 10 π.μ. θα
τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετά κηρύγματος.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Συνεχίζονται οι προσφορές των
συμπατριωτών μας για την
ολοκλήρωση των εργασιών στο
περίβολο του Μνημείου.
Τους
ευχαριστούμε
και
δημοσιεύουμε τα ονόματά τους.



 Σοφία Κόντη € 50.
Γρηγόριος Θεοφιλόπουλος € 20.

Οι εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού
θα κλείσουν με τον ετήσιο χορό του
Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών στο
άλσος της Αγίας Παρασκευής στο
προαύλιο του σχολείου.
Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια τροποποίηση στο πρόγραμμα θα υπάρχει άμεση
ενημέρωση στην ηλεκτρονική μας Διεύθυνσης WWW.KARYES.GR

Το πρόγραμμα των θερινών λειτουργιών στα εξωκλήσια των Καρυών
Σύμφωνα με τον Ιερέα Καρυών πατέρα Ευστράτιο, κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, πλην των
Κυριακών οπότε και θα τελούνται οι Θείες Λειτουργίες στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα ή της Αγίας Παρασκευής,
θα πραγματοποιηθούν οι εξής Θείες Λειτουργίες στους λοιπούς Ιερούς Ναούς της Ενορίας Καρυών:
 την 17η Ιουνίου (ανήμερα της εορτής τους Αγίου Πνεύματος) στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας,
 την 1η Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων,
 την 7η Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίας Κυριακής,
 την 15η Αυγούστου στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία),
 την 29η Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Κοινοτικό Ωρολόγιο και
 την 8η Σεπτεμβρίου στον Ι.Ν. Γενέσεως της Θεοτόκου στην Φωτεινού Καρυών.

---------------------------------------------------------------------------------ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ
Μετά από 33 (!!!) χρόνια, επιτεύχθηκε επιτέλους η εκχώρηση στους δικαιούχους κατοίκους των Καρυών του
ενεργητικού του Κληροδοτήματος ΚΕΡΧΟΥΛΑ, ύψους 1.507.955,60 $ Η.Π.Α., δίνοντας την ευκαιρία
ανάπτυξης του προαιώνιου τόπου τους, όπως την είχε οραματιστεί και φυλάξει στην ψυχή του ο αείμνηστος
ευγενής ομογενής ευεργέτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ. Οι γενεές των Καρυατών θα τιμούν το όνομά του,
όπως και τα ονόματα όλων των σπουδαίων ευεργετών και δωρητών του χωριού, παράλληλα με τα ονόματα
των συμπατριωτών οι οποίοι θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι.
Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης της κοινωνίας των Καρυών, καθώς και των χειρισμών της
εκλεγείσας ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ από την ιστορική Γενική Συνέλευση των κατοίκων, την 22α Οκτωβρίου 2017, στην
οποία λήφθηκαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις:
 1ον η ζωτικής σημασίας και καθολικής αποδοχής αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών,
 2ον η υλοποίηση μικρότερης κλίμακας έργων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού,
 3ον η λήψη δράσεων στήριξης ομάδων τοπικών παραγωγών υπό θεσπισμένους όρους και κανόνες,
 4ον η αξιοποίηση των υπολοίπων χρημάτων ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, μελλοντικά,
 5ον ψήφισμα για την επιστροφή της κλεμμένης Καρυάτιδος και προβολή των Καρυών ως γενέτειρας των
Καρυατίδων και
 6ον η ανάθεση αποστολής στη εκλεγείσα ΕΠΙΤΡΟΠΗ για την επιλογή και σύσταση του καταλληλότερου
νομικού σχήματος διαχείρισης του Κληροδοτήματος και την ετοιμασία προγραμματικής σύμβασης με την
Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης.
-συνέχεια στην σελίδα 5-
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ο καλός καιρός -μετά από έναν πολύ δύσκολο χειμώνα- ήταν το έναυσμα, ώστε αρκετός κόσμος να
συρρεύσει στις Καρυές για τις εκδηλώσεις του τριημέρου της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας.
Οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών, τον Αθλητικό Σύλλογο «Ο
Καρυάτης», τον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών, τους επαγγελματίες των Καρυών και τον Δήμο Σπάρτης
ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, 9 Μαρτίου 2019 στο Savas Cafe-bar με ζωντανή λαϊκή μουσική από το
συγκρότημα "Εν Τέχνη". Το μαγαζί ήταν κατάμεστο από κόσμο που διασκέδασε και χόρεψε μέχρι αργά.
Την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019 από νωρίς το απόγευμα είχε ανάψει η μεγάλη φωτιά στην πλατεία για την
εκδήλωση της Αποκριάς. Πολύ κόσμος, κεράσματα, σουβλάκια, κρασί, τσίπουρο, χορός και μουσική
πλαισίωσαν την όμορφη βραδιά. Επίσης, τιμήθηκε το έθιμο των τελευταίων χρόνων με τα αυτοσχέδια
αερόστατα στον ουρανό των Καρυών, θέαμα ομολογουμένως εντυπωσιακό, όπως μπορείτε να δείτε από τις
φωτογραφίες. Πολλά συγχαρητήρια στα μέλη των συλλόγων αλλά και στους μερακλήδες των Καρυών που
κατασκεύασαν τα αερόστατα.

Βράδυ τελευταίας Κυριακής των Αποκρεών στην Κεντρική Πλατεία
Την Καθαρά Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019 από το
πρωί μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στο γήπεδο
του χωριού όπου πέταξαν χαρταετούς ψηλά
στον ουρανό.
Το μεσημέρι το γλέντι στήθηκε από νωρίς στην
κεντρική πλατεία πάλι με τη φωτιά, τη μουσική,
τα νηστίσιμα αυτή τη φορά κεράσματα, αλλά και
τα αερόστατα στον ουρανό της πλατείας.

Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο
Πρωινό Καθαρής Δευτέρας στην Κεντρική Πλατεία
---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

O ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΟΥ ΑΡΓΗΣΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
Στο προηγούμενο τεύχος μας είχαμε γράψει για την χιονόπτωση της πρωτοχρονιάς καθώς και
για τον βαρύ χειμώνα που έπληξε το χωριό με νέα χιόνια μέσα στο Ιανουάριο και βροχές τον
Φεβρουάριο.
Ποιος θα περίμενε ωστόσο, ότι μετά το
τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας, όπου ο
καιρός ήταν τελείως ανοιξιάτικος και οι
Καρυάτες και οι επισκέπτες απόλαυσαν την
όμορφη φύση και τις εκδηλώσεις των
Συλλόγων που αναφέραμε παραπάνω, θα
ερχόταν μια νέα χιονόπτωση μόλις δύο
ημέρες μετά! Από τις φωτογραφίες που
δημοσιεύουμε προκύπτει η αντίθεση.
Ευτυχώς ο τρελός καιρός δεν συνεχίστηκε και
η άνοιξη επέτρεψε για τα καλά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΎΛΛΟΓΟ
O Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:
«Ο Σύλλογος μας αποφάσισε να αναδείξει την ιστορία, τις
φυσικές ομορφιές, την πλούσια παράδοση του χωριού
μας, τα πολιτιστικά του στοιχεία, με μια σειρά δράσεων
και ενεργειών που έχουν στόχο την τουριστική του
αναβάθμιση και την προσέλκυση επισκεπτών.
Θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ντοκυμαντέρ για το
χωριό μας και καθ' όλη τη διάρκεια ενός χρόνου θα
καταγραφούν τα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, οι
εκδηλώσεις, η σύγχρονη καθημερινότητα.
Παράλληλα, θα προχωρήσουμε σε αναβάθμιση της
συμμετοχής του χωριού στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook
κλπ) όπου θα προβάλλονται σε ζωντανή σύνδεση τα
δρώμενα,
εκδηλώσεις,
πανηγύρια
κλπ.
που
πραγματοποιούνται στο χωριό. Στις ίδιες δράσεις θα
περιλαμβάνονται παρουσιάσεις από τις επιχειρήσεις του
χωριού.
Για αυτά και πολλά άλλα που θα δείτε εν καιρώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε την
οικογένεια του αείμνηστου συμπατριώτη μας Πάνου Κωσταλά, τα παιδιά του Στράτο
και Βίβιαν τα οποία εις μνήμην του ανέλαβαν την οικονομική κάλυψη του όλου αυτού
εγχειρήματος. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τις κυρίες Λίτσα Φλώρη για την πολύτιμη
βοήθειά της και Χρυσηίδα Γαζή για τη σκηνοθετική επιμέλεια».
Μέχρι στιγμής η αναμετάδοση έγινε και είναι προσβάσιμη από το προφίλ του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών στο Facebook.

Ο Εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις Καρυές
Στις 21 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και όπως κάθε χρόνο, όλοι οι Καρυάτες ανέβηκαν στον λόφο πάνω από το χωριό στον Ιερό Ναό που είναι
αφιερωμένος στους Αγίους. Μέσα στο όμορφο πευκόδασος οι πιστοί λειτουργήθηκαν από τον πατέρα Ευστράτιο και στην συνέχεια απόλαυσαν τα κεράσματα των εθελοντών του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Ενημερωτικό Δελτίο- Θέρος 2019

2

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΧΑ 2019
Ο ζεστός ανοιξιάτικος καιρός συνέβαλε στο να ανοίξουν πολλά σπίτια το Πάσχα. Μαζί με τους πολλούς Καρυάτες που ζουν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, πολλοί ήταν και
οι επισκέπτες που προτίμησαν το όμορφο χωριό του Πάρνωνα για να περάσουν τις άγιες ημέρες του Πάσχα γεμίζοντας τους ξενώνες.
Έτσι, η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα από την Μεγάλη Πέμπτη το
απόγευμα στην λειτουργία της Σταύρωσης και των Δώδεκα
Ευαγγελίων ήταν γεμάτη κόσμο.

Η κεντρική πλατεία στολισμένη με μαύρες κορδέλες

Την Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι ο στολισμός του Επιταφίου
έγινε στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα και το βράδυ το πλήθος των πιστών
συνόδευσε τον επιτάφιο μέχρι τον Ι.Ν της Αγίας Παρασκευής, αφού
εφέτος -όπως σε όλες τις μονές χρονιές- η Ανάσταση θα γινόταν στην
Ράχη.
Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Πολιτιστικού
Συλλόγου είχαν φροντίσει αφενός για τον εντυπωσιακό στολισμό του
Επιταφίου, αφετέρου για το στολισμό της διαδρομής με
εντυπωσιακούς φανούς που δημιουργούσαν ένα «φωτεινό μονοπάτι
κατάνυξης». Εντωμεταξύ ήδη από την αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας
στις πλατείες του χωριού, αλλά και επί του Κεντρικού δρόμου οι
στύλοι φωτισμού είχαν ντυθεί με μαύρες κορδέλες πένθους.

Τον επιτάφιο καθόλη την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και κατά την περιφορά του, εκτός από τα νέα αγόρια που κρατούσαν τα
εξαπτέρυγα, τον συνόδευαν και έξι όμορφα ντυμένα κορίτσια με χιτώνες.
Οι τελετές της αποκαθήλωσης και της περιφοράς του επιταφίου προβλήθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο και μέσω facebook, ενώ είναι
διαθέσιμες -αφού βιντεοσκοπήθηκαν- και σήμερα σε όποιον το επιθυμεί να την δει. Θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να δοθούν
ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην κα Λίτσα Φλώρη που επιμελήθηκε του στολισμού κα στην κα Λευκή Λάτση (μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.) η
οποία επιμελήθηκε του ντυσίματος των νεών αγοριών και κοριτσιών.

Πανέμορφος ο επιτάφιος

Στιγμιότυπα από την λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής στον Ι.Ν. του Αγίου Ανδρέα
Το βράδυ της Ανάστασης όλοι οι χριστιανοί προσήλθαν για το Χριστός Ανέστη στην Αγία Παρασκευή. Στο όμορφο προαύλιο
του Ναού και κάτω από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα εορτάστηκε η Ανάσταση του Κυρίου.
Ανήμερα το Πάσχα ο κόσμος συγκεντρώθηκε στις αυλές των σπιτιών για το ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία.
Παράλληλα, ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς την Τετάρτη του Πάσχα είχε σαν αποτέλεσμα οι Καρυές να είναι με πολύ κόσμο
μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, αφού πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που πήραν κάποιες παραπάνω ημέρες άδεια με σκοπό να
απολαύσουν τις ανοιξιάτικες ημέρες.

Η πομπή του επιταφίου φτάνει στην Αγία Παρασκευή

Αξίζει να τονίσουμε ότι το χωριό μας λόγω της ομορφιάς του, της εύκολης πρόσβασής και της ζωντάνιας του, με τα
καταστήματα που λειτουργούν (αναψυκτήρια, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα) δέχεται καθημερινά πολλούς
ημερήσιους επισκέπτες. Έτσι τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και της Εβδομάδας του Πάσχα, ήταν συχνό το
φαινόμενο να εμφανίζονται στην πλατεία παρέες και οικογένειες, που έκαναν τις πασχαλινές τους διακοπές σε γειτονικά
χωριά και πόλεις, προκειμένου να απολαύσουν τον καφέ τους, ή το φαγητό τους και να περιηγηθούν στους δρόμους για να
γνωρίσουν τα αξιοθέατα των Καρυών, ενώ και κάθε βράδυ τα καταστήματα ήταν γεμάτα κόσμο.

Ο Εορτασμός του Αγίου Γεωργίου

Ο Εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής

Την Δευτέρα του Πάσχα οι Καρυάτες μαζεύτηκαν στο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στον «Κάμπο» για να
τιμήσουν την μνήμη του. Ο ζεστός καιρός βοήθησε και ο περίβολος γέμισε από πιστούς. Τα μέλη του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου μοίρασαν άρτους, δίπλες και κόκκινα αυγά, ενώ διοργανώθηκε και λαχειοφόρος
αγορά με πλούσια δώρα για την ενίσχυση του έργου της ενορίας.

Αν και ο Ι.Ν. της «Θεοτόκου» όπως αποκαλείται υπάγεται στα όρια της
Βαρβίτσας, πολύ Καρυάτες κάθε Παρασκευή του Πάσχα μαζί με τους
τελευταίους επισκέπτες των πασχαλινών διακοπών «κατηφορίζουν» για
να εκκλησιαστούν ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής, όπως κάθε χρόνο. Τη
Θεία λειτουργία άλλωστε, τελεί εδώ και χρόνια ο Ιερέας των Καρυών
πατέρας Ευστράτιος.

Αν και δεν είχε διοργανωθεί γλέντι, όπως άλλες χρονιές, πολλές
παρέες και οικογένειες είχαν στρώσει τραπέζι κάτω από τις σκιές
των δέντρων και είχαν φέρει μαζί τους ψησταριές και γλέντησαν
μέχρι το απόγευμα!

Πόσες αναμνήσεις υπάρχουν
από παλιά! Θυμόμαστε την
δεκαετία του 80 να υπάρχει τόσο
πολύς κόσμος και παιδιά που
παίζαμε ποδόσφαιρο ΚαρυέςΣκούρα/Βαρβίτσα στο προαύλιο
μετά τη λειτουργία!

Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
μοιράζουν κεράσματα στους πιστούς

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Μετά από αρκετά χρόνια η αγωνιστική ορεινή ποδηλασία επέστρεψε στις Καρυές. Οι αγώνες στις Καρυές ήταν
ενταγμένοι στο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (UCI) και έδιναν βαθμούς στην προσπάθεια
πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020, με αποτέλεσμα η συμμετοχή αθλητών από πολλές χώρες να είναι
μεγάλη. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν αθλητές από Ελλάδα, Ρωσία, Ιαπωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Γεωργία, Γαλλία, Ιταλία,
Βουλγαρία και Λίβανο. Συνδιοργανωτές του αγώνα ήταν ο Δήμος Σπάρτης, ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου, ο
Σπαρτιατικός Γ.Σ., ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών και η Αlterbiketours.
Ο μεγάλος νικητής ήταν ο Περικλής Ηλίας, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο
και την 1η θέση της γενικής κατάταξης. Στο βάθρο ανέβηκε μαζί με τους
Σεργκέι Νικολάεφ (Ρωσία, αργυρό μετάλλιο) και Αλεξάντερ Αλεξέιφ
(Βουλγαρία, χάλκινο μετάλλιο).
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τους αγώνες και εντυπωσιάστηκε από
την ομορφιά των Καρυών και την φιλοξενία των κατοίκων.

Ενας νέος Καρυάτης στους νικητές!

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2019

Με μεγάλη υπερηφάνια οι
συμπατριώτες μας είδαν ένα
δικό τους παιδί να ανεβάινει
στο βάθρο των νικητών.
Ο Σταμάτης Εγγλέζος, εγγονός
του Σπύρου Βλάχου και της
Ελένης Καρδαρά, γιός της
Στέβης Βλάχου, κατέκτησε την
δεύτερη θέση στην κατηγορία
του.
Μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν πρώτος, αλλά μια
βλάβη στις ταχύτητες του ποδηλάτου τον καθυστέρησε στο τέλος.

Με λαμπρές εκδηλώσεις τιμήθηκε η μνήμη των 566 ετών από της Άλωση της Πόλης στην
Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας κου Προκόπη Παυλόπουλου. Τον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών
εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνη Δημοσιών Σχέσεων κα Ευαγγελία Κοψιαύτη,
ενώ παρόν ήταν και ο εφημέριος Καρυών πάτερ Ευστράτιος.

Τα συγχαρητήρια μας και πάντα επιτυχίες!

Θέκλα Γκιώνη
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και University College London
My NutriPlan
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

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

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Το καλοκαίρι φτάνει και οι πατριώτες περιμένουν όπως κάθε χρόνο τα παραδοσιακά πανηγύρια. Τα φημισμένα πανηγύρια της Αράχοβας είναι μια παράδοση του χωριού μας, η οποία
χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όλοι λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας ένα σύγχρονο τρόπο εορτασμού με εκκλησιασμό το πρωί στην εκκλησία και το βράδυ συγκέντρωση στην πλατεία για
γλέντι. Όμως ποιος ήταν ο πατροπαράδοτος τρόπος εορτασμού τους τα παλιά τα χρόνια και κυρίως πριν τη έλευση του ηλεκτρισμού την δεκαετία του 1950;
Αν ψάξουμε σε παλιές περιγραφές στις διάφορες έντυπες εκδόσεις που έχουν θέμα το χωριό των Καρυών μπορούμε να συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες. Όπως αναφέρεται στην
λαογραφική μελέτη «ΚΑΡΥΑΙ (Αράχοβα) ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ» του αείμνηστου καθηγητή Κωνσταντίνου Μ. Πίτσιου, τα πανηγύρια είχαν καθορισθεί την περίοδο όπου είχαν ουσιαστικά
ολοκληρωθεί «οι εργασίες αποκομιδής των καρπών της γης και όλοι οι γεωργοί ξεκούραστοι πιά, περιμέναν με ανυπομονησία το πανηγύρι για να ευχαριστήσουν τον Θεό που τους αξίωσε
να τα βγάλουν πέρα και να προσφέρουν στον εαυτό τους σαν αμοιβή την πανάρχαια λατρευτική θυσία στον θεό Διόνυσο-Βάκχο και την απόλαυση του χορού, που συνεχίζει την
μακραίωνη παράδοση της ιδιότυπης λατρείας της Καρυατικής Αρτέμιδος».

26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής
Τα σπίτια καθαρίζονταν μέρες πριν και όλα είναι έτοιμα για την μεγάλη
μέρα εορτασμού της Αγίας Παρασκευής. Το πρωί μετά τον εκκλησιασμό
οι πιστοί κατά ομάδες πήγαιναν στην πλατεία της Ράχης όπου άρχιζε ο
χορός. Τα όργανα κάθονταν στην μέση της πλατείας και ο λαουτιέρης
ξεκινούσε με το άσμα που δήλωνε την έναρξη του πανηγυριού:
«Μες την Άγια Παρασκευή
κοιμάτ΄ η κόρη μοναχή.
Κοιμάται και ονειριάζεται
βλέπει ΄τι αραβωνιάζεται».
Οι μουσικοί από τα γύρω χωριά έκαναν βάρδιες και έτσι ο χορός δεν
σταματούσε καθόλου και συνεχιζόταν μέχρι το μεσημέρι, οπότε όλοι
αποχωρούσαν για να πάνε στα σπίτια τους για φαγητό και ξεκούραση.
Το απόγευμα ο χορός ξανάρχιζε και διαρκούσε μέχρι το σούρουπο,
οπότε και οι καλύτεροι χορευτές σχημάτιζαν ένα κύκλο για να χορέψουν
τον τοπικό Αραχοβίτικο χορό τραγουδώντας μόνοι τους τον σχετικό
άσμα. Ακολουθούσε η «χαιρετούρα» και το γλέντι μεταφερόταν στα
σπίτια μέχρι αργά το βράδυ.

ΆΛΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Εκτός από τα φημισμένα πανηγύρια υπήρχαν και άλλες
εορταστικές εκδηλώσεις μέσα στον χρόνο, όπου οι Καρυάτες
έβρισκαν την ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα από τις
καθημερινές ασχολίες τους και να διασκεδάσουν.

Απόκριες
Μετά τις Απόκριες, την Καθαρή Δευτέρα υπήρχε το έθιμο
του αλευρομουτζουρώματος, όπου μικροί και μεγάλοι
χρησιμοποιούσαν την στάχτη από τα τζάκια προκειμένου να
μουτζουρωθούν ή και να πετάξουν ο ένας στον άλλο αλεύρι.
Αλευρομουτζουρώματα 1954

Πάσχα
Μέχρι και τη δεκαετία του 1950 υπήρχε
παράδοση τις δύο πρώτες ημέρες μετά τη Λαμπρή
οι Αραχοβίτες να μαζεύονται όλοι μαζί τη
Δευτέρα στην επάνω πλατεία και την Τρίτη στην
κάτω για να χορέψουν.

27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα
Την άλλη μέρα ο εκκλησιασμός γινόταν στην εκκλησία που φιλοξενούσε
την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα που ήταν ο Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο
Ρολόι. Ακολουθούσε παρόμοιο πρωινό γλέντι στο διπλανό Χαρακέικο
Αλώνι.
Μετά την μεσημεριανή διακοπή, ο χορός μεταφερόταν πλέον στην
πλατεία του Αγίου Ανδρέα επίσης μέχρι αργά το σούρουπο.
Σήμερα η εικόνα του Αγίου έχει μεταφερθεί πλέον στον Ι.Ν. Αγίου
Ανδρέα, όπου λαμβάνει πλέον τόπο και ο πρωινός εκκλησιασμός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ
-συνέχεια από την σελίδα 1Επιλέχθηκε το καταλληλότερο νομικό σχήμα και στις 8 Σεπτεμβρίου
2018 συστάθηκε το από 180 περίπου ιδρυτικά μέλη. Οι διαδικασίες
νομιμοποίησης του Σωματείου περατώθηκαν τα τέλη του 2018.
Οι αρχαιρεσίες της Α' Γενικής Συνέλευσης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, την 24η
Μαρτίου 2019, ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία διακρίνονται ως προς την συγκρότηση
και τον επαγγελματισμό τους, ως προς το κύρος και την υπευθυνότητά
τους, ως προς τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και ως προς το ήθος
τους, διαθέτοντας παράλληλα πολύπλευρη συσσωρευμένη συλλογική
εμπειρία άνω των τριακοσίων ετών. Τα στοιχεία αυτά της
προσωπικότητάς τους κέρδισαν την άνευ επιφυλάξεων εμπιστοσύνη του
ευγενή ομογενή ευεργέτη μπάρμπα Πάνου Κοψιαύτη αφενός και
αφετέρου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη της Ι.Μ.Μ.&Σ. κ.
Ευσταθίου, ώστε ο μπάρμπα Πάνος Κοψιαύτης να εγγυηθεί το σύνολο
του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ και ο Σεβασμιώτατος, αφού
κατόρθωσε προ ετών να έρθουν τα χρήματα στην Ελλάδα, να το
εκχωρήσει στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
Είμαστε στη διάθεση των απανταχού Καρυατών, με ενδιαφέρον
περαιτέρω ενημέρωσης, για όλα όσα μεσολάβησαν την τελευταία
πενταετία και κυρίως κατά την περίοδο από τη Γενική Συνέλευση των
κατοίκων των Καρυών την 22α Οκτωβρίου 2017 έως σήμερα.
Ας γίνουν παράδειγμα και ας βρουν μιμητές,
• η ευγενής πράξη του αείμνηστου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ να δωρίσει
τους κόπους της ζωής του για τη δημιουργία ευκαιριών παραμονής
των νέων των Καρυών στον τόπο τους,
• η υποδειγματική στάση ζωής του γενναιόδωρου μπάρμπα ΠΑΝΟΥ
ΚΟΨΙΑΥΤΗ να φροντίσει να μην στερηθούν οι Καρυάτες το
πολυτιμότερο αγαθό της ζωής, το νερό, καθώς και να μην
στερηθούν τη δημιουργία των ευκαιριών από το Κληροδότημα
ΚΕΡΧΟΥΛΑ,
• η κινητοποίηση της κοινωνίας των Καρυών να διεκδικήσει αυτά που
δικαιούται
και
της
ανήκουν,
επιβεβαιώνοντας
την
αποτελεσματικότητα των συλλογικών διεκδικήσεων και
• η ομαδική εθελοντική προσπάθεια της υπερνίκησης των εμποδίων
και της εξασφάλισης στοχευμένων αποτελεσμάτων εκ μέρους όλων
ανεξαιρέτως των συντελεστών επίτευξης της εκχώρησης του
ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑ, κυρίως λόγω της
αταλάντευτης προσήλωσής τους στην αποστολή που επωμίστηκαν
από τους κατοίκους των Καρυών.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Την Τρίτη του Πάσχα στην Ράχη

Δεκαπενταύγουστος
Στην εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου το
Δεκαπενταύγουστο, μετά τον εκκλησιασμό στα
πλατάνια της Παναγίας, οι Καρυάτες συγκεντρώνονταν
στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα όπου επίσης γινόταν
γλέντι.

Της Παναγίας στον πάνω πλατεία

Ένας επιφανής Καρυατής έφυγε από την ζωή: Δημήτριος Ιωάννου Πρεκεζές
Στις 21.05.2019 άφησε την τελευταία του πνοή, στο σπίτι του στην Κηφισιά, ο
γιατρός Δήμος Πρεκεζές, 92 ετών.
Γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Καρυές Λακωνίας και ήταν το δεύτερο από τα
τέσσερα παιδιά του Γιάννη και της Χρυσούλας Πρεκεζέ. Οι καλοί γονείς, με την
εργατικότητα τους, βοήθησαν το παιδιά τους να τελειώσουν τα σχολεία του
χωριού και το γυμνάσιο της Σπάρτης και αξιωθήκαν να καμαρώσουν δυο γιούς
γιατρούς.
Ο Δήμος ήταν άριστος μαθητής, άριστος φοιτητής στην Ιατρική σχολή του
Πανεπιστήμιου Αθήνας, ήταν ένας υποδειγματικός νέος, αλλά η λαίλαπα του
πολέμου, της Γερμανικής κατοχής και του εμφυλίου έκαμαν άνω κάτω την ζωή του και τα όνειρα του, όπως και
την ίδια τη πατρίδα μας. Έτσι με το όνειρο για μια καλύτερη ζωή πήγε στην Αμερική και σταδιοδρόμησε στο
Σικάγο, όπου διακρίθηκε ως χειρούργος γιατρός επι σαράντα χρόνια. Όμορφος στην όψη και με την ψυχή του
γεμάτη καλοσύνη, πρόσφερε τις ιατρικές του υπηρεσίες σε όλους, πολλές φορές αφιλοκερδώς, ακολουθώντας
τον όρκο του Ιπποκράτη με πίστη σε όλη του την ζωή.
Παντρεύτηκε εκεί μια εξαίρετη Ελληνοπούλα από την ομογένεια την Καλλιόπη Δόριζα η οποία έγινε αρίστη
σύζυγος και μητέρα τεσσάρων παιδιών που τα μεγάλωσε με τα Ελληνικά ιδεώδη και τους καλλιεργούσε με
επιμονή (κατά το δυνατόν) την Ελληνική γλώσσα και την αγάπη της για την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα
της την Πάτμο. Ο Δήμος διατήρησε έναν απέραντο σεβασμό προς τους γονείς του, στους οποίους
συμπαραστάθηκε με αγάπη και τους βοήθησε να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία στην ζωή τους. Στα παιδιά τους, ο
Δήμος και η Καλλιόπη έδωσαν όλα τα εφόδια για να σπουδάσουν και να γίνουν αξια μέλη της κοινωνίας το
Σικάγου όπου ζουν. Οι δυο κόρες του, η Ειρήνη και Ιωάννα, του συμπαραστάθηκαν πολύ στα τελευταία χρόνια
της ζωής του και τον αποχαιρέτισαν με σεβασμό στην τελευταία του κατοικία , στο κοιμητήριο Κηφισιάς.
Αιωνία του η μνήμη.
Επειδή πολλοί συγγενείς και φίλοι επιθυμούσαν να καταθέσουν στεφάνι στην μνήμη του, η οικογένεια του,
γνωρίζοντας ότι ο Δήμος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος και εκτιμούσε ότι είναι απαραίτητο στην ζωή
αποφάσισε όσοι επιθυμούν να καταθέσουν μια ενίσχυση προς το Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών, του
οποίου ήταν μέλος ο Δήμος, με σκοπό την δημιουργία ενός Λαογραφικού Μουσείου στο αγαπημένο του
χωριό, τις Καρυές Λακωνίας. Οι προσφορές θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα του Συνδέσμου, η οποία
αποστέλλεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αντί στέφανων την ημέρα της κηδείας, προσέφεραν στην
μνήμη του, υπέρ του Σ.Α.Κ.
Αννίτα Πρεκεζέ € 50
Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά
Ιωάννης Β. Πρεκεζέ € 50
δελτία είναι διαθέσιμα και σε
Ελίνα Πρεκεζέ-Μπουλούτα € 50
Δήμητρα Πρεκεζέ-Κοροσοπούλου € 50
ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
Στυλιανός Πρεκεζές € 20
διεύθυνση του χωριού μας
Δημήτριος Π. Γκλέκας € 20
WWW.KARYES.GR
Ιωάννης Γεωργαντάς € 30
Νίκος και Βούλα Τράκα € 50
Δημήτρης και Ευδοκία Γκλέκα € 50
Ειρήνη Δ. Πρεκεζέ € 50
Ιωάννα Δ. Πρεκεζέ € 50
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ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Καναδάς: Το ετήσιο εαρινό άνοιγμα του Πάρκου Καρυές
Οι Καρυάτες του Καναδά, όπως κάθε χρόνο άνοιξαν την άνοιξη το ΠΑΡΚΟ ΚΑΡΥΕΣ με
μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή 26 Μαΐου. Ήταν η ευκαιρία να συναντηθούν για
να απολαύσουν την ανοιξιάτικη λιακάδα και να γευτούν τα ωραία ψητά που
ετοίμασαν οι εθελοντές.

Τα 100 χρόνια
μιας εκλεκτής Καρυάτιδας!

Η οικογένεια της Δημητρούλας Διαμαντούρου
μαζί με όλη την Καρυατική ομογένεια του
Καναδά γιόρτασε τα 100 της χρόνια.
Της ευχόμαστε να τα χιλιάσει!

Ο χορός της Μακαρονάδας

Είχε προηγηθεί ο ετήσιος χορός της
«Μακαρονάδας» το Σάββατο 2 Μαρτίου
όπου οι Καρυάτες γιόρτασαν τις Απόκριες
με κέφι και χορό.
Να δώσουμε τα συγχαρητήρια στα μέλη
το Δ.Σ. και τους εθελοντές που κρατούν
την φλόγα της πατρίδας ζωντανή για τις
νέες γενιές!

Αυστραλία: Φθινοπωρινή συγκέντρωση στην Μελβούρνη
Οι Καρυάτες της Μελβούρνης
πέρασαν ένα πολύ ευχάριστο
απόγευμα
στην
καθιερωμένη
φθινοπωρινή, αφού μιλάμε για το
νότιο ημισφαίριο, συνάθροισή τους.
Ευχάριστο ήταν ότι παραβρέθηκαν όχι
μόνο συμπατριώτες της πρώτης, αλλά
και της δεύτερης και τρίτης γενιάς.
Οι
απογευματινές
αυτές
συναθροίσεις έχουν γίνει γεγονός που
όλοι, ιδίως της πρώτης γενιάς τις
περιμένουμε με ευχαρίστηση. Η
επόμενη θα είναι τον Οκτώβριο.
Πηγή: KARYES/BLOGSPOT.COM

Τα μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας Τορόντο
μαζί με την υπεραιωνόβια Καρυάτιδα.

Ο «Σύνδεσμος των εν Αττική Λακεδαιμονίων» βράβευσε την κα Αννίτα Γκλέκα Πρεκεζέ
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 ο «Σύνδεσμος των εν Αττική Λακεδαιμονίων»
εόρτασε την κοπή της πίττας του νέου έτους, 2019 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία
στην πλατεία Συντάγματος.
Περισσότεροι από 200 Λακεδαιμόνιοι και φίλοι του Συνδέσμου απόλαυσαν μαζί με
το ωραίο σερβίρισμα του ξενοδοχείου το χαρούμενο αντάμωμα όλων των
καλεσμένων. Ο πρόεδρος κος Δημήτριος Καστάνης καλωσόρισε όλους, την
Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κα Τζανετέα, βουλευτές, δημάρχους και όλους τους
παρευρισκόμενους και εξήγγειλε το πρόγραμμα του εορτασμού. Την πίτα ευλόγησε ο
αιδεσιμότατος πρωθιερέας κος Γεώργιος Μπλάθρας ως εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη Σπάρτη και Μονεμβασίας κου Ευσταθίου.
Εξαιρετική ήταν η παρουσία 40μελούς χορωδίας και ορχήστρας της Σπάρτης «η Ταϋγέτη» που ίδρυσε και διευθύνει η εξαίρετη μουσικός κα Φωτεινή Σακέτα-Δημάκου. Ο πρόεδρος κος
Καστάνης απένειμε τα βραβεία σε δύο απόφοιτους λυκείου με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ και τρεις νέους πτυχιούχους Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος βράβευσε την αντιπρόεδρο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών και επί σειρά ετών πρόεδρο κα Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ με το «πιστοποιητικό τιμητικής
διακρίσεως» και της απένειμε το «Μετάλλιο της Λακεδαίμονος». Με εξαιρετική ομιλία του αναφέρθηκε πολύ τιμητικά στο δάσκαλο και διευθυντή της δημοτικής βιβλιοθήκης Σπάρτης
αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Γκλέκα, στην οικογένειά του και στην σταδιοδρομία της κόρης του Ανίτας.
Συγκινημένη η κα Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του Συνδέσμου για την ομόφωνη απόφαση τους να της απονείμουν αυτές τις τιμητικές διακρίσεις. Με
σύντομη ομιλία της κατέληξε ότι η τιμή ανήκει ισομερώς στον δάσκαλό της και πατέρα της, στους αείμνηστους καθηγητές του Γυμνασίου Θηλέων Σπάρτης, που έδωσαν πολύτιμα εφόδια
στις χιλιάδες μαθήτριες, με την καθοδήγηση του αξέχαστου γυμνασιάρχη Παναγιώτη Σαρρή.
Η διασκέδαση που ακολούθησε ήταν πραγματικά σπάνια και ανεπανάληπτη. Η χορωδία και ορχήστρα της Σπάρτης, η επιλογή των τραγουδιών από την άξια μαέστρο όχι μόνο
ενθουσίασαν αλλά παρέσυραν την αίθουσα σε ένα ψυχικό συγκινησιακό και χαρούμενο αγκάλιασμα που σπάνια επιτυγχάνεται σήμερα. Να είναι όλοι γεροί και Άξιοι!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ: Έφυγαν από την ζωή
Απεβίωσε στις 10 Μαρτίου στις Καρυές
ο Χρήστος Παρ. Κολλαντζιανός
ετών 97
Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 12 Μαρτίου στον
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Καρυών Λακωνίας.

Απεβίωσε στις 18 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη
η Ασημίνα χήρα Βασιλείου Δαλακούρα,
ετών 92
Η κηδεία της έγινε την Τρίτη 20 Μαρτίου στον
Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Καρυών Λακωνίας.

Απεβίωσε στις 22 Μαρτίου στην Αθήνα
ο Παρασκευάς Πανταζόπουλος,
ετών 87.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα
Καρυών Λακωνίας στις 26 Μαρτίου.

Απεβίωσε στις 29 Μαΐου στον
Κορυδαλλό Αττικής
ο Παναγιώτης Γ. Δαλακούρας,
ετών 83
Η κηδεία έγινε στον Κορυδαλλό.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικογένειές τους.

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