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ΚΑΡΥΕΣ 2019: Απολογισμός των θερινών εκδηλώσεων
Τώρα που το Ελληνικό καλοκαίρι τελείωσε και οι περισσότεροι επιστρέψαμε στις εργασίες μας, στις πόλεις μας στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό, είναι ευκαιρία να ανατρέξουμε πίσω και να κάνουμε ένα απολογισμό των θερινών Καρυάτικων
εκδηλώσεων.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά ήταν η καλύτερη των τελευταίων
δεκαετιών προσφέροντας σε όσους βρέθηκαν στις Καρυές μια πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων παραδοσιακού,
σύγχρονου, λαογραφικού και θρησκευτικού χαρακτήρα. Παραδοσιακά πανηγύρια, μουσικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι,
εκθέσεις καλλιτεχνών, πάρτι νεολαίας με DJ και λαμπροί θρησκευτικοί εορτασμοί εντυπωσίασαν όλη την Λακωνία και την
Αρκαδία, αφού πάρα πολλοί επισκέπτες με αυτή την αφορμή ήρθαν στις όμορφες Καρυές.
Όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται μόνα τους. Χρειάζεται αρκετή προετοιμασία, μήνες πριν, πολύ εθελοντική δουλειά από τα
μέλη των Συλλόγων και τους επαγγελματίες. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, αλλά το βασικότερο όλων είναι η
αναγνώριση της προσπάθειας και ένας καλός λόγος σε όσους μόχθησαν για αυτό το αποτέλεσμα.
Τώρα που δυστυχώς πολλά χωριά εμφανίζουν ιδίως τον χειμώνα εικόνα ερήμωσης, η παρουσία των Καρυών λειτουργεί ως
«φάρος» αισιοδοξίας και ελπίδας. Στη Σπάρτη και στην Τρίπολη όσοι ακούνε για τις Καρυές λένε πως είναι το μόνο ορεινό
χωριό που ζει και εντυπωσιάζει.
Με την τελευταία αυτή διαπίστωση ελπίζουμε και στα επόμενα χρόνια σε αντίστοιχες επιτυχίες και καλούμε όλους τους
πατριώτες σε ενεργότερη συμμετοχή για να διατηρήσουμε το χωριό μας ΖΩΝΤΑΝΟ και ΑΚΜΑΙΟ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών: Ετήσια Πανκαρυατική Συνάντηση
Την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού
καταστήματος Καρυών τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών δεξιώθηκαν τα μέλη και του φίλους του Συνδέσμου στην ετήσια
Πανκαρυατική συνάντηση. Μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές
συγκεντρώθηκαν για να ενημερωθούν από το προεδρείο για τις δράσεις του
Συνδέσμου και να ανταλλάξουν απόψεις για το παρόν και το μέλλον του
χωριού μας. Κεράσματα και καφές προσφέρθηκαν σε όλους τους
παρευρισκόμενους.

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του μεγάλου έργου
Εκ μέρους του προεδρείου τους καλωσόρισε ο πρόεδρος κος Ρέπουλης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έπειτα από συντονισμένες
και συστηματικές επί σειρά ετών προσπάθειες το μεγάλο έργο της δημιουργίας του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από κρατικά και κοινοτικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως δήλωσε και ο ίδιος: «Για
το κτίριο του μουσείου θα χρησιμοποιήσω τη φράση ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΣ. Ο Σύνδεσμος από πέρσι ενημερώθηκε για την ύπαρξη
προγράμματος χρηματοδότησης πολιτιστικών έργων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ στην περιοχή της Λακωνίας. Αφού
βεβαιώθηκε ότι μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό, ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να συλλέξει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που ήταν αναγκαία για τη στήριξη της αίτησης. Ήδη είχε αρκετά από αυτά προνοώντας (μελέτες κλπ). Τέλος
Σεπτεμβρίου 2018 υπεβλήθησαν στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ με τη βοήθεια μελετητικού γραφείου από τη Σπάρτη. Τον Απρίλιο 2019
δημοσιεύθηκε ο αρχικός πίνακας των εγκριθέντων αιτήσεων μεταξύ των οποίων και η δική μας για το ποσό των € 313.000-.
Αρχές Ιουλίου 2019 δημοσιεύθηκε ο οριστικός, μετά την υποβολή κάποιων ενστάσεων. Είμαστε υποχρεωμένοι να
ευχαριστήσουμε όλους τους μηχανικούς και αρχιτέκτονες που συνέβαλαν στις μελέτες για το έργο.
Τον μηχανικό κ. Γιαξόγλου από
Σπάρτη τους αδελφούς Ηλιόπουλους
από Αθήνα τον μηχανολόγο Γιάννη
Δημάκη από Σπάρτη και ιδιαίτερα
τον Γιάννη Καραχάλιο. Που πιστεύω
ότι θα συνεχίσει να είναι κοντά μας
κατά το στάδιο των επισκευών».

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

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

«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ»
Μεγάλο ιστορικό αφιέρωμα
Όσοι επισκέπτονται για πρώτη φορά τις Καρυές Λακωνίας
αναφέρουν ότι εντυπωσιάζονται, όχι μόνο από την όμορφη
τοποθεσία και το πράσινο τοπίο, αλλά κυρίως από τα
ανθρώπινα έργα: πλατείες, εκκλησίες, αγάλματα και
μνημεία, δημόσια κτίρια και δρόμους. Παράλληλα, αρκετοί
από εμάς περιδιαβαίνοντας τους δρόμους και τα
μονοπάτια του όμορφου οικισμού αντικρύζουμε και άλλα
ανθρώπινα έργα όπως πηγές, αυλάκια και άλλες
εγκαταστάσεις χωρίς να γνωρίζουμε πως, πότε και από
ποιούς έγιναν όλα αυτά.
Για τον λόγο αυτό ο Σύνδεσμος των Απανταχού
Καρυατών, στα πλαίσια του πολιτιστικού του ρόλου,
έκρινε σκόπιμο να προσφέρει μια ιστορική καταγραφή για
τις υποδομές των Καρυών.
Μέσα από ένα ειδικό ένθετο, το οποίο θα ολοκληρωθεί
σε τρεις συνέχειες, το έργο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει την
ιστορία των τελευταίων 120 χρόνων των Καρυών,
εστιάζοντας στα ανθρώπινα έργα ώστε να αναδείξει το
συνεχή αγώνα των κατοίκων και των ξενιτεμένων τέκνων
των Καρυών που μεταμόρφωσαν ένα ξεχασμένο ορεινό
οικισμό του Λακωνικού Πάρνωνα σε κωμόπολη και στολίδι
ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Το πρώτο μέρος που δημοσιεύεται καλύπτει το πρώτο
μισό του 20ου αιώνα, δηλαδή τις πρώτες προσπάθειες
οργάνωσης των Καρυατών και τη «χρυσή» προπολεμική
περίοδο, η οποία δυστυχώς τερματίστηκε τόσο άδοξα από
την καταστροφή της κατοχής. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο
τεύχη που θα καλύψουν τις περιόδους 1950-1990 και 1990
μέχρι σήμερα.
Το έργο το οποίο επιμελήθηκε ο γραμματέας του Δ.Σ. του
Σ.Α.Κ. κος Χαρ. Κωνσταντόπουλος και έχει ως στόχο εκτός
από την επιμόρφωση όλων μας, να λειτουργήσει και ως
φόρος τιμής και αναγνώρισης για τους μεγάλους και
μικρούς ευεργέτες και δωρητές που αγάπησαν τον τόπο
και θέλησαν να παραδώσουν στις νέες γενιές καλύτερες
συνθήκες ζωής.
Καλή ανάγνωση.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ;
Επικοινώνησε μαζί μας στο
6974-720909
ή στο email: info@karyes.gr

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Θέκλα Γκιώνη
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και
University College London
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
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2019 ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ:

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Βραδιά νέων Καρυατών καλλιτεχνών

Παρουσίαση Ελληνικών Παραδοσιακών και λαϊκών χορών
Την Κυριακή 21 Ιουλίου το
βράδυ με πάλι πρωτοβουλία
του
Συνδέσμου
των
Απανταχού
Καρυατών
διοργανώθηκε στην Κεντρική
Πλατεία
μια
εκδήλωση
επίδειξης παραδοσιακών και
λαϊκών Ελληνικών χορών από
τον Χορευτικό όμιλο Σκάλας
Λακωνίας.

Μια υπόσχεση των μελών του Δ.Σ. του
Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
προς τους νέους του χωριού μας
υλοποιήθηκε φέτος: η οργάνωση μιας
βραδιάς όπου θα είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν το ταλέντο τους στο
κοινό.
Το Σάββατο 20 Ιουλίου στην Κεντρική
Πλατεία Καρυών τα ταλέντα του
χωριού παρουσίασαν μια κατά γενική
ομολογία όμορφη συναυλία.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. κος
Μιχ. Ρέπουλης και η υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων κα Λευκή Λάτση
παρουσίασαν
τους
νέους
υποσχόμενους καλλιτέχνες –φωτό
δεξιά- σε μια πλατεία γεμάτη κόσμο,
αφού όλο το χωριό και οι επισκέπτες
είχαν έλθει να ακούσουν τα παιδιά
των Καρυών.
Τραγούδησαν οι Άλκηστη και
Άρτεμις Τράκα, και ως μουσικοί οι
Ανδρέας
Γ.
Δαλακούρας
(μπουζούκι),
Νίκος
Κουτσοβασίλης, Ευαγγελία και
Γεώργιος Μαυραειδής και ο
Δημοσθένης Κολαντζιανός.
Τα
μέλη
του
Συνδέσμου
υπόσχονται
ότι
τέτοιες
πρωτοβουλίες θα υπάρξουν και
στο μέλλον.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εορτή ζύθου : SPARTAN BEER

Πρόκειται για έναν από τους
καλύτερους
χορευτικούς
ομίλους στην Ελλάδα με
πλούσια
παρουσία
σε
εκδηλώσεις. Οι χορευτές
κορίτσια
και
αγόρια,
γυναίκες και άντρες με
πληθώρα
παραδοσιακών
στολών παρουσίασαν ένα
πανέμορφο πρόγραμμα το
οποίο
στο
τέλος
μετατράπηκε σε πανηγύρι
όταν ο κόσμος και χορευτές
έγιναν ένα.
Η ηχητική κάλυψη έγινε από
το
συνεργείο
του
Θ.
Ματθαίου και χορηγός της
εκδήλωσης ήταν το Ν.Π.
Πολιτισμού (Ν.Π.Π.Α.Π.) του
Δήμου Σπάρτης, ενώ η
ταβέρνα
του
Θ.
Κουτσόγιωργα προσέφερε
δωρεάν γεύματα στα μέλη
του χορευτικό.

Και τις δύο βραδιές των εκδηλώσεων στις 20 και τις 24 Ιουλίου η τοπική Λακωνική
ζυθοποιία «Spartan Beer» του κου Παπαθανασίου προσέφερε σε όλους δωρεάν μπύρα
σε όλους.

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

Έκθεση Καρυατών Εικαστικών Δημιουργών
Μια εξαιρετική έκθεση νέων Καρυατών καλλιτεχνών, αλλά και ενθουσιωδών φίλων των
Καρυών φιλοξενήθηκε από τις 21 μέχρι και τις 25 Ιουλίου την αίθουσα εκδηλώσεων του
Κοινοτικού Καταστήματος. Εξέθεσαν έργα τους οι: Στέφανος Μελεχές, Α. Μέγα, Αδριάνα
Παρίσση, Βασιλική Παπαδοπούλου, Φρειδερίκη Πρεκεζέ, Γεώργιος Ρούπας, Ευαγγελία
Γκιώνη-Κοψιαύτη, Σαγιέρ Αλ Νατζάρ, Ιωάννης Γουδές, Γεωργία Ματάλα και Μιχάλης
Ρέπουλης.

Ο κόσμος κατέκλισε την Κεντρική Πλατεία,
όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Εκ μέρους
του Σ.Α.Κ. ο πρόεδρος κος Μιχ. Ρέπουλης μαζί
με τις υπεύθυνες για τις Δημόσιες σχέσεις κκ
Λευκή Λάτση και Ευαγγελία Γκιώνη-Κοψιαύτη
ευχαρίστησαν τα μέλη του συγκροτήματος για
την καταπληκτική κατά γενική ομολογία
παρουσία τους.

Σκοπός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών είναι η δράση αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους Καρυάτες να εκθέσουν τις δημιουργίες τους.
Για τον σκοπό αυτό όποιος ενδιαφέρεται καλείται να επικοινωνήσει με τον Σύνδεσμο.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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2019 ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ:

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου γιορτάστηκαν τα «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ»
Εκκλησιασμός Αγίας Παρασκευής

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

Παιδικό πάρτι
Την Παρασκευή 9 Αυγούστου ο Σ.Α.Κ.
οργάνωσε το ετήσιο παιδικό πάρτι με την
παράσταση «Ο θησαυρός του πειρατή»
στην Κεντρική πλατεία με παράσταση της
κας Ελένης Κουσκουρέλου, παιδαγωγού
θεατρικού παιχνιδιού.

Τα παραδοσιακά πανηγύρια των Καρυών, φημισμένα σε όλη την Λακωνία και την
Αρκαδία, εορτάστηκαν στης 26 και 27 Ιουλίου. Μάλιστα τη φετινή χρονιά έτυχαν
σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα η συμμετοχή του κόσμου να είναι αυξημένη σε σχέση
με τις άλλες χρονιές.
Ο εορτασμός ξεκίνησε με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε με τη
λιτάνευση της Ιερής Εικόνας στο προαύλιο χώρο του Ναού. Το βράδυ η κάτοικοι και
οι επισκέπτες του χωριού συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία της Ράχης για το
παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική και ψητή γουρουνοπούλα που προσέφεραν
τα καταστήματα της Ράχης (Κουτσόγιωργα και Σαρρή).
Την επομένη, το Σάββατο στις 27 Ιουλίου το
πρωί, τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα και ακολούθησε η
λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου
Παντελεήμονα.
Αργά
το
απόγευμα,
ακολούθησε το παραδοσιακό μεγάλο πανηγύρι
στην Κεντρική Πλατεία με τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου, ζωντανή μουσική και με
φαγητά και ποτά που προσέφεραν τόσο οι
ταβέρνες (Παπασταύρου και Κουτσόγιωργα),
όσο και τα καφενεία (Λάσσου και Τράκα).

Πανηγύρι Ράχης

Πανηγύρι στην Κεντρική Πλατεία

Σταδιακά προς το τέλος του Πανηγυριού ο κόσμος και κυρίως η νεολαία άρχισε να
συγκεντρώνεται στο αναψυκτήριο-Μπαρ SAVAS CAFE (Βαστή) όπου και ακολούθησε
πάρτι με DJ μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η υποδοχή των λείψανων της Αγίας Παρασκευής στις Καρυές
Το απόγευμα της Τετάρτης 31 Ιουλίου 2019, οι Καρυές υποδέχθηκαν με την πρέπουσα λαμπρότητα απότμημα των ιερών λειψάνων της Αγίας Παρασκευής, που φυλάσσεται στον Ι.Ν
Γεννήσεως του Χριστού Μολάων. Η λιτανευτική πομπή που σχηματίσθηκε από την κάτω πλατεία του χωριού, προπορευομένης της Φιλαρμονικής του Δήμου Σπάρτης, των ιερών λαβάρων
και της ιερής εικόνας της Αγίας, κατέληξε στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής, όπου τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Ευσταθίου και με τη συμμετοχή πλειάδας κληρικών από την ευρύτερη περιοχή.
Στην ομιλία του ο σεπτός Ποιμενάρχης μας
μίλησε για την μεταφορά των ιερών λειψάνων,
που έγινε για ψυχική ενδυνάμωση των ευλαβών
χριστιανών της περιοχής. Στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην Αγία Παρασκευή τονίζοντας
ότι πιο σημαντική από την υγεία των ματιών μας,
είναι η υγεία των οφθαλμών της ψυχής.

Την επομένη μέρα, 1η Αυγούστου, μετά την τέλεση του όρθρου ευχαρίστησαν τον Σεβασμιώτατο, τόσο για την μεταφορά των ιερών λειψάνων της Αγίας Παρασκευής, όσο και για την
τεράστια συμβολή του στην διευθέτηση του καταπιστεύματος του αειμνήστου ομογενή Παναγιώτη Κερχουλά, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και Πρόεδρος του Σωματείου
Διαχείρισης του καταπιστεύματος κ. Γεώργιος Ντεβέκος, ο Γραμματέας του Σωματείου κ. Παναγιώτης Καραχάλιος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυωτών κ. Μιχαήλ
Ρέπουλης. Εκ μέρους μάλιστα όλων των κατοίκων του χωριού προσφέρθηκε στον Σεβασμιώτατο μία ποιμαντορική ράβδος. Επίσης στο εκκλησίασμα μίλησε ο Αρχιερατικός Επίτροπος και
εφημέριος Μολάων Πανοσ. Αρχ. Γεράσιμος Πετρολέκας, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για την πρωτοβουλία του να μεταφερθεί για ευλογία και ψυχική ενδυνάμωση των
πιστών, το απότμημα των ιερών λειψάνων της πολιούχου των Μολάων Αγίας Παρασκευής, που φυλάσσεται στον Ι.Ν Γεννήσεως του Χριστού. Επίσης ευχαρίστησε τις αρχές και τους
κατοίκους των Καρυών για την θερμή υποδοχή, ενώ προσέφερε στο χωριό μία εικόνα και ένα βιβλίο της Αγίας Παρασκευής.
Παίρνοντας τον λόγο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας εξέφρασε την χαρά του για την σύμπνοια που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στο χωριό για την αξιοποίηση του καταπιστεύματος προς
όφελος όλων των Καρυατών τονίζοντας ότι μόνο με ομόνοια και συνεργασία μπορεί ένας τόπος να κάνει βήματα προόδου. Επίσης ευχαρίστησε για την ευγενική προσφορά της
ποιμαντορικής ράβδου, ωστόσο τόνισε ότι κατά τα σαράντα χρόνια της ποιμαντορίας του δεν δέχθηκε δώρα, όχι επειδή τα απαξιώνει, αλλά επειδή νιώθει ότι κανείς δεν του χρωστάει
τίποτα, αντιθέτως ο ίδιος χρωστά στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας για την αγάπη με την οποία τον περιέβαλε από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον τόπο μας. Μάλιστα,
με απόφαση του Σεβασμιωτάτου, η ποιμαντορική αυτή ράβδος θα μείνει στον Ιερό Ναό και θα την χρησιμοποιεί ο ίδιος όποτε θα επισκέπτεται τις Καρυές. Ολοκληρώνοντας
ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη θρησκευτική τελετή της υποδοχής των ιερών λειψάνων της Αγίας Παρασκευής, ενώ ευχήθηκε όλοι οι Καρυάτες να έχουν την ευλογία της Αγίας.
Στη συνέχεια τελέσθηκε το μνημόσυνο για τον μεγάλο ευεργέτη του χωριού Παναγιώτη Κερχουλά.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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2019 ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ:

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

Δεκαπενταύγουστος στις Καρυές

Ο χορός του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών στο Άλσος Αγίας Παρασκευής-σχολείου

Η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του
καλοκαιριού
της
Ορθόδοξης
Χριστιανοσύνης,
γιορτάστηκε λαμπρά και στις Καρυές.

Οι πλούσιες Καρυάτικες θερινές εκδηλώσεις έκλεισαν όπως κάθε χρόνο με τον ετήσιο χορό του Συνδέσμου μας την Παρασκευή
16 Αυγούστου. Στον όμορφο χώρο του προαυλίου του Δημοτικού σχολείου δίπλα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής οι
Καρυάτες απόλαυσαν ένα ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα ΑΝΕΜΟΣ του Κώστα Μαλαβάζου.
Ήταν μια ωραία και ζεστή
βραδιά για τα δεδομένα του
χωριού η οποία άνοιξε με τρεις
νέους Καρυάτες καλλιτέχνες.
Τον Σαράντο Καπερώνη που
εκτέλεσε
παραδοσιακούς
σκοπούς με την γκάιντά του,
τον Ανδρέα Δαλακούρα που
τραγούδησε λαϊκά τραγούδια
και τον Ανδρέα Μελεχέ στο
κλαρίνο. Η νεολαία ή οποία
μας τίμησε με την παρουσία
της κράτησε το γλέντι ζωντανό
μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Παράλληλα, τιμήθηκαν όπως
κάθε χρόνο οι νέοι Καρυάτες
και
Καρυάτισσες
που
αποφοίτησαν
από
τις
πανεπιστημιακές τους σχολές,
ενώ
διοργανώθηκε
και
λαχειοφόρος αγορά με δώρο
ταξίδια και κρουαζιέρες.
Τα μέλη του Δ.Σ. θέλουν να
ευχαριστήσουν όλους τους
Καρυάτες και του φίλους του
Συνδέσμου που με την
παρουσία τους στην εκδήλωση
και την συμμετοχή τους στην
λαχειοφόρο
αγορά
τους
δίνουν θάρρος να συνεχίσουν
το έργο τους.

Το πρωί όλοι οι Καρυάτες μαζεύτηκαν για να
εκκλησιαστούν στο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
όπου τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
προσέφεραν μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας,
άρτους και γλυκίσματα, ενώ οργανώθηκε και
λαχειοφόρος αγορά.

Στην συνέχεια όλοι μετέβηκαν την Κεντρική πλατεία
για καφέ, ενώ πολλές οικογένειες προτίμησαν τις
ταβέρνες της για το μεσημεριανό εορταστικό γεύμα.

Μεγάλο πανήγυρι –συναυλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών στο γήπεδο του Α.Σ. «Ο Καρυάτης»
Το βράδυ του Σαββάτου 10 Αυγούστου εκατοντάδες
επισκέπτες από τη Λακωνία και την Αρκαδία
πλημμύρισαν το γήπεδο στο μεγάλο πανηγύρι του
Πολιτιστικού Συλλόγου. Το νέο Δ.Σ. είχε ως σκοπό τη
διοργάνωση μιας πολύ μεγάλης εκδήλωσης και η
αλήθεια είναι ότι τα κατάφεραν.
Με την συμμετοχή πολλών εθελοντών υποδέχθηκαν
τους επισκέπτες στον όμορφο ανοικτό χώρο του
γηπέδου σε μια ωραία και ζεστή βραδιά.
Το μουσικό σχήμα που ήταν από τα γνωστότερα στην Ελλάδα συνετέλεσε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Στο τραγούδι ήταν ο Γιώργος Βελισσάρης και η Γιώτα Κοκκόρη και στο κλαρίνο ο
Σωτήρης Κόκκορης και ο Πάνος Πλαστήρας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
Μια βάπτιση Καρυατόπουλων στο Σικάγο
Στις
25
Μαΐου
2019 τελέστηκε η
βάπτιση
των
διδύμων αγοριών της
Δόκτορος ΝικολέταςΝινέτ Βουκίδη και
του Παναγιώτη
Δημόπουλου στον Ι.Ν.
Αγίας Τριάδος στο
Σικάγο Ιλλινόις.
Να ζήσουν οι νεοφώτιστοι Γεώργιος και Λεωνίδας
Δημόπουλος και καλοί χριστιανοί!

Βαπτίσεις στις Καρυές
Στις 14 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, ο Μιχαήλ
Χικαράς και η σύζυγός του Ευαγγελία Δρίτσα βάπτισαν το
υιό τους. Και το όνομά αυτού Οδυσσέας.
Καλός
Χριστιανός!
----------------------------------------------------------------------------Στις 20 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, ο Σπύρος
Μαργαρίτης και Ανθή Παναγιωτοπούλου, κόρη της
Μαρίας Χάρακα, βάπτισαν το αγοράκι τους. Και το όνομα
αυτού Χρήστος. Καλός Χριστιανός!
-------------------------------------------------------------------------Στις 24 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, ο ΚωνσταντίνοςΕυστράτιος Κριπιντήρης και η Ελένη Φλώρου από το
Σικάγο, βάπτισαν το αγοράκι τους. Και το όνομα αυτού
Γαβριήλ. Καλός Χριστιανός!

Έφυγαν από την ζωή
Απεβίωσε στις Καρυές ο Νικόλαος Αρβανίτης, ετών 75.
Ο «μπάρμπα Νίκος», του οποίου η οικογένεια λειτουργούσε επί 20 και πλέον έτη το γνωστό καφενείο στην Κεντρική
πλατεία, ήταν η «ψυχή» του Α.Σ. «Ο Καρυάτης», αφού διατέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. Όπως ανέφερε και ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Θεοδ. Μεντής στον επικήδειο λόγο ήταν «ο τελευταίος φανατικός του
φίλαθλος». Η εξόδιος ακολουθία του τελέστηκε στις 25 Ιουλίου στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα και η ταφή του στον
κοιμητήριο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε στην Αθήνα η Λίλυ, χήρα Ντίνου Κερχουλά, ετών 89.
Ήταν από τους ανθρώπους που στεκόταν πάντα δίπλα στον Σύνδεσμο μας. Η εξόδια ακολουθία έλαβε χώρα στον Ι.Ν.
Αγίας Παρασκευής στις 28 Ιουλίου και η ταφή της στο κοιμητήριο του ναού. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Απεβίωσε ο Διονύσιος Αρδάμης, ετών 83.
Η εξόδιος ακολουθία έλαβε χώρα στον Ι.Ν. Γενεθλίων της Θεοτόκου στις 4 Αυγούστου και η ταφή στο κοιμητήριο του
ναού στον οικισμό Φωτεινού Καρυών. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Στις 17 Αυγούστου
στον
Ι.Ν.
Αγίου
Ανδρέα, ο Ιωάννης
Κουτσόγιωργας και η
σύζυγός του Σοφία
βάπτισαν τον υιό τους.
Νονοί
ήταν
οι
Παρασκευάς
και
Νατάσσα
Κουτσόγιωργα.
Και το όνομα αυτού Παναγιώτης. Καλός Χριστιανός!

Γάμος και βάπτιση στις Καρυές
Στις 7 Σεπτεμβρίου στον Ι.Ν.
Αγίου Ανδρέα, ο Ανδρέας
Σιούτος και η Κωνσταντίνα
Δρίτσα
τέλεσαν
το
θρησκευτικό τους γάμο.
Στην συνέχεια βάπτισαν το
αγοράκι τους. Το όνομα αυτού
Βασίλειος. Ευχόμαστε στο νέο
αυτό ζευγάρι που μένει
μόνιμα στο χωριό και στο
αγοράκι τους κάθε υγεία και
ευτυχία.
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Έτος εκλογών αποδείχθηκε το 2019 αφού οι πολίτες κλήθηκαν να ψηφίσουν για τέσσερις διαφορετικές εκλογές. Συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου οι Καρυάτες μαζί με τους υπόλοιπους
Έλληνες ψήφισαν για τις Ευρωεκλογές, της Δημοτικές και τις Περιφερειακές εκλογές. Την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου μιας και δεν συγκεντρώθηκε απόλυτη πλειοψηφία ξαναψήφισαν για
το δεύτερο γύρο των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών. Τέλος, τον Ιούνιο προκηρύχθηκαν πρόωρες Εθνικές εκλογές, οι οποίες έλαβαν μέρος στις 7 Ιουλίου.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Τα αποτελέσματα στις Καρυές ήταν τα κάτωθι:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Καρυών: Εγγεγραμμένοι 1.387, Έγκυρα 422, Άκυρα 1, Λευκά 5.
ΚΟΜΜΑ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ %
141
33,41
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
120
28,44
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
59
13,98
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
38
9,00
Κίνημα Αλλαγής
14
3,32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12
2,84
Ε.ΠΑ.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ
9
2,13
ΜέΡΑ25
6
1,42
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
5
1,18
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
4
0,95
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
3
0,71
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
3
0,71
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2
0,47
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2
0,47
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
2
0,47
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
1
0,24
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Των εθνικών εκλογών είχαν προηγηθεί οι εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων εκπροσώπων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς ούτε για αυτές τις εκλογές υπάρχουν συγκεκριμένα
στοιχεία για τις Καρυές. Τα αποτελέσματα ωστόσο στο Δήμο Σπάρτης ήταν για τα κόμματα
που εκλέξανε τελικά αντιπροσώπους ήταν τα κάτωθι:
ΚΟΜΜΑ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΑ %
7.678
38,94
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3.718
18,86
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Κίνημα Αλλαγής
2.114
10,72
1.286
6,52
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
897
4,55
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
814
4,13
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σημαντικό νέο για τις Καρυές ήταν η επιλογή μιας Καρυάτισσας
στην καταγωγή ως υποψήφιας ευρωβουλευτού με το Κίνημα
Αλλαγής (ΚΙΝ.ΑΛ.) της Αίγλης Ζαφειράκου, διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Paris-Ouest Nanterre στην Γαλλία και
εμπειρογνώμων Εκπαιδευτικών Πολιτικών στην Παγκόσμια
Τράπεζα και άλλους σημαίνοντες διεθνείς οργανισμούς, όπως
η UNESCO και η UNICEF. Ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων
η υποψηφιότητα αυτή αποτέλεσε μια μεγάλη τιμή για τις
Καρυές. Για όσους την γνωρίζουν προσωπικά αποτελεί έναν
εξαιρετικό άνθρωπο και επιστήμονα,
που τιμά συχνά και όποτε μπορεί, λόγω των υποχρεώσεών της στο εξωτερικό, με την
παρουσία της το όμορφο χωριό της. Τελικά ήλθε στην 14η θέση επί συνόλου 42 υποψηφίων
του (ΚΙΝ.ΑΛ.) σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα 1η στη Λακωνία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέος περιφερειάρχης ο κος Παναγιώτης Νίκας
Οι πολίτες των Καρυών μαζί με άλλους συμπολίτες μας κλήθηκαν να επιλέξουν το νέο
περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Τελικά στο αξίωμα αναδείχθηκε ο κος Παναγιώτης
Νίκας υποστηριζόμενος από την Νέα Δημοκρατία στη θέση του μέχρι σήμερα
Περιφερειάρχη κου Πέτρου Τατούλη, επίσης προερχόμενου από την Νέα Δημοκρατία
αλλά ανεξάρτητου.
Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο ο κος Τατούλης συγκέντρωσε συνολικό ποσοστό 34,09%
και ο κος Νίκας ποσοστό 33,60% (στη Λακωνία τα ποσοστά ήταν 40,64% και 34,18%
αντίστοιχα) ενώ υπήρξαν και άλλοι 7 συνδυασμοί που μοιράστηκαν το υπόλοιπο
ποσοστό.
Στο δεύτερο γύρο ανάμεσα στους δύο πρώτους είχαμε ανατροπή και ο κος Νίκας
εκλέχθηκε περιφερειάρχης αφού συγκέντρωσε ποσοστό 53,59% έναντι 46,41% του κου
Τατούλη και 55,65% με 44,35% στη Λακωνίας αντίστοιχα.
Δυστυχώς δεν είχαμε ειδικά στοιχεία για τις Καρυές. Ωστόσο επανεκλέχθηκε ως
περιφερειακός σύμβουλος ο Καρυάτης Γεώργιος Πουλοκέφαλος με το συνδυασμό «ΝΕΑ
ΔΡΑΣΗ» του Γεώργιου Δέδε.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Νέος Δήμαρχος ο κος Πέτρος Δούκας
Στις Δημοτικές εκλογές του Δήμου Σπάρτης -όπου πλέον υπάγονται οι Καρυές- στον
πρώτο γύρο των Δημοτικών εκλογών πρώτος αναδείχθηκε ο κος Σταύρος Αργειτάκος
(ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) με ποσοστό 39,59% και δεύτερος ο κος Πέτρος Δούκας (ΔΗΜΟΣ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ) με ποσοστό 30,29%. Και οι δύο προέρχονταν από τον χώρο της Νέας
Δημοκρατίας, ο μεν κος Αργειτάκος ήταν δήμαρχος την περίοδο 2012-2015 και ο δε κος
Δούκας υπήρξε υπουργός, αφήνοντας τρίτο το νυν Δήμαρχο κο Ευάγγελο Βαλιώτη
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ).
Στο δεύτερο γύρο ωστόσο είχαμε και εδώ ανατροπή με τον συνδυασμό του κου Δούκα
να λαμβάνει ποσοστό 57,79% και να εκλέγεται ο ίδιος Δήμαρχος και του κου Αργειτάκου
42,21%.
Ωστόσο, στις Καρυές τα πράγματα ήταν διαφορετικά αφού τέσσερις συνδυασμοί σχεδόν
ισοψήφησαν. Ειδικότερα, στον πρώτο γύρο ο νυν Δήμαρχος κος Βαλιώτης συγκέντρωσε
108 ψήφους και ποσοστό 26,2% με δεύτερο και με μόλις μια ψήφο διαφορά (107 με
ποσοστό 25,9%) τον συνδυασμό του κου Αλέξανδρου Βουνάση (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ).
Ακολούθησε ο κος Αργειτάκος με 100 ψήφους (24,27%) και ο κος Δούκας με 97 ψήφους
(23,54%). Στον δεύτερο γύρο ωστόσο οι ψηφοφόροι των Καρυών ακολούθησαν τον
υπόλοιπο Δήμο Σπάρτης με τον συνδυασμό του κου Δούκα να λαμβάνει 181 ψήφους με
ποσοστό 57,79% και τον συνδυασμό του κου Αργειτάκου 103 ψήφους και ποσοστό 36,3%
Νέος εκπρόσωπος των Καρυών στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης εκλέχθηκε
ο κος Κωνσταντίνος Σταμάτης, ο οποίος προέρχεται από την παράταξη του απερχόμενου
δημάρχου κου Βαλιώτη, αφού αυτός ο συνδυασμός ήλθε πρώτος στις Καρυές.

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο Καρυών
Παράλληλα, για το τοπικό συμβούλιο Καρυών , το οποίο από 3μελές έγινε 5μελές
επανεκλέχθηκε ως πρόεδρος κος Γεώργιος Ντεβέκος, και εκλέχθηκαν για να
συμμετάσχουν επίσης οι Κωνσταντίνα Κουτσόγιωργα, Ιωάννης Κοψιαύτης, Νικόλαος
Κων/νου Κολοβός και Δημήτριος Παρ. Αρδάμης.
Ευχόμαστε σε όλους τους εκλεγέντες καλή επιτυχία στο έργο τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Απεβίωσε ο εκλεκτός Καρυάτης και επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Παναγιώτης Γεωργίου Δαλακούρας
Κείμενο της κόρης του Γεωργίας
Ανάμεσά μας δεν βρίσκεται πια ο αγαπημένος σε όλους, εξαίρετος συμπατριώτης.
Ταξίδεψε για την ομορφότερη γειτονιά των αγγέλων στις
29/5/2019 σε ηλικία 83 ετών. Έφυγε γαλήνιος, ήρεμος, έχοντας
ακόμα να δώσει πολλά στους φίλους, συγγενείς και στους
συνανθρώπους του, όλα όσα είχε και χαρακτήριζε την
προσωπικότητά του. Η προσφορά του, η αγάπη τους και η
δοτικότητά του ήταν μοναδική. Τόσο στην οικογένειά του, τους
συγγενείς, φίλους, αγαπημένους γείτονες, συναδέλφους και
βέβαια στους συμπατριώτες του. Με μια ακέραια καριέρα και
ένα όνομα το οποίο είχε δημιουργήσει μόνος του με την σκληρή
δουλειά, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια που τον χαρακτήριζε
Αγαπημένος σε τόσο πολύ κόσμο. Άνθρωποι που τον θυμούνται και τον αγαπάνε από
πολλά χρόνια πίσω, συνάδελφοι και φίλοι στο επαγγελματικό αλλά και στο φιλικό του
περιβάλλον. Δεν ξεχνιέται η προσφορά του.
Ξεκίνησε από το όμορφο χωριό του, την αγαπημένη του Αράχοβα: τις ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
Γεννήθηκε στην πολύτεκνη οικογένεια του Γεωργίου και της Μαριγώς Δαλακούρα, ανάμεσα
σε άλλα πέντε αγαπημένα αδέλφια και μια αγαπημένη αδελφή. Πέρασε παιδικά χρόνια
φτωχικά, γεμάτα στερήσεις όπως και οι περισσότερες οικογένειες στη μεταπολεμική
Ελληνική επαρχία, αλλά με πολύ αγάπη, γεμάτα αναμνήσεις, πολλές όμορφες ιστορίες,
γλέντα, αναμελιά, αγνότητα αλλά και δυνατές σχέσεις με δεσμούς σταθερούς, έτσι ώστε να
βγάλει στην κοινωνία σοβαρούς ανθρώπους, υπεύθυνους και άψογους οικογενειάρχες..
Άριστος μαθητής που με μεγάλο κόπο, στερήσεις, αγώνα και αγάπη για τα γράμματα,
φοίτησε στο Γυμνάσιο Τριπόλεως και μετά με τη σειρά τους ήρθαν τα φοιτητικά χρόνια στην
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή (Πανεπιστήμιο Πειραιά) και μετέπειτα στην Σχολή Νομικών και
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όρεξη, δίψα
και πάθος για γνώση, κατάρτιση και εξέλιξη. Με μεγάλη αγάπη στο διάβασμα και γενικά
στην ενημέρωση όσον αφορά το αντικείμενο εργασίας του, το οποίο και υπηρέτησε στο
Υπουργείο Οικονομικών για 35 έτη με επιτυχία, αγάπη σύνεση και ακεραιότητα και
συνταξιοδοτήθηκε με τον βαθμό του Διευθυντή. Άνθρωπος με γνώσεις Νομικές,
οικονομικές, γενικές και πάνω από όλα κοινωνική μόρφωση και ευγένεια.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Στήριζε και αγαπούσε υπερβολικά την ιδιαίτερη πατρίδα του την «ΑΡΑΧΩΒΑ ΤΟΥ».
Αφιερώθηκε και διατέλεσε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών από
την αρχή της ίδρυσής του. Με αγάπη, μεράκι και όρεξη μαζί με τα υπόλοιπα άξια μέλη του,
χτίσανε ένα πολύ όμορφο σύλλογο. Χοροί, συνεστιάσεις, κοπή πίτας, εκδρομές, δράσεις
γενικά. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου πάντα ζητούσαν τη συμβουλή και τις γνώσεις του.
Δινόταν σε ότι έκανε, ζούσε και ένιωθε την χαρά της προσφοράς, για την αγαπημένη του
πατρίδα. Αγαπήθηκε ως μέλος του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ ως γραμματέας με πολύ αναλυτικότητα,
λεπτομέρεια διαφάνεια μαζί με λοιπά μέλη του Συνδέσμου έκαναν πολύ όμορφα και
δημιουργικά πράγματα τις δεκαετίες του 1980, 1990 και 2000, όμορφες, αξέχαστες και
αγαπημένες εποχές. Αποσύρθηκε από το Δ.Σ. μετά τον άδικο και πρόωρο χαμό της
πολυαγαπημένης του συζύγου του Σοφίας. Δεν είχε την ψυχική δύναμη γιατί όλα θύμιζαν το
χωριό που και η λατρεμένη του σύζυγος αγαπούσε εξίσου και ας μην ήταν η καταγωγή της
από εκεί. Παρόλα τα παραπάνω, ήταν πάντα κοντά στους συμπατριώτες του δίνοντας την
παρουσία του στις καλοκαιρινές γιορτές και ευχαριστιόταν απίστευτα τα ανταμώματα που ο
Σύνδεσμος μας διοργάνωνε με επιτυχία. Πάντα είχε ένα καλό λόγο για όλους. Έδινε πάντα
τις συμβουλές που του ζητούσαν και με προσοχή άκουγε τα μέλη που του έθεταν απορίες
αφού ήθελαν την άποψή του και το εκτιμούσε αφάνταστα.
Αγαπημένος όλων ήταν ένας γλυκός, ευγενικός κύριος που αγαπούσε τα παιδιά και τα
εγγόνια του. Ήταν ένας άνθρωπος υπερήφανος με αξιοπρέπεια και μετριοφροσύνη. Ο
εγγονός του Παναγιώτης Αποστόλου Δαλακούρας, λέει ότι «ο παππούς μου είναι σαν αετός
περήφανος, αφού όπως αυτός ανοίγει τις φτερούγες του, έτσι κάνει και ο παππούς μου για
να μας προστατεύει». Το ίδιο έκανε για όλο τον κόσμος και έτσι έφυγε, πέταξε περήφανος
στους απέραντους ουρανούς. Άψογος σύζυγος, πατέρας και ένας υπέροχος παππούς,
στάθηκε στη σύζυγό του, στα παιδιά και τα εγγόνια του όσο κανένας άλλος. Καμάρωνε που
είχε την εκτίμηση και την αγάπη των φίλων, των συνανθρώπων και των συμπατριωτών του
και όχι μόνο, γιατί το άξιζε πραγματικά. Καμάρωνε για το όμορφο χωριό του που παντού και
πάντα παίνευε. Καμάρωνε που ήταν ΚΑΡΥΤΗΣ και ΛΑΚΩΝΑΣ. Εγώ με τη σειρά μου
καμαρώνω για όλα τα παραπάνω και πάνω από όλα που είμαι κόρη του και έχω το όνομά
του και θα τον αγαπώ για πάντα. Μπαμπάκα μου σε λατρεύω και θα παραμείνεις μέσα στις
καρδιές όλων μας, πάντα δίπλα μας.
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Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρυών– Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης και Συντήρησης Εκκλησιών και Παρεκκλησιών
Στις 18 Ιουλίου 2019, στο κατάστημα της πρώην κοινότητας του χωριού, προσφέρθηκε καφές και έγινε ενημέρωση από την εθελοντική ομάδα υποστήριξης και εξωραϊσμού των εκκλησιών
και παρεκκλησίων του χωριού. Για την ενημέρωση των Απανταχού Καρυατών, παραθέτουμε την ενημερωτική ομιλία που αποφάσισε η εθελοντική ομάδα να παρουσιάσει η κα Τζένη
Κούβαρη, μέλος της εθελοντικής ομάδας.
«Aιδεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ίδιο χώρο προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με
τις επισκευές των Ιερών Ναών του χωριού που έχουμε αναλάβει εθελοντικά και φυσικά
αφιλοκερδώς. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο που
αφιερώνετε για να μας ακούσετε. Η παρουσία σας εδώ σήμερα μας δίνει δύναμη και
κουράγιο να συνεχίσουμε.
Πριν ένα χρόνο ακριβώς είχαμε κάνει σε αυτόν εδώ το χώρο την πρώτη μας παρουσίαση
και σας ενημερώσαμε πως δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, τι κάναμε μέχρι εκείνη την ημέρα,
τις εκκρεμότητες που υπήρχαν και τα σχέδιά μας.
Σήμερα θα σας αναλύσουμε τι κάναμε τον χρόνο που πέρασε και σε τι κατάσταση
βρισκόμαστε. Πέρυσι σας είχαμε αναφέρει ότι είχαμε προβεί σε εκτεταμένες εργασίες
επισκευής της Αγίας Κυριακής, βάψιμο και επισκευή της στέγης στον Άγιο Ιωάννη,
επισκευές στις σκάλες και τις πόρτες στον Άγιο Ανδρέα καθώς και μικρότερες επισκευές
στους Αγίους Ταξιάρχες, στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Δημήτριο.
Τη χρονιά που πέρασε ασχοληθήκαμε κυρίως με τους Αγίους Αναργύρους και την Παναγία
που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων
Όπως θα θυμάστε, σας είχαμε αναφέρει για
το μεγάλο πρόβλημα, που όλοι γνωρίζαμε
από χρόνια, με τους Αγίους Αναργύρους και
ότι είχαμε ήδη δωρεές € 2.300- για να
ξεκινήσουν οι εργασίες στήριξης και
επισκευής του Ναού.
Ο Ναός αυτός έχει υποστεί σοβαρές ζημιές
και είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Επειδή το
πρόβλημα είναι μεγάλο, απευθυνθήκαμε σε
ειδικευμένο πολιτικό μηχανικό με εμπειρία
σε πέτρινα κτίρια και εκκλησιές και
βαδίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του.
Καταρχάς έκανε τεχνική έκθεση των αναγκαίων εργασιών την οποία στείλαμε στην
Ναοδομία, που είναι η αρμόδια υπηρεσία, και πήραμε την έγκρισή της.
Έτσι σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανικού έγινε εκσκαφή γύρω από τον Ιερό Ναό και
βρέθηκαν πολλές ρίζες που έμπαιναν από τους τοίχους στο εσωτερικό του οι οποίες και
κόπηκαν. Επίσης σκάψαμε όλο το δάπεδο του που είχε ανασηκωθεί, σε βάθος περίπου
μισού μέτρου, και απομακρύνθηκαν όλες οι ρίζες. Αποκαλύφθηκε όμως ότι το μεγάλο
πρόβλημα βρίσκεται στα θεμέλια. Στην πλευρά του Ιερού, ο μισός περίπου τοίχος
στηρίζεται πάνω σε βράχο και ο υπόλοιπος είναι ουσιαστικά στον αέρα, το ίδιο ισχύει και
για όλο σχεδόν το τοίχο γύρω - γύρω. Αυτή είναι ουσιαστικά και η αιτία που έχουν
δημιουργηθεί οι μεγάλες ρωγμές στους τοίχους και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για άμεση
κατάρρευση και πρόκληση πολύ σοβαρού ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Μηχανικού έπρεπε να γίνουν ειδικές εργασίες στήριξης
προκειμένου να εξασφαλισθεί το κτίριο. Πριν 20 ημέρες ήρθε από την Αθήνα ειδικό
συνεργείο και ειδικό μηχάνημα και έγιναν οι απαραίτητες εργασίες στήριξης των θεμελίων,
συγκεκριμένα κατασκευάσθηκαν 13 στήλες σε βάθος από 4 μέχρι 8 μέτρα (μέχρι να βρεθεί
βράχος δηλαδή, για τη στέρεη στήριξη). Το κόστος μόνο αυτών των εργασιών ανήλθε στο
ποσόν των € 6.000-. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εργασίες στήριξης των θεμελίων από
τον Δημήτρη Δήμα. Συγκεκριμένα οι στήλες (κολώνες) που ανέφερα προηγουμένως
δένονται μεταξύ τους με σίδερα και θα κατασκευασθεί κατά κάποιον τρόπο μια δοκός που
θα κάθεται πάνω στις στήλες και θα στηρίζει τη θεμελίωση, συγχωρέστε με για την ατελή
περιγραφή, αλλά αυτά είναι εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που δεν μπορώ να περιγράψω
επακριβώς. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό είναι η πολυπλοκότητα του έργου.
Εννοείται βέβαια ότι όλα γίνονται με την επίβλεψη του αξιόλογου και ευγενέστατου
μηχανικού κυρίου Αλεξάνδρου.
Μετά την στήριξη των θεμελίων θα πρέπει να επισκευασθούν οι ρωγμές στους τοίχους και
το Τέμπλο, να τακτοποιηθεί το πάτωμα και φυσικά βάψιμο και λοιπές εργασίες. Όπως
αντιλαμβάνεστε το κόστος είναι πολύ μεγάλο και σίγουρα θα ξεπεράσει τις € 30.000-.
Πολλοί μας είπαν, δεν την αφήνατε να γκρεμισθεί; Όμως αυτό είναι μια κουβέντα, ποιανού
η καρδιά βαστά να αφήσει τα μνημεία του, την ιστορία του, τα ήθη και έθιμά του να
γκρεμισθούν; Οι πρόγονοί μας με πολύ κόπο και στερήσεις τα δημιούργησαν σε δύσκολες
εποχές και εμείς, με όλα μας τα καλά σήμερα θα τα εγκαταλείψουμε; ΟΧΙ!

Τράπεζα Αίματος Καρυών
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα
Αίματος η ετήσια αιμοδοσία στο
κοινοτικό Κατάστημα Καρυών την
Δευτέρα 5 Αυγούστου το απόγευμα.
Όπως έχουμε πολλές αναφέρει είναι
σημαντικό να υπάρχει όσο το δυνατό
μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους γιατί
το ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.

Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε και με τη βοήθεια του Θεού και όλων των πατριωτών μας
πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πριν ένα μήνα περίπου απευθυνθήκαμε με επιστολή
σε όλους τους πατριώτες μας και στους συλλόγους του εξωτερικού για την ενίσχυση του
έργου μας και περιμένουμε.
Όπως αναφέραμε στην αρχή όταν ξεκινήσαμε είχαμε στο ταμείο μας € 2.300- και άλλα €
200- που μας έδωσαν στην συνέχεια, καθώς και € 1.478- που εισπράξαμε στην γιορτή των
Αγίων Αναργύρων (δίσκος, δωρεές, σουβλάκια, κλήρωση), σύνολο € 3.978,-, ενώ έχουμε
πληρώσει μέχρι τώρα εργατικά € 2.410-. Συνεπώς στο ταμείο μας αυτή τη στιγμή έχουμε €
1.568-, όμως οφείλουμε € 6.000- στο συνεργείο που ήρθε από την Αθήνα και όλα τα
υπόλοιπα (σίδερα, τσιμέντα, εργατικά, μηχανικός, κλπ) και έπεται συνέχεια.

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

Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία)

Στην Παναγία τα πράγματα είναι πιο εύκολα σε
σχέση με τους Αγίους Αναργύρους, τουλάχιστον
δεν έχουμε εδώ τον κίνδυνο κατάρρευσης προς
το παρόν. Όμως τα προβλήματα και εδώ είναι
μεγάλα και κοστοβόρα και προέρχονται κυρίως
από την υγρασία.
Το Τέμπλο όπως γνωρίζετε έχει καταστραφεί σε
δύο μέρη και οι τοίχοι ξεφλουδίζουν
ενδεχομένως και από μη κατάλληλες εργασίες
βαφής παλαιότερα.
Ξεκίνησαν, οι Πάνος και Δημοσθένης Κολοβός, οι οποίοι σημειωτέον επισκευάζουν
δωρεάν το Τέμπλο, τις εργασίες βαφής και διαπιστώθηκε ότι πρέπει να αποξυλωθούν όλες
οι παλαιές στρώσεις βαφής, να γίνουν οι επισκευές στην τοιχοποιία να στεγνώσει καλά και
στη συνέχεια να ξεκινήσει η βαφή. Οι εργασίες αυτές είναι πολλές και θα στοιχίσουν
περίπου € 10.000-. Επιπλέον, σύμφωνα με τον μηχανικό, τον κύριο Αλεξάνδρου, θα πρέπει
να κατασκευασθεί αποστραγγιστικό έργο τουλάχιστον στην βόρεια πλευρά εξωτερικά της
εκκλησίας. Επίσης σύμφωνα με τον κύριο Λάχανη (ειδικός για τις μονώσεις από την
Τρίπολη), θα πρέπει να επισκευασθεί ο αρμός εξωτερικά όπου χρειάζεται και να περασθεί
με μονωτικό όλη η τοιχοποιία, καθώς και ο τρούλος. Το κόστος των εργασιών αυτών δεν
έχει υπολογισθεί αλλά κρίνονται απαραίτητες για να μην έχουμε πάλι τα ίδια
προβλήματα. Για την Παναγία έχουμε € 2.570-, από διάφορες προσφορές σε δολάρια
Αμερικής και Καναδά καθώς και ευρώ. Αλλά δεν έχουμε ακόμα πληρώσει τίποτα για τις
εργασίες που είναι σε εξέλιξη.

--------------------------------------------------------------------------Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Στην Αγία Παρασκευή το μεγαλύτερο πρόβλημα
προέρχεται από την υγρασία και την κλεισούρα,
για αυτό το λόγο κατασκευάσαμε σήτες και
σιδεριές για 4 παράθυρα προκειμένου να
αερίζεται σωστά η εκκλησία. Το κόστος αυτών
είναι € 560-. Συντηρούμε και βάφουμε τα
κουφώματα.
Το κόστος για όλα αυτά το
καλύπτει η Ντίνα Χριστοπούλου και την
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Στις προσπάθειές μας να γίνουν σωστά οι εργασίες συμβουλευόμαστε ανθρώπους της
αγοράς σχετικά με μονώσεις και υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Συγκεκριμένα έχει
έρθει από την Τρίπολη ειδικός στα μονωτικά και μας έδωσε συμβουλές στο τι να
προσέχουμε και ότι η μόνωση είναι πολύ σημαντική. Επίσης καλέσαμε και ήρθαν δύο
μοναχοί από την Μονή Βαρσών και μας συμβούλεψαν γενικά για τον καλό αερισμό, την
καθαριότητα και τη συντήρηση των εκκλησιών. Φέραμε τον κύριο Καρύδη, διευθυντή της
Σχολής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως μας, και μας συμβούλεψε για τα χρώματα.
Τελειώνοντας θα θέλαμε όλοι να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς, που μας ακούσατε και
μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Να έχετε υγεία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις.

Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Διαχείρισης
Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Δ.Σ. του σωματείου διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος Γεώργιος Ντεβέκος
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κοψιαύτης
Γραμματέας Παναγιώτης Καραχάλιος
Ταμίας Βασίλειος Βαγενάς
Μέλος Ανδρέας Βουκίδης
Μέλος Χρήστος Δρακόπουλος
Μέλος Μιχαήλ Χικαράς
Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

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