ΚΑΡΥΕΣ
Λακωνίας

Το εσωτερικό του Ι.Ν. Αποστόλου Ανδρέα

Αριθμός τεύχους 25

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

Προκηρύχθηκε ο ανοικτός
διαγωνισμός για το Κέντρο
Μνήμης και Πολιτισμού
Δημοσιεύτηκε από τον Σύνδεσμο των Απανταχού
Καρυατών ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του
κτιρίου ιδιοκτησία του στην Κεντρική Πλατεία Καρυών.
Το Project με προϋπολογισμό € 284.747,45 (€
229.635,04 πλέον Φ.Π.Α. € 55.112,41) είναι στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020, ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ)» και ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».
Ένα μεγάλο όνειρο βρίσκεται ένα βήμα πριν την υλοποίηση.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και σύντομα ο διαγωνισμός να
ολοκληρωθεί και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

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

στην εμπορική εκμετάλλευση
των ισόγειων καταστημάτων
του ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην
πλατεία Αγ. Ανδρέα Καρυών/Κεντρική οδό και το οποίο
προορίζεται για τη δημιουργία του «Κέντρου Μνήμης και
Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας».
Για τον λόγο αυτό προσκαλεί όποιον ενδιαφέρεται, να
επικοινωνήσει μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@karyes.gr, ή στα τηλέφωνα 6944-784563 και 6974720909.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Θερινή έκδοση 2020

Η μεγάλη πρόκληση
Μετά τη δημιουργία του «Σωματείου Κερχουλά» με σκοπό
την αξιοποίηση των χρημάτων της διαθήκης του Δωρητή μια
μεγάλη ευκαιρία εμφανίζεται για τις Καρυές. Η σωστή
αξιοποίηση τους θα είναι αποφασιστικής σημασίας για το
παρόν και το μέλλον του όμορφου οικισμού, αφού άλλωστε
έχουμε πικρή ιστορία ως χώρα από χαμένες ευκαιρίες.

Ο Τουρισμός στον 21ο αιώνα: μια
ολοκληρωμένη εμπειρία
Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους συμπατριώτες ότι
η τουριστική ανάπτυξη είναι μονόδρομος για την επιβίωση
του οικισμού.
Όταν μιλάμε όμως για τουρισμό δεν πρέπει να έχουμε στο
μυαλό μας μια παραδοσιακή εικόνα των προηγούμενων
δεκαετιών. Αντίθετα πρέπει να μιλάμε για έναν προορισμό
που θα δίνει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
Ο επισκέπτης θα πρέπει να έρθει στις Καρυές για:
 να περπατήσει στις ομορφιές και στα θρησκευτικά και
πολιτιστικά μνημεία του χωριού,
 να απολαύσει τη φύση περπατώντας στα οργανωμένα
και σηματοδοτημένα μονοπάτια,
 να ενημερωθεί για την ιστορία και τον πολιτισμό του
τόπου είτε ηλεκτρονικά μέσω του site www.karyes.gr
είτε από πληροφοριακές πινακίδες,
 να απολαύσει τον καφέ του και το φαγητό του στα
καταστήματα στις δύο όμορφες πλατείες με
επαγγελματική εξυπηρέτηση και
 να αγοράσει φεύγοντας τοπικά παραδοσιακά
βιολογικά προϊόντα (στην περίπτωσή μας τυροκομικά
προϊόντα, μέλι, γλυκά κουταλιού, δίπλες, βότανα,
καρύδια, κάστανα, μήλα, αχλάδια και κρέας).
Με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι χρειάζεται
συνεργασία και ολοκληρωμένα σχέδια από όλους τους
κατοίκους και όχι μόνο από τους καταστηματάρχες και τους
ξενοδόχους.

Η τουριστική ανάπτυξη των Καρυών
είναι μονόδρομος επιβίωσης για τους
κτηνοτρόφους και αγρότες του τόπου
Όλες οι επενδύσεις που έχουν γίνει στις κτηνοτροφικές,
μελισσοκομικές και αγροτικές μονάδες έχουν σκοπό να
παράγουν ποιοτικά προϊόντα. Το ερώτημα είναι και μετά;
Πού θα πωληθούν; Πώς θα ανταγωνισθούν τα προϊόντα
άλλων περιοχών, οι οποίες είναι πιο αποδοτικές
παραγωγικά (π.χ. λόγω κλίματος); Είναι πρόσφατα γνωστά
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κτηνοτρόφοι των
Καρυών από διάφορους εμπόρους.
Η μόνη λύση είναι να στραφούν στους επισκέπτες, οι
οποίοι θα θελήσουν αν δοκιμάσουν τα τοπικά προϊόντα και
αν τους αρέσουν να τα συστήσουν και σε άλλους. Αυτό
βεβαίως προϋποθέτει τυποποίηση και οργανωμένα
πρατήρια.

ΣΤΟ E-mail: info@karyes.gr

Οι Καρυές είναι ένας υποτιμημένος
προορισμός
Ακούμε για γνωστούς ορισμούς τουριστικούς προορισμούς
στην Πελοπόννησο και απορούμε.
Δεν ξέρουμε άλλο ορεινό χωριό στη Πελοπόννησο που να
έχει τις όμορφες και μεγάλες πλατείες, τα ιστορικά μνημεία,
τις όμορφες εκκλησιές, τις πήγες και φυσικό περιβάλλον
των Καρυών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με υποδομές
(αίθουσες εκδηλώσεων, αθλητικό κέντρο και πλέον
οργανωμένες ποδηλατικές και περιπατητικές διαδρομές), τα
εστιατόρια και τις καφετέριες που λειτουργούν όλον τον
χρόνο, σε απόσταση 2 ωρών από την Αθήνα.
Και όμως χωριά, όπως η Δημητσάνα και η Στεμνίστα
Αρκαδίας ή τα Τρίκαλα Κορινθίας, όλοι τα ξέρουν, τις
Καρυές ελάχιστοι.

Οι φορείς δίπλα στους κατοίκους
Η μέχρι σήμερα προετοιμασία και οι διακηρύξεις του Δ.Σ.
του «Σωματείου Κερχουλά» σε συνδυασμό και με τα πρώτα
δείγματα έργων, όπως τα μονοπάτια, μας γεμίζουν
αισιοδοξία. Η επιμονή στη δημιουργία ολοκληρωμένων
projects και η συνεργασία με καταξιωμένους στον τομέα
τους συνεργάτες, αναδεικνύουν επαγγελματισμό και όραμα.
Είναι ευτύχημα ότι τα σχέδια αυτά συμπίπτουν με την
υλοποίηση του μεγάλου έργου του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών τη δημιουργία του «ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Πρόκειται για ένα
λαογραφικό κέντρο το οποίο θα είναι από τα καλύτερα στην
Ελλάδα και ίσως το καλύτερο εκτός των μεγάλων πόλεων.
Στο ισόγειο δε, θα δημιουργηθούν όμορφα καταστήματα
καφεστίασης και εμπορίου για να συμβάλλουν στην παροχή
σύγχρονων υπηρεσιών στους επισκέπτες.
Παράλληλα, οι Καρυές έχουν την τύχη να έχουν και
τοπικούς δραστήριους φορείς. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρυών με το πρόγραμμα διαφήμισης των επαγγελματιών
των Καρυών (ψηφιακή διεύθυνση στη «Σκιά του
Πάρνωνα») κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή
της ανάδειξης των ομορφιών του χωριού και των
επαγγελματιών τουρισμού ταυτόχρονα με την προώθηση
των παραδοσιακών προϊόντων, ενώ η παρουσία του
Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυατής» με το ιδιόκτητο και
σύγχρονο Αθλητικό Κέντρο είναι ένα πλεονέκτημα που
λείπει από τα άλλα χωριά.

Νέοι και νέες τολμήστε!
Απευθυνόμαστε λοιπόν στους νέους και στις νέες του
χωριού:

ΤΟΛΜΗΣΤΕ!
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα υπάρχουν. Ρωτήστε και
ενημερωθείτε.
Τολμήστε
και
δραστηριοποιηθείτε
επιχειρηματικά με κοινό στόχο. Στο χέρι σας είναι οι Καρυές
να δέχονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και να
μετατραπούν στον καλύτερο ορεινό προορισμό της
Πελοποννήσου.
Οι προϋποθέσεις υπάρχουν και εμείς θα είμαστε δίπλα
σας.
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Σωματείο Κερχουλά: Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η σηματοδότηση των μονοπατιών
Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «KARYATIDES TRAILS». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο δικτύου επτά (7) μονοπατιών στις
Καρυές, ευρωπαϊκών προδιαγραφών με συνολικό μήκος πενήντα πέντε (55) χιλιόμετρα. Το έργο χρηματοδοτεί το Σωματείο
Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά και κατασκευάζει η εταιρεία TERRΑΙN.
Όπως αναφέρει ο κος Στέφανος Ψημένος υπεύθυνος της εταιρείας και του project «Έχει τόσες ομορφιές το χωριό μας και το δάσος
τριγύρω, και τόσα πολλά μονοπάτια που τα ξέρουμε μόνο εμείς. Πώς μπορούμε να τα κάνουμε γνωστά σ' όλο τον κόσμο; Πέρυσι το
φθινόπωρο κάναμε αυτή την κουβέντα με τους ανθρώπους του χωριού, και τώρα, μόλις έξι μήνες μετά, η TERRAIN δημιουργεί εδώ
ένα δίκτυο 55 χιλιομέτρων σηματοδοτημένων πεζοπορικών διαδρομών! Caryatides Trails λοιπόν, στις Καρυές Λακωνίας, στον
μαγευτικό Πάρνωνα. Ο επόμενος top προορισμός για όσους αναζητούν επίγειους παραδείσους!»
Να σημειωθεί ότι στις πινακίδες
εφαρμόστηκε
μια
Πανελλαδική
καινοτομία: ξύλινοι πάσσαλοι niagon με
τρία
στρώματα
εμποτισμού
με
προστατευτικό βερνίκι σε όλη την
επιφάνεια
και
δύο
στρώσεις
ασφαλτικού μονωτικού υλικού στη
βάση των πασσάλων για απόλυτη
προστασία από την υγρασία του
εδάφους.
Το έργο φιλοδοξεί να φέρει στις Καρυές
ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών από
την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που
ασχολείται με την
πεζοπορία,
ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Ο Διεθνής Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας «Sparta MTB Races» επιστρέφει στις Καρυές
Η αγωνιστική ορεινή ποδηλασία ήρθε πριν αρκετά χρόνια για πρώτη φορά στις Καρυές και
πλέον το άθλημα αγαπά τις διαδρομές της. H Alter Bike Tours και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Καρυών διοργανώνουν τρεις αγώνες UCI MTB με την ονομασία Sparta MTB Races και
συγκεκριμένα από τις 16 ως τις 19 Ιουλίου 2020, όπου στις αγωνιστικές ημέρες θα
διεξαχθούν 3 αγώνες XCO.
Οι αγώνες θα προσφέρουν στους αναβάτες του ELITE μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν
πολλούς UCI πόντους και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους λίγο μετά την επανεκκίνηση του
ημερολογίου UCI MTB και πριν από τα εθνικά πρωταθλήματα και τα Παγκόσμια Κύπελλα.
Οι μικρές κατηγορίες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για τους αγώνες της
επερχόμενης σεζόν και τους ερασιτέχνες ποδηλάτες να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους, όλα
στα ίδιες αγωνιστικές πίστες.
Με
τις
συγκεκριμένες
κατηγορίες Elite Ανδρών, Elite
Γυναικών, Junior Ανδρών και
Junior Γυναικών να αγωνίζονται
στις αντίστοιχες ημέρες ως
ακολούθως, ενώ οι αγωνιζόμενοι
θα
λάβουν
πόντους
και
χρηματικά έπαθλα σύμφωνα με
το UCI Class Two (Europe 2).

Κυριακή 19/7/2020
9:00 - 10:00 Εγγραφές κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού
10:30 Έναρξη των Elite Γυναικών/ Juniors Ανδρών / Juniors Γυναικών XCO UCI C1
κατηγορίες

12:30 Έναρξη ανδρών Elite XCO UCI C1
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Elite XCO UCI C1 είναι 4,1χιλ x 7 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναικών Elite XCO UCI C1 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Junior XCO UCI C1 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναικών Junior XCO UCI C1 είναι 4,1χιλ x 4 γύροι

14:00 Τέλος των αγώνων

14:30 Τελετή απονομής βραβείων κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού
Εγγραφές
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τρόπους:

Online: https://www.alterbiketours.gr/registration-page/ (κλείνει στις 12 Ιουλίου)

E-mail: info@alterbiketours.gr, nantiafaka@yahoo.com



Η εγγραφή των αναβατών (με διανομή πινακίδων αριθμού αγώνα και χρονισμών) μπορεί
να γίνει μόνο στο γραφείο εγγραφής που θα βρίσκεται στο Κοινοτικό Κτίριο Καρυών κατά
τις ακόλουθες ώρες εργασίας: 15 Ιουλίου 2020 17:30 - 19:30.

Η Διαδρομή
Πρόγραμμα
Τετάρτη 15/7/2020

17:30 - 19:30 Εγγραφή και διανομή αριθμών αγώνων στο Κοινοτικό Κτίριο Καρυών

20:00 Συνάντηση προπονητών στο Δημαρχείο Καρυών
Πέμπτη 16/7/2020

9:00 - 10:00 Εγγραφές κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού

10:30 Έναρξη των γυναικών Elite / Juniors Ανδρών / Juniors Γυναικών XCO UCI C2
κατηγορίες

12:30 Έναρξη ανδρών Elite XCO UCI C2
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Elite XCO UCI C2 είναι4,1χιλ x 7 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναικών Elite XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Junior XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναίκες Junior XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 4 γύροι

14:00 Τέλος των αγώνων

14:30 Τελετή απονομής βραβείων κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού
Παρασκευή 17/7/2020

9:00 - 10:00 Εγγραφές κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού

10:30 Έναρξη των Elite Γυναικών / Juniors Ανδρών / Juniors Γυναικών XCO UCI C2
κατηγορίες

12:30 Έναρξη ανδρών Elite XCO UCI C2
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Elite XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 7 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναικών Elite XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Ανδρών Junior XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 5 γύροι
Η αγωνιστική διαδρομή για Γυναικών Junior XCO UCI C2 είναι 4,1χιλ x 4 γύροι

14:00 Τέλος των αγώνων

14:30 Τελετή απονομής βραβείων κοντά στην περιοχή Εκκίνησης / Τερματισμού

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στους αγώνες και άλλες
λεπτομέρειες, μπείτε στην ιστοσελίδα της Αlterbiketours.

------------------------------------------------------------------------------Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας
στις Καρυές στις 18 Ιουλίου
Παράλληλα με τους Διεθνούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 19 Ιουλίου, η
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί στις Καρυές αντίστοιχα και
το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου και
συγκεκριμένα για τις κατηγορίες (XCM) ΑΝ, ΓΝ, ΜΑΣΤΕΡΣ.
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Η ανάπλαση της πλατείας της Ράχης
ένα βήμα πριν την υλοποίηση
Προκηρύχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Σπάρτης το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ» που αφορά ουσιαστικά τη διαμόρφωση
της πλατείας Ράχης προϋπολογισμού 440.00,00 € (με
Φ.Π.Α.24%). Άλλο ένα σημαντικό έργο δείχνει ότι πηγαίνει
προς υλοποίηση κλείνοντας ουσιαστικά μια εκκρεμότητα
πολλών χρόνων. Οι κάτοικοι του κάτω οικισμού
δικαιολογημένα διαμαρτύρονταν ότι η πλατεία είχε
μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης, ενώ δεν υπήρχε χώρος
για τα παιδιά να παίξουν με ασφάλεια.

Συνεδρίαση του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Σπάρτης

Στις 6 Μαΐου στη Σπάρτη έλαβε χώρα η πρωινή συνεδρίαση
του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
με θέματα την ετοιμότητα δυναμικού και μέσων εν όψει της
αντιπυρικής περιόδου 2020 καθώς και τον συντονισμό των
εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.
Ακολούθησε επίσκεψη στις Καρυές μαζί με τον Διοικητή
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας κο Γεώργιο
Αλικάκο και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κο
Αθανάσιο Καρλαύτη για την τελική επιλογή από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία του χώρου που θα παραχωρηθεί
από τον Δήμο Σπάρτης σε συνεργασία με την τοπική
κοινότητα Καρυών για τη δημιουργία καλοκαιρινού
πυροφυλακίου.

Δωρεές υπέρ Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών εις μνήμη
Αριστοτέλη Διαμαντούρου
Συνεχίζονται οι Δωρεές στη μνήμη του αδικοχαμένου Τέλη
Διαμαντούρου. Ο εκλιπών και η οικογένειά του επί σειρά
ετών υποστηρικτές του Συνδέσμου και του όμορφου χωριού
μας ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα υπέρ
των σκοπών του Σ.Α.Κ.
Επιπρόσθετα των όσων τα ονόματα είχαν δημοσιευτεί στο
προηγούμενο τεύχος, κατέθεσαν χρήματα εις μνήμη του οι:
 Αριστοτέλης Ι. Κάκαρης € 200
 Στέφανος Κάκαρης € 100
 Ιωάννης Καραντάσης € 100
 Δημήτρης Καραντάσης € 50
 Ρέπουλης Μιχάλης-Ρέπουλη Δήμητρα € 50
 Παναγιώτης και Ειρήνη Οικονομίδη € 30
 Αντώνης και Μαριάνθη Καρυώτη € 30
 Αννίτα Πρεκεζέ € 20
 Λευκή Λάτση € 20
Δημοσιεύουμε εκ νέου τον αριθμό όπου μπορούν όσοι
επιθυμούν να συνεισφέρουν (ΙΒΑΝ):
GR5601106620000066200228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ευχαριστούμε όλους τους δωρητές και κυρίως την
οικογένεια του εκλιπόντα.
-------------------------------------------------------------------------

Επισκευές στον
Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων

Το κουρείο των Καρυών:
Ένας μικρός χώρος με απέραντες
αναμνήσεις κλείνει

Τελικά οι δύσκολες εποχές έφεραν μαζί τους συγκυριακά
και μια αλλαγή στην πλατεία και τη ζωή των Καρυών που
μας στεναχωρεί ιδιαίτερα. Το κουρείο του Δημήτριου
(Τζίμη)
Χονδρόπουλου
στην
πλατεία
των
Καρυών σταματάει τη λειτουργία του μετά από 3 γενιές.
Οι περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας πρόλαβαν τον πατέρα
του Τζίμη, Γιώργο Χονδρόπουλο, να κουρεύει στο ίδιο
μικρό κουρείο της πλατείας, τους άντρες και τα αγόρια του
χωριού και στη συνεχεία τον Τζίμη να συνεχίζει με το ίδιο
μεράκι τη δουλειά στον ίδιο χώρο. Ένας μικρός, αλλά ζεστός
χώρος, με την παλιά καρέκλα κουρείου και τη ξύλινη τάβλα
που διέθετε ως επιπλέον αξεσουάρ ανύψωσης για τους
μικρότερους πελάτες, τις παλιές φωτογραφίες γεμάτες
αναμνήσεις κρεμασμένες στον τοίχο, που εκτός από
κούρεμα προσφερόταν και ως σημείο για συνάντηση και
συζήτηση.
Όμως ο Τζίμης είναι αναγκασμένος να κλείσει το κουρείο,
καθώς αναλαμβάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα στη ζωή
του και εμείς όλοι του ευχόμαστε να είναι το ίδιο άξιος και
σε αυτό.
------------------------------------------------------------------

Ο καθαρισμός των Καρυών
Προχωράνε με ικανοποιητικούς ρυθμούς οι εργασίες
αποκατάστασης στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, χάρι στη
πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας συντήρησης των
Ιερών Ναών και του εκκλησιαστικού συμβουλίου Καρυών.

Όπως μπορείτε να δείτε και από τις φωτογραφείς αφού
επιδιορθώθηκε το σοβαρό πρόβλημα στις θεμελιώσεις
ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του δαπέδου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών και η Τοπική Κοινότητα
Καρυών, στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης με τίτλο:
«Καθαρίζουμε το χωριό μας, ομορφαίνουμε τον τόπο μας»
κάλεσαν τους κατοίκους του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου
2020, να συμμετέχουν στην καθαριότητα κεντρικών
σημείων και αξιοθέατων του χωριού μας. Το σημείο
συνάντησης ήταν η κεντρική πλατεία Καρυών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές που
συμμετείχαν στον εθελοντικό καθαρισμό του χωριού.
Είμασταν αρκετοί, θα έπρεπε να συμμετέχουν περισσότεροι.
Η αρχή έγινε και το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Η
προσπάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες,
ευελπιστώντας ότι κάθε συγχωριανός μας θα βγει να
καθαρίσει περιμετρικά του σπιτιού του. Έτσι όλες οι
γειτονιές θα γίνουν ομορφότερες, το χωριό θα αλλάξει όψη
και θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες».

Ινστιτούτο Σπάρτης: σχεδιασμός για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
Μια ωραία συνάντηση, έλαβε χώρα στο Πηλάλειο Ίδρυμα στα Βρέσθενα το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020. Η πρόεδρος
του Ιδρύματος Σπάρτης, κυρίας Κανελλοπούλου κάλεσε τους συλλογικούς φορείς και τους θεσμικούς
εκπροσώπους των ορεινών χωριών του Πάρνωνα (πρώην Δήμου Οινούντα και της Κοινότητας Καρυών) με θέμα τον
εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 στον Πάρνωνα.
Το Ινστιτούτο Σπάρτης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την ιστορική πόλη της Σπάρτης και με
κύριο καταστατικό σκοπό του την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με την ιστορία της Σπάρτης και την
προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής.
Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν να καταρτιστούν προτάσεις στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για τη
χρηματοδότηση ενός κύκλου εκδηλώσεων για την επαναστατική δράση που επέδειξαν τα χωριά του Πάρνωνα στην
Εθνική Παλιγγενεσία. Ο στόχος είναι να τιμηθούν οι αγωνιστές του τόπου μας, να γίνουν γνωστές στις νεότερες
γενιές η θυσία και ο αγώνας τους και να αναδειχθεί η εθνική σημασία της παρουσίας τους στον Αγώνα καθώς και
τον καίριο ρόλο του Πάρνωνα στην Επανάσταση του 1821.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα χωριά του Βόρειου Λακωνικού Πάρνωνα
(Καρυές, Βαρβίτσα-Σκούρα, Βαμβακού-Μεγάλη Βρύση, Βρέσθενα, Βασσαράς-Βέρια, Σελασσία και
Κονιδίτσα). Αποφασίστηκε η κάθε κοινότητα να συνεισφέρει με αδημοσίευτο υλικό, το οποίο
υπάρχει σε βιβλιοθήκες και σε ιδιωτικά και δημόσια αρχεία προκειμένου να ξεκινήσει μια κοινή και
ολοκληρωμένη καταγραφή.
Τις Καρυές εκπροσώπησε ο γραμματέας του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών κος Χαρ.
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος αφού έκανε μια συνοπτική παρουσίαση της προσφοράς της ηρωικής
Αράχοβας στην Επανάσταση, δεσμεύτηκε να ενημερώσει τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Καρυών
και τους υπόλοιπους τοπικούς συλλόγους και φορείς προκειμένου να συγκεντρωθεί περαιτέρω
υλικό.
Σε κάθε περίπτωση ελπίδα όλων των παρευρισκόμενων εκπροσώπων των χωριών ήταν αυτή η
συνάντηση να λειτουργήσει ως προπομπός ευρύτερων συνεργασιών ανάμεσα στα χωριά του
Πάρνωνα.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Σωματείο Κερχουλά: Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Β΄ Μέρος
Το Δ.Σ. του Σωματείου απέστειλε αναλυτικό απολογισμό της μέχρι τώρα δραστηριότητάς του, καθώς και το προγραμματισμό των δράσεων του για το επόμενο διάστημα. Το Δελτίο μας
πιστό στην αποστολή του που είναι μεταξύ άλλων η ενημέρωση των συμπατριωτών κρίνει ότι οφείλει να τον δημοσιεύσει συνολικά αυτούσιο.
Λόγω του περιορισμένου χώρου στο προηγούμενο τεύχος δημοσιεύτηκε το πρώτο μέρος που αφορούσε το ιστορικό της μεταφοράς των χρημάτων στη διάθεση των κατοίκων του χωριού,
την επιμόρφωση και τη στήριξη των παραγωγών. Στο Β’ μέρος που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και των
έργων πολιτισμού και τουρισμού.

Η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών
Τέθηκε προτεραιότητα και αναπτύχθηκε τεύχος προδιαγραφών διερευνητικής
μελέτης για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των Καρυών, εστιάζοντας σε:
• εφεδρική/ές γεωτρήσεις και ένταξη πρόσθετων πηγών στο δίκτυο ύδρευσης,
• κατασκευή υδατοδεξαμενής/ών ή/και μικρού φράγματος (δίκτυο άρδευσης),
• κλειστό κύκλωμα ποτισμού των κήπων (για δραστικό περιορισμό της χρήσης πόσιμου
νερού),
• γεωργοτεχνική μελέτη προτάσεων αποδοτικών καλλιεργειών χαμηλών απαιτήσεων σε
νερό και
• αξιοποίηση της βρύσης Σάκαλη και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Ο κος Φωτόπουλος, μετά από επιτόπου επίσκεψη αξιολόγησης του συγκεκριμένου και άλλων
σημείων στην ευρύτερη περιοχή, υπέβαλε σχετική μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς
χρέωση (λόγω φιλίας του με τον καταγόμενο από τις Καρυές ομογενή κ. Ευστράτιο
Κωσταλά), από την οποία προκύπτει ότι η κατασκευή ενός αρδευτικού έργου (μικρού
φράγματος ή υδατοδεξαμενής) αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών δεν είναι
εφικτό ή έχει απαγορευτικό κόστος, πέραν των δυσκολιών αδειοδότησης που έχουν αυτού
του είδους τα έργα και ως για τη θέση προς Μούσγα αναφέρει (χωρίς προσέγγιση του
κόστους) ότι είναι προαπαιτούμενο η υλοποίηση σειράς μελετών για την εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων.
Κλήθηκε το διεθνούς φήμης Τμήμα Υδάτινων Πόρων του Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και σε συνέχεια δύο επισκέψεων στις Καρυές, για επιτόπου αυτοψία
και συλλογή στοιχείων, από την καθ' ύλην αρμόδια ομάδα του Ε.Μ.Π., υπό τον Καθηγητή κ.
Δημήτριου Κουτσογιάννη,
• συζητήθηκαν ευρήματα και διαπιστώσεις της αρχικής περιήγησης της περιοχής, ως βάση
για την εκπόνηση διερευνητικής μελέτης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών και
• υποβλήθηκε προσφορά εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος για την αξιοποίηση των
υδάτινων πόρων των Καρυών, διάρκειας έξι μηνών και προϋπολογισμού € 70.000€ + Φ.Π.Α.,
πλέον λοιπών εξόδων επισκέψεων της εξαμελούς ομάδας στις Καρυές.
Το ως άνω κόστος της προσφοράς του ΕΜΠ κρίθηκε υπερβολικό και απαγορευτικό για το
διερευνητικό σκέλος των απαιτούμενων μελετών και ως εκ τούτου το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
την απέρριψε ασυζητητί, με διακριτικό τρόπο.

Κλήθηκε στις Καρυές ο υδρολόγος μηχανικός κ. Κώνσταντίνος Κατσαούνης (έμπειρος
σύμβουλος εταιρειών εμφιάλωσης νερού) σε αναγνωριστική περιήγησή του στην
περιοχή,
• εντοπίζοντας καταρχήν (χωρίς χρήση οργάνων) υποσχόμενες περιοχές για δοκιμαστικές
(χαμηλού κόστους) υδρογεωτρήσεις, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης,
• αναδεικνύοντας θέματα νομιμοποίησης της υφιστάμενης υποδομής (πηγών,
γεωτρήσεων, δεξαμενών πόσιμου νερού, υδατοδεξαμενής άρδευσης, δικτύων
υδατομεταφοράς κλπ) και
• αναζητώντας το ιστορικό των περίπου 20 «αποτυχημένων» γεωτρήσεων στην υπό
εξέταση περιοχή των Καρυών προς αποφυγή δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην περίμετρό
τους.
Έγινε αναδρομή στην προκαταρκτική διαπίστωση/πρόταση της ειδικευμένης μελετητικής
εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ», επικεφαλή στελέχη της οποίας είχαν επισκεφτεί τις Καρυές το 2018
και προέβησαν σε επιτόπου περιήγηση της περιοχής, προτείνοντας την εκπόνηση, σε
επίπεδο αναγνωριστικής μελέτης, με κόστος της τάξεως των 30.000€, σειράς μελετών
(γεωλογική, περιβαλλοντολογική, υδρολογική-υδραυλική, γεωργοτεχνική) και
υποστήριξης για την προώθηση και έγκριση των μελετών (στις διαδικασίες διαβούλευσης
με υπηρεσίες και φορείς, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση και ωρίμανση των έργων).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων και ενεργειών του Δ.Σ., ήρθε στην επιφάνεια και τέθηκε
προς συζήτηση η περίπτωση των περίπου 20 αποτυχημένων (διαχρονικά) γεωτρήσεων και
συγκεκριμένα η περίπτωση για μια εξ αυτών η οποία μετρήθηκε τότε με απόδοση πέντε
περίπου κυβικών/ώρα και προτάθηκε αξιοποίησή της ως εφεδρική. Με ενέργειες του Δ.Σ.
ακολούθησε επαναδοκιμή της για μια ολόκληρη ημέρα (με τη λήξη της θερινής περιόδου, το
περασμένο Φθινόπωρο) και μετρήθηκε μια ενδιαφέρουσα απόδοση των οκτώ (8) περίπου
κυβικών/ώρα, γεγονός που ενθαρρύνει τη δρομολόγηση της άμεσης αξιοποίησής της εντός
του 2020. Ήδη, το Δ.Σ. κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι διερευνητικές προσπάθειες αξιολόγησης δύο (2) τοποθεσιών
που φαίνεται να πληρούν μερικά βασικά κριτήρια αποταμίευσης νερού πολλαπλάσιας
ποσότητας από τη χωρητικότητα της υφιστάμενης υδατοδεξαμενής ("λίμνης").
Να σημειωθεί ότι οι αναφερθείσες ενέργειες του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για το κορυφαίο θέμα της
αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των Καρυών και η πολύτιμη γνώση που συσσωρεύτηκε για
την καλύτερη προσέγγιση των επόμενων κινήσεων, ολοκληρώθηκαν χωρίς αμοιβή στους
ειδήμονες που επισκέφθηκαν και προέβησαν σε επιτόπου αυτοψίες/διαπιστώσεις στην
περιοχή των Καρυών.

Κλήθηκε ο επικεφαλής του μελετητικού γραφείου «ENCODIA» κ. Φώτιος Φωτόπουλος,
με εμπειρία σε έργα μικρών φραγμάτων και υδατοδεξαμενών, για επίσκεψή του στις
Καρυές (τις οποίες είχε και στο παρελθόν επισκεφθεί) για ανταλλαγή απόψεων και
υποβολή προκαταρκτικής μελέτης/πρότασης σκοπιμότητας κατόπιν επιτόπου περιήγησής
του σε σημεία που του υποδείχτηκαν, έχοντας στη διάθεσή του τοπογραφική μελέτη
κατάντι του ρέματος προς Μούσγα, η οποία εκπονήθηκε επί τούτου εθελοντικά από τον
συμπατριώτη μας κ. Ιωάννη Καρύγιαννη.

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

Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα
και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών σε προσκαλεί να επικοινωνήσεις μαζί του
προκειμένου να παρουσιάσεις τη δουλειά σου στους συμπατριώτες μας και στους
επισκέπτες του χωριού μας το καλοκαίρι, είτε μέσω μιας έκθεσης των δημιουργημάτων
σου, είτε μέσω μιας πολιτιστικής δράσης.

WWW.KARYES.GR

Επικοινώνησε τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας info@karyes.gr, είτε στα
τηλέφωνα 6944-784563, 6974-720909.

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ;
Επικοινώνησε μαζί μας στο 6974-720909

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Σωματείο Κερχουλά: Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Β΄ Μέρος
Η υλοποίηση έργων τουρισμού και πολιτισμού
• Η Δράση Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Δικτύου Μονοπατιών
• Η Δράση Προβολής του Δικτύου Μονοπατιών και των ΚΑΡΥΩΝ, ως γενέτειρας των
ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ
Η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη:
• την ταυτότητα των Καρυών ως τουριστικού προορισμού,
• των επιλογών ανάπτυξης υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος σε σύντομο χρόνο και με
χαμηλό συγκριτικά (π.χ. με έργα θεματικού τουρισμού) κόστος και
• την τρέχουσα προσέλκυση επισκεπτών στις Καρυές μόνο και μόνο από την ποιότητα και
τις προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων (π.χ. Savas Cafe), σε συνδυασμό με το επίπεδο
της προσφερόμενης από αυτές εξυπηρέτησης,
εξέτασε εξονυχιστικά το πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών στις
Καρυές, παράλληλα με την προβολή των Καρυών ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ, καθώς
και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Διερευνήθηκαν στοιχεία αντίστοιχων δράσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
εντοπίστηκαν τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων δικτύων μονοπατιών, όπως:
• η λεπτομερής/σχολαστική χαρτογράφηση και ο προσεκτικός σχεδιασμός των διαδρομών
(με τη λήψη συντεταγμένων, επιλογή σημείων τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης, μέτρηση
χρόνων/αποστάσεων, φωτογράφηση σημείων επέμβασης, μετρήσεις βαθμού δυσκολίας
των διαδρομών κλπ),
• οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές υλικών/εργασιών,
• η ευρωπαϊκή πιστοποίηση,
• η άρτια σήμανση και ταυτότητα των δικτύου διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος της
περιοχής,
• η έκδοση χαρτών ακριβείας και κορυφαίας ποιότητας,
• η έκδοση ποιοτικού ταξιδιωτικού ενημερωτικού οδηγού της περιοχής,
• η ένταξη του δικτύου και της περιοχής στον παγκόσμιο ιστοχώρο και τουριστικό χάρτη,
• η προβολή σε τουριστικές εκθέσεις/εκδηλώσεις, σε επιλεγμένα σημεία και σε ΜΜΕ,
• η αξιοποίηση του προφίλ, των υποδομών και της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και
• η προβολή στην τοπική και στην Αγγλική γλώσσες.
Διαπιστώθηκε ότι η «TERRAIN» είναι η
μοναδική εταιρεία στη χώρα μας που
ανταποκρίνεται στα παραπάνω απαιτητικά
χαρακτηριστικά και δρομολογήθηκε συνάντηση
στην Αθήνα μελών του Δ.Σ. με τον επικεφαλής
της TERRAIN κ. Στέφανο Ψημένο, στην οποία
επιβεβαιώθηκαν:
• οι μοναδικές εμπειρίες και τα επιτεύγματα
του επικεφαλής της εταιρείας κ. Στέφανου
Ψημένου, όπως η πολυετής πείρα του ως
διαφημιστής σε γνωστές εταιρείες, ως
κορυφαίος χαρτογράφος της Ελληνικής
επικράτειας και ως κορυφαίος εκδότης χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών, καθώς και η
πολυετής πείρα του στη χαρτογράφηση και στην ανάπτυξη εκατοντάδων χιλιομέτρων
πεζοπορικών διαδρομών και δικτύων μονοπατιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
• οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η κορυφαία ποιότητα των υλικών και των εργασιών της
TERRAIN,
• η εστίαση στη λεπτομέρεια, καλαισθησία, αντοχή, ποιότητα και αρτιότητα των
παραδοτέων,
• η επιμελής καταγραφή των διαδρομών,
• οι εκδόσεις κορυφαίων, μη ανταγωνιστικών χαρτών,
• οι εκδόσεις κορυφαίων, μη ανταγωνιστικών, ταξιδιωτικών οδηγών,
• η προοπτική πιστοποίησης των μονοπατιών από ευρωπαϊκό οργανισμό,
• η προοπτική αποτελεσματικής προβολής, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της τουριστικής
υποδομής και του προφίλ των Καρυών και
• η προοπτική αξιοποίησης του παγκόσμιας εμβέλειας ονόματος των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ.
Ζητήθηκε και υποβλήθηκε στη συνέχεια από τον κ. Στέφανο Ψημένο προσφορά ανάληψης
της μελέτης σχεδιασμού του δικτύου μονοπατιών των Καρυών, αποκλειστικά από τον ίδιο.
Το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση της μελέτης/σχεδιασμού και
λεπτομερούς χαρτογράφησης του δικτύου μονοπατιών που θα του υποδειχθούν, έναντι
ποσού € 5.000,00 πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων διαμονής και διαβίωσης του κ. Στέφανου
Ψημένου επί 15μερο περίπου στις Καρυές. Διατέθηκε δωρεάν ο ξενώνας του κ. Χρήστου
Δρακόπουλου για τη διαμονή του κ. Ψημένου και κάτοικοι του χωριού προσέφεραν στον κ.
Ψημένο πρωτόγνωρη (κατά τον ίδιο) φιλοξενία καθημερινά, σε βαθμό που δεν ζητήθηκαν
τυχόν έξοδα διαβίωσής του στις Καρυές κατά τη διαμονή του.

Η μελέτη για το δίκτυο των μονοπατιών που υπέβαλε ο κ. Στέφανος Ψημένος έτυχε πολύ
ευμενών σχολίων για την αρτιότητα και πληρότητά της από όλα τα μέλη της Διοίκησης του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και τονίστηκε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία μας μαζί του στις
επόμενες φάσεις,
• ανάπτυξης και σήμανσης του δικτύου μονοπατιών, αυτοτελώς,
• έκδοσης, εις την Ελληνική και εις την Αγγλική γλώσσες, ποιοτικού τουριστικού
χάρτη αφενός και αφετέρου ταξιδιωτικού οδηγού και σχετικής ιστοσελίδας για τα οποία η
TERRAIN δεν έχει επί της ουσίας ανταγωνισμό,
• προβολής του έργου και του προφίλ των Καρυών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως σε
εκδρομικά γραφεία, σε διεθνείς και ελληνικούς ιστότοπους με μεγάλη επισκεψιμότητα από
φυσιολάτρες/περιπατητές, σε διεθνείς εκθέσεις στην Ευρώπη με μεγάλη επισκεψιμότητα
από τουριστικούς πράκτορες και φυσιολάτρες/περιπατητές και σε Ελληνικά μέσα
ενημέρωσης (ένθετα κυριακάτικων φύλλων, ενημερωτικά φύλλα μεγάλης αναγνωσιμότητας
και άλλα Ελληνικά και αλλοδαπά Μ.Μ.Ε.) και
• σήμανσης, που ζητήθηκε επιπροσθέτως, των τεσσάρων ποδηλατικών διαδρομών μήκους
>50 χιλιομέτρων και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του οικισμού, με υλικά
προδιαγραφών και εις την Ελληνική και Αγγλική γλώσσες.
Ακολούθησαν επιτυχείς διαπραγματεύσεις τεχνικών και οικονομικών όρων και η
επεξεργασία του συμφωνητικού συνεργασίας (και του αναπόσπαστου σε αυτό τεύχους
οικονομοτεχνικών όρων) μεταξύ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και TERRAIN και το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση του έργου στην εταιρεία TERRAIN, βάσει των
προαναφερθέντων και του συνδυασμού ποιότητας και τιμών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη:
• την ευρύτατη αποδοχή της επιλογής του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την ανάπτυξη και την
προβολή ενός ολοκληρωμένου δικτύου μονοπατιών, παράλληλα με την προβολή των
πανάρχαιων ΚΑΡΥΩΝ, με κορυφαία την αποδοχή και την ανεπιφύλακτη στήριξη αυτής της
επιλογής του ΔΣ από τον ΕΓΓΥΗΤΗ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ μπάρμπα ΠΑΝΟ ΚΟΨΙΑΥΤΗ,
• την εκροή σημαντικού ποσοστού (>30%) του υπό επένδυση κεφαλαίου στην τοπική
κοινωνία (για το σκέλος της ανάπτυξης και σήμανσης του δικτύου μονοπατιών, καθώς και
της σήμανσης των ποδηλατικών διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του
χωριού),
• την προοπτική τουριστικής ανάπτυξης των Καρυών και προσέλκυσης φυσιολατρών και
πεζοπόρων από τις ευρωπαϊκές κυρίως χώρες, κατά κανόνα εκτός τουριστικής περιόδου
(Άνοιξη και Φθινόπωρο), δημιουργώντας ευκαιρίες πληρότητας των ξενώνων, ενοικίασης
δωματίων, προώθησης της τοπικής παραγωγής, διεύρυνσης εργασιών των τοπικών
επιχειρήσεων, αξιοποίησης των υποδομών του χωριού, ανάπτυξης θέσεων εργασίας και
πιθανής αύξησης της αξίας των ακινήτων στο χωριό και
• τις δεσμεύσεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ από τις ομόφωνες αποφάσεις των κατοίκων των Καρυών,
στις 22 Οκτωβρίου 2017, για υλοποίηση έργων τουρισμού και πολιτισμού ύψους €
250.000,00 και προβολής των ΚΑΡΥΩΝ ως γενέτειρας των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ αφενός και
αφετέρου από τη "σύμβαση δωρεάς" του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ από την Ιερά
Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, με την εγγύηση του ευγενή ομογενή
ευεργέτη μπάρμπα ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ, με ρητή αναφορά στις παραπάνω αποφάσεις της
Συνέλευσης των κατοίκων των Καρυών.
Το κόστος του σκέλους της ανάπτυξης και της σήμανσης του δικτύου των μονοπατιών,
μήκους πενηνταπέντε (55) χιλιομέτρων με επτά (7) διαδρομές ιδιαίτερου κάλους και
διαφόρων βαθμών δυσκολίας, ανέρχεται στο ποσό των € 73.233,30, πλέον Φ.Π.Α. και
εξόδων (διαμονής/διαβίωσης του επιβλέποντος). Έχει υπογραφτεί η σχετική σύμβαση
μεταξύ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της TERRAIN και η εκτέλεσή της βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και
εντός χρονοδιαγράμματος.
Το κόστος της ανεξάρτητης δράσης για το σκέλος της σήμανσης των ποδηλατικών
διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος εντός του χωριού, της προβολής των
παραπάνω και του προφίλ των Καρυών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της έκδοσης
ποιοτικού πεζοπορικού/ποδηλατικού/ταξιδιωτικού χάρτη τύπου πολυάρτ, της έκδοσης
ποιοτικού τουριστικού οδηγού των Καρυών και της ανάπτυξης ιστοσελίδας προβολής στον
παγκόσμιο ιστοχώρο του προφίλ και της τουριστικής υποδομής των ΚΑΡΥΩΝ, ανέρχεται στο
ποσό των € 47.181,80 πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων. Η εισήγηση του Δ.Σ. για την εν λόγω δράση
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 2020 και ακολούθησε η υπογραφή
της σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ και της TERRAIN.
Η υλοποίηση των ως άνω δράσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020, εκτός
τυχόν επιπτώσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Επίλογος
Η Διοίκηση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ παρέλαβε το Ενεργητικό του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ποσού US$
1.507.955,60, εισέπραξε το ποσό των € 554,00 από συνδρομές μελών και πιστώθηκε τους
τόκους περιόδου ποσού US$ 19.369,01.
Με σύνολο εξόδων ποσού € 9.122,27, το υπόλοιπο των λογαριασμών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο
τέλος του οικονομικού έτους 2019 διαμορφώθηκε σε US$ 1.516.800,16 και του ταμείου σε
€ 631,73.
Στο πλαίσιο του εφικτού και των δυνατοτήτων του, το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ θα επικεντρωθεί
το 2020 σε δρομολογημένα έργα και δράσεις προτεραιότητας και κυρίως σε:
• Ολοκλήρωση των δράσεων της ανάπτυξης και της προβολής του δικτύου μονοπατιών,
• Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, τμηματικά, με σταθερό βηματισμό και
• Στήριξη των τοπικών παραγωγών σε θέματα ενημέρωσης και οργάνωσής τους.
Παράλληλα θα διερευνήσει μια σειρά θεμάτων, προτάσεων, συνεργασιών, προγραμμάτων
και αιτήσεων που στοχεύουν σε δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης των Καρυών.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Τέλος, το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ συγκάλεσε την ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου
2020 στην οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα:
α) οι ενέργειες, τα πεπραγμένα και ο οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ.,
β) η ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
γ) ο προϋπολογισμός ύψους € 400.000,00 για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί εντός
του 2020
δ) η δράση προβολής του δικτύου μονοπατιών και των Καρυών και
ε) η ανάδειξη του ευγενή ομογενή μπάρμπα ΠΑΝΟΥ ΚΟΨΙΑΥΤΗ ως μέλους «Ευεργέτης»,
κατά το άρθρο 6.3 του Καταστατικού, για την καθοριστικής σημασίας συμβολή του για την
μεταβίβαση του ενεργητικού του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ από την Ιερά Μητρόπολη
Μονεμβασίας και Σπάρτης στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ως ΕΓΓΥΗΤΗΣ, ώστε να υλοποιηθούν οι σκοποί
του ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ και η επιθυμία του αείμνηστου ευεργέτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ
«να δημιουργηθούν ευκαιρίες στις Καρυές ώστε να παραμείνουν οι νέοι των Καρυών στον
τόπο τους».
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Έφυγαν από τη ζωή
Πάρις Τακόπουλος: μια μορφή
του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου

Φίλιππος Πουλοκέφαλος

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 3
Μαΐου, σε ηλικία 90 ετών ο θεατρικός
συγγραφέας και κριτικός θεάτρου
Πάρις Τακόπουλος.
Ο Πάρις Τακόπουλος γεννήθηκε το
1930, από πατέρα Κωνσταντινουπολίτη
και μητέρα Αραχωβίτισσα από τις
Καρυές
της
Λακωνίας.
Ήταν
παντρεμένος
με
τη
Μαρίνα
Προυσιάνου χωρίς τέκνα.
Μητέρα του ήταν η Ιωάννα Διαμαντούρου, αδελφή των Γιάννη,
Ντίνου και Ευγένιου Διαμαντούρου.
Η κηδεία του έλαβε χώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι από το Α΄
Νεκροταφείο Αθηνών.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Καρυών, της Σελλασίας όπου κατοικούσε τα τελευταία χρόνια και της
Σπάρτης στο άκουσμα του θανάτου γνωστού Καρυάτη επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιούνταν εδώ και
αρκετές δεκαετίες στον χώρο της διακόσμησης και των οικιακών ειδών κι εξοπλισμού.
Ο 65χρονος έχασε τη ζωή του στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, όταν
λαβώθηκε θανάσιμα από πυρά από την κυνηγετική του καραμπίνα, στο αυτοκίνητό
του ενώ βρίσκονταν σε χωράφι ιδιοκτησίας του στην περιοχή της Σελλασίας.
Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, άνδρας, που ήταν μαζί με το θύμα στον τόπο της
τραγωδίας, ενημέρωσε την Αστυνομία και αξιωματικοί του Τμήματος Ασφαλείας
Σπάρτης, με επικεφαλής τον διοικητή Ζάχο Αγρανιώτη, έσπευσαν στην περιοχή
προκειμένου να διενεργήσουν έρευνα, η οποία κατέληξε ότι επρόκειτο για ένα
τραγικό ατύχημα.
Ο εκλιπών είχε αναπτύξει αρχικά επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη της
Σπάρτης και στη συνέχεια στα περίχωρα. Ήταν μια γνώριμη φυσιογνωμία, χαμηλών
τόνων και αγαπητός από όσους τον γνώριζαν και, όπως είναι φυσικό, έχουν υποστεί
ισχυρό σοκ από την τραγική αυτή εξέλιξη. Ο 65χρονος, η κηδεία του οποίου έγινε
στις Καρυές σε κλίμα βαριάς οδύνης, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και μία κόρη.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Καταγραφή Καρυάτικων
παραδοσιακών τραγουδιών

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
με τον δήμαρχο Σπάρτης κο Πέτρο Δούκα
Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
αποτελούμενη από τον Γραμματέα κο Χαρ. Κωνσταντόπουλο
και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κα
Ευαγγελία Κοψιαύτη-Γκιώνη μετέβηκαν στη Σπάρτη
προκειμένου να συναντηθούν με τον Δήμαρχο Σπάρτης κο
Πέτρο Δούκα.
Σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η γνωριμία με τον
Δήμαρχο, αφετέρου η προσπάθεια ένταξης του έργου της
ολοκλήρωσης του Μνημείου των Καρυάτιδων με την
κατασκευή του πέτρινου κλιμακωτού μονοπατιού που θα
ενώσει τη βάση του βράχου με το Μνημείο.

Με πρωτοβουλία της Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας στις 12 και
13 Ιουνίου 2020, στον χώρο του Κοινοτικού Γραφείου - ΚΑΠΗ
Καρυών, ηχογραφήθηκαν παραδοσιακά τραγούδια από την
Αράχοβα (Καρυές) Λακωνίας. Τραγούδησαν ντόπιοι κάτοικοι
Αραχοβίτες και Αραχοβίτισσες, βιωματικοί ερμηνευτές. Στο
διήμερο αυτό ηχογραφήθηκαν 35 κομμάτια, αποτέλεσμα 3ετούς
έρευνας που είχε προηγηθεί στο χωριό με επιτόπιες καταγραφές
και συνεντεύξεις.

Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου συμμετείχε σε σχετική
συνάντηση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας Ευρώτα
και στη συνέχεια ο Δήμαρχος παρέθεσε γεύμα στον Μυστρά
στους συμμετέχοντες. Είχε προηγηθεί επίσκεψη στο
Ξενοδοχείο KYNISKA στις υπώρειες του Ταϋγέτου όπου έγινε
συνάντηση και με τον ιδιοκτήτη του καταπληκτικού
ξενοδοχείου κου Παναγιώτη Μαζαράκη.

Από αριστερά ο ιδιοκτήτης του KYNISΚΑ κος
Πέτρος Μαζαράκης, ο δήμαρχος κος Πέτρος
Δούκας και η αντιπροσωπεία του Σ.Α.Κ.

Ο Δήμαρχος κος Πέτρος Δούκας με τον γραμματέα του Σ.Α.Κ.
κο Χαρ. Κωνσταντόπουλο και την υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων του Σ.Α.Κ. κα Ευαγγελία Κοψιαύτη-Γκιώνη

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Ομάδας «ευχαριστούμε τους
Δήμο Κούτρη, Δέσπω Βουκύδη, Άλκηστη Τράκα, Δήμο
Λεβεντάκη, Βούλα Δαλακούρα, Παρασκευά Κολαντζιανό, Πάνο
Αρδάμη για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και στις
ηχογραφήσεις, την υπομονή τους και την εμπιστοσύνη τους.
Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Καρυών, Γιώργο Ντεβέκο, για
την αμέριστη συμπαράσταση και την πολύτιμη βοήθειά του σε
όλη τη διάρκεια της έρευνας και των ηχογραφήσεων. Τέλος,
όλους τους φίλους Αραχοβίτες/ισσες για τα κεράσματα, τη
φιλοξενία, την παρέα και την αγάπη τους... Έπεται συνέχεια..»
Η έρευνα, η επιμέλεια και ο συντονισμός ήταν του Νικόλαου
Μπαριάμη, η μουσική επιμέλεια της ομάδας «Πεντάηχον», η
ψηφιακή καταγραφή του Ιωάννη Ρουσέτου και η βιντεοφωτογράφιση του Ευάγγελου Ρασσιά.

---------------------------------------------------------------------------------------Εαρινή συνάντηση των συμπατριωτών μας στον Καναδά
Με δεδομένα τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού
πραγματοποιήθηκε η ανοιξιάτικη συνάντηση των
ομογενών μας στο πάρκο KARYES του Καναδά την
Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Από τη φωτογραφία φαίνεται
ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις.
Ευχόμαστε οι ομογενείς μας ένα είναι όλοι καλά, οπότε
και με την άρση των μέτρων να μπορέσουν να
πραγματοποιήσουν τις ετήσιες εκδηλώσεις τους.

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