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Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

Χειμερινή έκδοση 2021-22

Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες αποπεράτωσης
του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των Καρυών, αλλά και όσοι μπόρεσαν να επισκεφτούν τις Καρυές το
τελευταίο τρίμηνο, έγιναν μάρτυρες τις ταχύτατης προόδου των εργασιών ολοκλήρωσης του
κτιριακού συγκροτήματος στην Κεντρική Πλατεία.
Χάρη στις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών, το μεγάλο αυτό έργο κάθε μέρα πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να γίνει επιτέλους
πραγματικότητα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Μιχ. Ρέπουλης παρέμεινε όλη την διάρκεια του
φθινοπώρου στις Καρυές προκειμένου από κοντά να παρακολουθεί την πρόοδο του έργου.

Είναι συγκινητική η συνεισφορά των συμπατριωτών μας, αλλά και των φίλων των Καρυών στην
υλοποίηση του οράματος. Σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν καταθέσεις στον λογαριασμό της
Εθνικής Τράπεζας που έχει ο ανοίξει ο Σύνδεσμος αποκλειστικά για την αποπεράτωση του έργου.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι:
(ΙΒΑΝ) G R 5 6 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 2 2 8 7 0 9
SYNDESMOS TON APANTAHOU KARYATON
SWIFT (BIC) ETHNGRAA/ NATIONAL BANK OF GREECE

Η εορτή του πολιούχου των Καρυών Αποστόλου Ανδρέα
Με τη συμμετοχή ιερομονάχων από το
μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και
πρωτοστατούντος του πατέρα Λεόντιου
τελέσθηκε με λαμπρότητα στον ιερό
ναό του Αγία Ανδρέα η καθιερωμένη
δοξολογία και αρτοκλασία στη μνήμη
του Αγίου. Λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών δεν έγινε περιφορά της
εικόνας έξωθι του ναού.
Στη λειτουργία παρέστη και ο
Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κος
Θεόδωρος Βερούτης. Μετά το τέλος
της, το τσάι του βουνού και το
ρακόμελο είχαν την τιμητική τους στα
καφέ του χωριού.
Ακολούθησε γεύμα που διοργανώθηκε από το προεδρείο του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών με παρουσία και του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου
Καρυών κου Γεωργίου Ντεβέκου προς τιμήν του Δημάρχου Σπάρτης κου Πέτρου
Δούκα και των λοιπών εκπροσώπων του Δήμου Σπάρτης.
Και του χρόνου!

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

Παράταση της λαχειοφόρου αγοράς

Παράλληλα, αποφασίστηκε λόγω και της συνεχιζόμενης πανδημίας, η κλήρωση του λαχείου του
Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών για τη δημιουργία του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού, να
μεταφερθεί για τη 19η Φεβρουαρίου 2022 και για τον λόγο αυτό η προμήθεια των λαχνών υπέρ
της ολοκλήρωσης του συνεχίζεται. Το κτιριακό συγκρότημα σιγά σιγά ολοκληρώνεται και όλοι
μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία του μουσείου.
Η προμήθειά τους μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού των 5 € ή 6 $ ανά
λαχνό στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεση των ποσών είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο σας. Αμέσως μετά την
καταβολή του ποσού, θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για τους αριθμούς της
λαχειοφόρου που αγοράσατε και με τους οποίους θα συμμετέχετε στην κλήρωση.
Αν και οι εργασίες επισκευής της κτιριακή
υποδομή βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω του
προγράμματος χρηματοδότησης πολιτιστικών
έργων από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε., ο
Σύνδεσμος προσπαθεί να συλλέξει το
απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να ολοκληρωθεί το
μουσειακό μέρος του Κέντρου Μνήμης και
Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας, με την οργάνωση
και υλοποίηση της αναγκαίας Μουσειολογικής
Μελέτης.
Αυτή λοιπόν η Λαχειοφόρος Αγορά θα
συμβάλλει στη χρηματοδότηση του επόμενου
σταδίου του έργου.

Το Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού απέκτησε ιστοσελίδα

Το όραμα δημιουργίας Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού, αρχίζει να παίρνει μορφή. Ένας χώρος που
φιλοδοξεί να αφηγείται την ιστορία του τόπου, να προάγει τον πολιτισμό, να διατηρήσει τη μνήμη
και να ενισχύσει τους δεσμούς με τους Καρυάτες ανά τον κόσμο. Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου
και τη πολύτιμη εθελοντική βοήθεια της Μάρτζης Κωνσταντοπούλου, η πορεία του έργου, καθώς
και οι μελέτες, υπάρχουν διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
που φιλοξενείται στη διεύθυνση: http://www.karyes.gr/kmpk

Προσφορές για την ολοκλήρωση του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
info@karyes.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Ασχολείσαι με τις τέχνες (εικαστικά, ζωγραφική, μουσική-τραγούδι,
χορός, θέατρο, φωτογραφία, βίντεο, ανθοκομική, χειροτεχνία);
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.
Επικοινώνησε τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας
info@karyes.gr, είτε στα τηλέφωνα 6944-784563, 6974-720909.

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ;

Νοέμβριος 2021 κα Νίτσα Μελεχέ € 50003 Δεκεμβρίου 2021 Ανώνυμος δωρητής € 500Τους ευχαριστούμε από βάθη καρδιάς και ελπίζουμε να γίνουν παράδειγμα για όλους μας!

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Επικοινώνησε μαζί μας στο 6974-720909
ή στο email: info@karyes.gr
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2021: Θρησκευτικές Εορτές στα παρεκκλήσια των Καρυών

Με την σταδιακή άρση των μέτρων λόγω της πανδημίας επανήλθε και η ζωή του χωριού στους συνήθεις ρυθμούς της. ‘Έτσι οι Καρυάτες ξεκίνησαν πάλι να τιμούν τους αγίους τους στα
εξωκλήσια. Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από τους Θρησκευτικούς εορτασμούς όλης της χρονιάς που μας πέρασε και ευχαριστούμε τους κκ Παναγιώτη Σπανό, Μιχ. Ρέπουλη και
Ευαγγελία Σχοινά συζ. Νείλου Καρδαρά για τις φωτογραφίες.
Η αρχή έγινε την Παρασκευή του Πάσχα στη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου εορτάζει
το εκκλησάκι της Θεοτόκου στα σύνορα με την Βαρβίτσα στις 7 Μαΐου

Ακολούθησε
ο
εορτασμός των Αγίων
Κωνσταντίνου
και
Ελένης στον αφιερωμένο
σε αυτούς Ναό στο λόφο
(στρογγυλοβούνι) πάνω
από τις Καρυές στις 21
Μαΐου.
Αριστερά ο ιερέας Γ.
Μπλάθρας κηρύττει στην
είσοδο του Ναού.

Ο Ι.Ν. μέσα στις καρυδιές και τις καστανιές
Αριστερά η Ιερή Εικόνα
Εν συνεχεία ακολούθησε του Αγίου Πνεύματος (21 Ιουνίου) η καθιερωμένη θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας στην αρχή του δάσους πάνω από τη Βεργατσούλα

Οι Καρυάτες μερικές ημέρες αργότερα συγκεντρώθηκαν για να
τιμήσουν την μνήμη των Αγίων Αναργύρων την 1η Ιουλίου στον
Ναό που είναι αφιερωμένος σε αυτούς λίγο πριν την είσοδο του
χωριού.
Να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες
αποκατάστασής του Ναού με πρωτοβουλία της Εθελοντικής
Ομάδας (η οποία πλέον πήρε και το όνομά τους), όπως έχουμε
αναλυτικά παρουσιάσει και στα προηγούμενα τεύχη.

Την Κυριακή 29 Αυγούστου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ανηφόρησαν στο Ιερό Ναό Αγίου
Ιωάννη στο Ρολόι, όπου εορτάσθηκε η μνήμη της απότμησης της κεφαλής του. Μέσα σε
κατανυκτική ατμόσφαιρα, με τη φωνή του πάτερ Λεόντιου να σκεπάζει το ήχο του πρωινού
δροσερού αέρα στα έλατα.

Την Τετάρτη στις 8 Σεπτεμβρίου οι Καρυάτες μετέβηκαν στον οικισμού του Φωτεινού
όπου και γιόρτασαν στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος στο Γενέθλιο Της Θεοτόκου.

Μετά το τέλος της λειτουργίας, στην προτροπή του ιερέως να ενισχυθούν και επιβραβευθούν
οι δράσεις της πυροσβεστικής ομάδας Καρυών οι πιστοί ανταποκρίθηκαν γενναιόδωρα.
Παρά τον κακό καιρό και το τσουχτερό κρύο οι Αραχoβίτες τίμησαν τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου στην ομώνυμη
μικρή εκκλησία του χωριού στις 26 Οκτωβρίου στην οποία τελέσθηκε η πανηγυρική λειτουργία από τον πατέρα
Λεόντιο. Μετά την τελετή μοιράσθηκαν κατά τα ειωθότα, άρτος και γλυκίσματα από το Ενοριακό Συμβούλιο.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Στις 8 Νοεμβρίου στην εορτή των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ οι
πατριώτες γιόρτασαν στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος στη
μνήμη τους στην είσοδο του χωριού.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Ο θρύλος του παγκόσμιου basketball Παναγιώτης Γιαννάκης και άλλοι διεθνείς παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές στις Καρυές
για να τιμήσουν την μνήμη του Μπάρμπα Γιάννη Κωσταλά

Ως το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν για να τιμήσουν την προσφορά του Μπάρμπα-Γιάννη, όπως οι ίδιοι είπαν, επισκέφτηκαν στην γενέτειρά του παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές και
άνθρωποι του Ελληνικού BASKETBALL για τα δύο μνημόσυνα που τελέστηκαν την Κυριακή 07 Νοεμβρίου στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στον Ι.Ν. Αγίας
Παρασκευής. Με επικεφαλής τον θρύλο του παγκόσμιου αθλητισμού Παναγιώτη Γιαννάκη παρευρέθηκαν πληθώρα παλαίμαχων διεθνών Ελλήνων παικτών, καθώς και οι γνωστοί
δημοσιογράφοι, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος basket της Ε.Ρ.Τ. κκ. Παπαθανασίου και Ιωάννου.
Τους παλαίμαχους υποδέχτηκαν αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών και του Αθλητικού Συλλόγου «Ο Καρυατής» με επικεφαλής τους προέδρους κκ Μιχ. Ρέπουλη
και Θεοδ. Μεντή.
Αριστερά, ο γραμματέας του
Συνδέσμου
κος
Χαρ.
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος
τους ξενάγησε στα Μνημεία
των Καρυών (Καρυάτιδες,
Ρολόι
και
Παναγία)
παραθέτοντάς
τους
και
ιστορικά στοιχεία για τις
όμορφες Καρυές.
Δεξιά η ανιψιά του εκλιπόντα,
καθηγήτρια στο Αμερικανικό
κολλέγιο
κα
Κωσταλά
αποχαιρετά εκ μέρους της
οικογένειας τον Μπαρμπά
Γιάννη.

Στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής, από αριστερά
Ιαν Βουγιούκας, Ντέιβιντ Στεργάκος και Νίκος Φιλίππου

Στο γεύμα στην ταβέρνα Αρετή» ο Νίκος Λινάρδος και ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τον Σταύρο Μέρμηγκα
και τον Θεόδωρο Μεντή.

Τα νέα της γεώτρησης «Λαμπράκη»
Αναφορικά με το θέμα της γεώτρησης στη θέση
Καρβέλο, o Γεωλόγος Μηχανικός κ. Αθανάσιος
Καπλάνης, συνεργάτης του ανάδοχου γεωτρυπανιστή
κ. Σπυρίδωνα Σελλή πρόβλεψε τα ακριβή
αποτελέσματα της γεώτρησης (ποσοτικά, ποιοτικά,
σημείο και βάθος γεώτρησης), εξ’ ου και η αποδοχή του
όρου μηδενικού κόστους για το Σωματείο σε
περίπτωση αποτυχίας της γεώτρησης.
Η εν λόγω γεώτρηση και δοκιμαστική της άντληση
έγινε στα μέσα Αυγούστου 2021. Δεδομένου της ξηράς
περιόδου και της ανομβρίας, οι μετρήσεις παροχής των
κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα θεωρούνται ασφαλείς,
με τη γεώτρηση να έχει υπερδιπλάσιες ποσότητες
νερού σε ένα υδρολογικό έτος. Από τα γραφήματα των
μετρήσεων της δοκιμαστικής άντλησης προκύπτει ότι η
«κρίσιμη» παροχή άντλησης ανέρχεται στα 45 κ.μ./ώρα
και προτείνεται να μην αντλείται σε αυτό το όριο.

Βάσει του πληθυσμού των Καρυών σε περιόδους
αιχμής (περίπου 1.100 άτομα), με ημερήσιες ανά άτομο
ανάγκες περίπου 175 λίτρα νερού, οι ανάγκες του
χωριού ανέρχονται σε περίπου 200 κ.μ./ημέρα και αν
ληφθούν υπόψη απώλειες δικτύου και άλλων χρήσεων
(πότισμα κήπων) η ποσότητα αυτή μπορεί να είναι >
250 κ.μ./ημέρα.
Λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραμέτρων
(υφιστάμενη απόδοση πηγών και της σε λειτουργία
γεώτρησης ΚΟΨΙΑΥΤΗ, την αποφυγή υπεράντλησης, τη
διάρκεια περιόδου αιχμής, την αξιοποίηση της Βρύσης
Σάκαλη για κτηνοτροφικές και καλλιεργητικές

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

ανάγκες, όροι χρήσης ανάλογα του πληθυσμού κλπ) οι
παραπάνω ανάγκες καλύπτονται άνετα από τη
συγκεκριμένη γεώτρηση σε λίγες ώρες. Η πρόταση του
μελετητή είναι η άντληση 20 - 25κ.μ./ώρα για τις ώρες
που θα χρειαστεί.
Αυτά ως προς τα ποσοτικά στοιχεία. Ως προς τα ποιοτικά
στοιχεία, υπάρχει η ανάλυση του νερού από ιδιωτικό
πιστοποιημένο εργαστήριο και από αυτή την ανάλυση
προκύπτει ότι το νερό είναι άριστης ποιότητας!
Παράλληλα, έχει σταλεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δείγμα προς
ανάλυση.
Τα δύο άλλα σκέλη της γεώτρησης σχετίζονται το μεν
πρώτο με την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση στο
σημείο της γεώτρησης (υποβρύχιο άντλησης, μεταφορά
ρεύματος και τοποθέτηση πίνακα, κατασκευή οικίσκου,
κατασκευή προστατευτικού τοιχίου, μηχανολογικός
εξοπλισμός κλπ), το δε δεύτερο με την προώθηση του
νερού στην κυρία δεξαμενή ύδρευσης του χωριού
(μελέτη,
διάνοιξη
για
τοποθέτηση
αγωγού,
κατασκευαστικές εργασίες κλπ). Η εν λόγω μελέτη είναι
υπό εκπόνηση, άνευ πρόσθετου κόστους για το Σωματείο
Κερχουλά, από τον ως άνω μελετητή που έχει πολυετή
σχετική εμπειρία. Αυτή θα αξιολογηθεί από δεύτερο
μελετητή επιλογής του Σωματείου, από την κα Γεωργία
Λεβεντάκη εθελοντικά και από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
εύχεται ολοψυχα σε όλους τους όπου γης Καρυάτες
Χρόνια πολλά και
Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος
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Ο Α.Σ. «Ο Καρυάτης»
δημιουργεί ένα κλειστό πολυχώρο άθλησης

Συνεχίζεται από τον Α.Σ. «Ο Καρυάτης» η προσπάθεια μετατροπής
της αποθήκης του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού σε πολυχώρο
γυμναστικής, αθλητικής ψυχαγωγίας, αθλητικών εκδηλώσεων και
συναθροίσεων. Στα πλαίσια αυτά
εξέδωσε την ακόλουθη
ενημέρωση.

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Καρυάτη,
Το καλοκαίρι πέρασε, οι διακοπές τελείωσαν, όμως ο σύλλογος
συνεχίζει τα βήματα που θα οδηγήσουν στην αλλαγή χρήσης της
αποθήκης και της αδειοδότησης ενός πολυχώρου άθλησης και
ψυχαγωγίας. Βέβαια για ένα δεκαήμερο τον Αύγουστο, ο Σύλλογος
δεν ήρθε σε αντίθεση με τον ενθουσιασμό των παιδιών για το χώρο
και άφησε αγόρια και κορίτσια να απολαύσουν το πίνκ-πόνκ. Όμως
επειδή σημειώθηκαν κάποια κρούσματα Covid-19 στο χωριό, το
σωματείο μας αναγκάστηκε να κλείσει την αίθουσα για ευνόητους
λόγους.
Ας είναι σίγουροι όλοι ότι, όταν λειτουργήσει η αίθουσα, αυτοί που
θα τα απολαύσουν ιδιαίτερα και όλο τον καιρό, θα είναι οι μόνιμοι
κάτοικοι του χωριού μας. Υπομονή λοιπόν !
Θεόδωρος Μεντής
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Επιτέλους οι Καρυές καθιερώνονται πλέον ως προορισμός με πανελλήνια απήχηση

Μεγάλη ικανοποίηση μας γεμίζει η μετατροπή του όμορφου χωριού μας σε ένα τόπο γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Οι προσπάθειες πολλών ετών από τους διάφορους φορείς του τόπου
δείχνουν πλέον να έχουν αποδώσει καρπούς. Όλα τα σαββατοκύριακα του Φθινόπωρου οι Καρυές έσφυζαν από ζωή με πολλούς επισκέπτες να αποφασίζουν να περάσουν στον όμορφο
αυτόν τόπο ένα ωραίο σαββατοκύριακο, ή ακόμα και να κάνουν μια ημερήσια εκδρομή. Οι επιλογές πολλές: μονοπάτια και ποδηλατικές διαδρομές μέσα σε πανέμορφη φύση, όμορφα
πολιτιστικά, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, φιλόξενοι ξενώνες, καφετέριες και εστιατόρια στις δύο πλατείες των Καρυών ικανοποιούν πλέον και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Εξορμήσεις ορειβατικών συλλογών

Αρκετοί ορειβατικοί σύλλογοι, αλλά και μεμονωμένοι περιπατητές επισκέφτηκαν τις Καρυές για να απολαύσουν την πανέμορφη φθινοπωρινή φύση του Πάρνωνα και να περπατήσουν
στα μονοπάτια Karyatides Trails του Σωματείου Κερχουλά. Η αρχή έγινε με τον Εθνικό Ορειβατικό Όμιλο Καλαμάτας και τον Ορειβατικό
σύλλογο Πύργου Ηλείας και την ομάδα δράσης «Περπατάμε Μαζί Ασκούμαστε Παρέα» στις 17 Οκτωβρίου. Τρεις διαφορετικές παρέες
βρέθηκαν στα μονοπάτια των Καρυών και έγινε «αδελφοποίηση». Απεριόριστη η χαρά όλων μας για τα όμορφα λόγια των υπευθύνων της
ομάδας δράσης για τα μονοπάτια μας και την φιλοξενία του χωριού μας. Ακολούθησε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ο Πεζοπορικός Όμιλος
Αθηνών και στις 5 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος Φίλων Δραστηριοτήτων Βουνού.

Ο εορτασμός της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου
Οι Καρυάτες τίμησαν και εφέτος τους αγωνιστές του 1940. Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία λειτουργία στον ιερό
Ναό του Αγίου Ανδρέα για την εορτή της Αγίας Σκέπης και τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ με τη συμμετοχή των
μικρών μαθητών του Δημοτικού σχολείου, του δασκάλου τους και διευθυντή κου Γεωργίου Διαμαντούρου και πολλών
πιστών.
Μετά το τέλος της ακολούθησε η απαγγελία ποιημάτων και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της
Ελευθερίας και των πεσόντων υπέρ της Πατρίδος μας.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

Η μουσική εκπομπή της ΕΡΤ «Το αλάτι της Γης» στις Καρυές

Το «Αλάτι της Γης» είναι μία σειρά εκπομπών για την ελληνική μουσική παράδοση και προβάλλεται από την ΕΡΤ 1. Στόχος τους είναι να καταγράψουν και να προβάλουν στο πλατύ κοινό
τον πλούτο, την ποικιλία και την εκφραστικότητα της μουσικής μας κληρονομιάς, μέσα από τα τοπικά μουσικά ιδιώματα.
Μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Διαχείρισης του
Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά την Πέμπτη 11
Νοεμβρίου 2021 οι δημιουργοί της σειράς βρέθηκαν στις
Καρυές και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα γυρίσματα, στα
οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι και άλλων χωριών της
βορείου Λακωνίας. Η εκπομπή παρουσιάστηκε την Κυριακή
στις 19 Δεκεμβρίου 2021 και είναι διαθέσιμη για προβολή
από την πλατφόρμα Ertflix.

Αγώνας Παγκόσμιου πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας

Με μεγάλη οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου οι διεθνείς
αγώνες ορεινής ποδηλασίας στις Καρυές Λακωνίας. Οι αγώνες ήταν ενταγμένοι στο
πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, με συνδιοργανωτές τον Αθλητικό
Οργανισμό Δήμου Σπάρτης, τον Σπαρτιατικό Γ.Σ. και την υποστήριξη της Alter Bike Tours.
Μεγάλη ήταν η συμβολή στην επιτυχία της διοργάνωσης, επίσης, της Τοπικής Κοινότητας
Καρυών, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών, των εθελοντών αλλά και των κατοίκων του
χωριού.

Rally ιστορικών αυτοκινήτων

ης

Το 15ο «Ράλλυ Δαναών» πέρασε το μεσημέρι της 6
Νοεμβρίου από τις Καρυές. Δικαίωμα συμμετοχής στην
εκδήλωση είχαν ιστορικά αυτοκίνητα κατασκευής έως
και το 1991. Ήταν διήμερο και είχε ως έμβλημα την Πύλη
των Λεόντων που είναι η κυρία είσοδος της ακρόπολης
των Μυκηνών. Διεξάγεται αδιάλειπτα για 15 χρόνια και
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις
ιστορικών αυτοκινήτων οχημάτων.
Είχε εκκινήσει το πρωί από της Αργολίδα και αφού
πέρασε από Μύλους, Κιβέρι, Άστρος, Kαστάνιτσα,
Βαμβακού και Βαρβίτσα, έφτασε στις Καρυές στις 13:00.
Ακολούθησε επιστροφή μέσω Καστρίου, Αγ. Πέτρου και
Άστρους στη Νέα Κίο, για το τέλος της 1ης ημέρας και
από το ίδιο σημείο για την επανεκκίνηση της επόμενης
με διαδρομές στην Κορινθία.

Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος ποδηλάτες από Γαλλία, Ιταλία, Ισραήλ, Κολομβία, Μεξικό,
Ισπανία, Ελβετία, Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα, ενώ έλειψαν αρκετές χώρες,
καθώς υπήρχαν δυσκολίες στην έκδοση της ταξιδιωτικής βίζας λόγω των περιοριστικών
μέτρων κατά του Covid-19.
Την Παρασκευή 8/10 διεξήχθη αγώνας κατηγορίας C1 και την Κυριακή 10/10 αγώνας
κατηγορίας C2. H εκκίνηση και ο τερματισμός πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία των
Καρυών και οι διαδρομές περιλάμβαναν δασικούς δρόμους και μονοπάτια γύρω από το
χωριό. Οι ποδηλάτες και τις δυο ημέρες έδωσαν κυριολεκτικά μάχη με τις λάσπες, λόγω της
ισχυρής βροχόπτωσης, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, σε
μια πολύ δύσκολη και απαιτητική πίστα. Οι Καρυές ενδείκνυνται για ποδηλατικές
διαδρομές σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει σημαντικές τουριστικές
υποδομές. Γι’ αυτό και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας αξιολογεί θετικά κάθε χρόνο
τη διοργάνωση. Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στις απονομές παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο
δήμαρχος Σπάρτης κος Πέτρος Δούκας, ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού κος
Σταύρος Περγαντής, ο τέως δήμαρχος Σπάρτης κος Ευάγγελος Βαλιώτης, δημοτικοί
σύμβουλοι και ο πρόεδρος του Σπαρτιατικού Γ.Σ. κος Παναγιώτης Πριστούρης.

Συγχαρητήρια για τα 30 τεύχη του ενημερωτικού Δελτίου. Είναι αυτό που συνδέει όλους τους Καρυάτες με το παρόν το παρελθόν και γιατί όχι πολλές
φορές μας πάει και στο ….μέλλον. Μπράβο σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
Με τιμή
Αρδάμης Βασίλειος
Ardamis Traditional Guesthouse / Monemvasia Castle Greece
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 25.11.2021 στη Μόσχα
ο Ευστράτιος Αρ. Κωσταλάς σε ηλικία 66 ετών
Ποιος θα περίμενε ότι μόλις λίγες ημέρες αφού τελέστηκε το
μνημόσυνο εις μνήμη του Θείου του και μέντορά του Μπάρμπα Γιάννη
Κωσταλά, θα συγκεντρωνόμασταν πάλι στις Καρυές για να
αποχαιρετίσουμε τον ανιψιό του Στράτο.
Κι όμως λίγες ημέρες μετά τα άσχημα νέα έφτασαν και κανείς δεν το
πίστευε: o άλλοτε μάνατζερ σε ομάδες της Ελληνικής Basket League,
όπως ο Παναθηναϊκός, ο Π.Α.Ο.Κ., ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ., ο ΄Αρης Α.Σ.
Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής Γ.Σ. Θεσσαλονίκης και τελευταία μόνιμος
κάτοικος Ρωσίας στην υπηρεσία του μπάσκετ γυναικών, έφυγε ξαφνικά
από τη ζωή στις 25.11.2021.
Ο εκλιπών υπήρξε μεγάλη μορφή του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού, αφού με τον Παναθηναϊκό συμμετείχε σε 3
Final Four της Euroleague Basketball κατακτώντας μάλιστα το τρόπαιο στο Παρίσι για πρώτη φορά με Ελληνική Ομάδα, ενώ
και με τον Άρη Θεσσαλονίκης κατέκτησε το Eurocup. Αν και τα τελευταία χρόνια ήταν κάτοικος Μόσχας επισκεπτόταν
τακτικά την πατρίδα, ενώ αποτελούσε και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη στο κορυφαίο Ελληνικό περιοδικό basketball «All
Star Basket», όπου και αρθρογραφούσε από το Νοέμβριο του 2005. Αναφέρουν από την ομάδα του περιοδικού: «Τα λόγια
δε βγαίνουν.....Οι λέξεις δύσκολα γράφονται. Ειδικά όταν αποχαιρετάς έναν δικό σου άνθρωπο. ΄Οπως εμείς στο All Star
Basket που μας έλαχε η κακή μοίρα, να πούμε τόσο πρόωρα το αντίο στο Στράτο Κωσταλά. Με μεγάλη διαδρομή σε τόσα
και τόσα πόστα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προπονητής, μάνατζερ ομάδων, μάνατζερ παικτών ,
δημοσιογράφος. Και τι δεν είναι για το αγαπημένο του μπάσκετ, απ' όπου και όπως μπορούσε για δεκαετίες. Είχε
εγκατασταθεί πολλά χρόνια τώρα στη Ρωσία, ως GM της Spartak Μόσχας, με τη συνδρομή του οποίου είχε μετατραπεί σε
υπερδύναμη του Ευρωπαϊκού μπάσκετ γυναικών. Πανηγύρισε 4 φορές την Ευρωλίγκα γυναικών, πήρε ένα Euro cup, 4
Eυρωπαϊκά Super Cap και 2 πρωταθλήματα Ρωσίας, ενώ έχει δουλέψει ως προπονητής σε τρεις διαφορετικές ομάδες
Γυναικών της Εθνικής Ρωσίας (U16, U18 και U19). Βιάστηκες βρε Στράτο να πας να συναντήσεις το θείο σου Μπάρμπα
Γιάννη....... Κουράγιο στα παιδιά σου και σε όσους σε αγάπησαν σε αυτή τη ζωή. Αντίο Φίλε.....».

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ
Απεβίωσε στις Καρυές
την 12 Δεκεμβρίου 2021
ο Ιωάννης Λεωνίδα Χονδρόπουλος, ετών 95
Η κηδεία έλαβε μέρος στις 13 Δεκεμβρίου στο νεκροταφείο
Αγ. Παρασκευής.
----------------------------------------------------------------

Απεβίωσε στην Μελβούρνη
το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021
o Ιωάννης Καπονικολός, ετών 85

Ο εκλιπών κηδεύτηκε την
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου
2021 στο κοιμητήριο του
Springvale Botanical της
Μελβούρνης, ενώ η εξόδιος
ακολουθία έλαβε μέρος στον
Ιερό ναό Αγίου Αποστόλου
Ανδρέου.

Ο συμπατριώτης μας ευτύχησε να δημιουργήσει μια μεγάλη
οικογένεια που θα τον θυμάται με αγάπη. Αφήνει πίσω του
τη σύζυγό του Ελευθερία και τα παιδιά του Δημήτριο και
Μαρία–Αθανάσιο, τα εγγόνια του Ιωάννη–Αντωνία,
Παναγιώτη-Στεφανία, Ελευθερία, Ειρήνη και Κωνσταντίνα,
τα δισέγγονα του Δημήτριο και Φωτεινή, καθώς και δύο
αδέλφια τον Θεόδωρο επίσης κάτοικο Αυστραλίας και την
Βασιλική κάτοικο Ελλάδας.
------------------------------------------------------------------------

Απεβίωσε στις Καρυές
στις 16 Δεκεμβρίου 2021

Ο κος Σκουντής
Ο κος Καρύδας
Ο κος Μεντής
Η κηδεία του έλαβε τόπο στις αγαπημένες του Καρυές την Τετάρτη 08.12.2021. Για άλλη μια φορά κορυφαίες
προσωπικότητες του Ελληνικού Basketball επισκέφτηκαν το γενέθλιο τόπο της οικογένειας Κωσταλά, για να τιμήσουν και
να αποχαιρετίσουν μια μεγάλη προσωπικότητα του Αθλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκφώνησαν επικήδειο οι
επικεφαλής τον Αθλητικών Τμημάτων Basketball των δύο μεγαλύτερων Αθλητικών Τηλεοπτικών Προγραμμάτων της
Ελλάδας οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι κκ Βασίλης Σκουντής (Cosmote ΤV) και Δημήτρης Καρύδας (Novasport TV). Από το
χωριό μας αποχαιρέτισε το Στράτο ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ο Καρυάτης» κ. Θεόδωρος Μεντής.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στη σύζυγό του Οξάνα, στα παιδιά του Αλεξάνδρα, Μαρία και Αλέξανδρο, στη μητέρα του
Αλεξάνδρα και στην υπόλοιπη οικογένεια Κωσταλά.

ο Νικόλαος Μαχαίρας, ετών 93

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Διάκριση για μια εικαστικό Καρυάτιδα
Έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ματάλα, εικαστικός, μετά την επιτυχή παρουσίαση του Βιβλίου Τέχνης της
για τους πλάτανους και τις δρυς

Η Μαρία
«Απολλώνια και Διονυσιακή Έκσταση», που είχε παρουσιαστεί και υποστηριχθεί στο e-Voula,
συμμετείχε επιτυχώς με έργο της συλλογής της στον διαγωνισμό Προμήθειας Εικαστικών
καλλιτεχνικών έργων εμπνευσμένων από την Ελληνική Πολιτιστική Κληρονομιά του
Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
Το χαρακτικό της έργο «Χορός Σατύρων Ι»
πωλείται σε όλα τα πωλητήρια των
Ελληνικών Μουσείων του Δημοσίου, που
πρόσφατα άνοιξαν τις πόρτες τους ξανά στο
κοινό. Απεικονίζει τον ξέφρενο χορό τριών
σατύρων, έργο ελεύθερα σχεδιασμένο και
χαραγμένο από την ίδια. Το έργο προκύπτει
από
λεπτομέρεια
αρχαϊκού
αττικού
μελανόμορφου αγγείου που αναφέρεται στο
βιβλίο του J D Beazley, Attic black-figure
vase-painters, Oxford, Clarendon Press,
1956.
Η άμπελος είναι δική της προσθήκη. Μεταφέρει την διαχρονική ελληνική ζωγραφική του
χρηστικού αγγείου σε σύγχρονη χαρακτική σύνθεση. Με σεβασμό στους αρχαϊκούς
καλλιτέχνες, προσαρμόζει την αρχαϊκή φόρμα στην χαρακτική τέχνη, τροποποιεί την γραφή,
διατηρεί όμως την σκέψη τους. Η καλλιτέχνης αναδεικνύει την διαχρονική δημιουργία των
αρχαίων Ελλήνων μέσα από την λιτότητα και αφαιρετικότητα των γραμμών και επιχειρεί έναν
συγχρονικό διάλογο, που είναι δυνατόν να αποδοθεί σε σύγχρονα χαρακτικά έργα, πέρα από
τα γνωστά αντίγραφα των μελανόμορφων και ερυθρόμορφων ανθρωποκεντρικών αγγείων.
Τέλος, σε όλη την συλλογή της αυτή επέλεξε αγγεία που βρίσκονται εκτός Ελλάδος με σκοπό
την σιωπηρή διαμαρτυρία και την ανάγκη να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.
Η γνωστή χαράκτης Ρένα Ανούση – Ηλία έγραψε γι αυτό το έργο: «Η Μαρία Ματάλα
εμπνεύστηκε από την Ελληνική μυθολογία και έκανε κατάθεση ψυχής, με το προσωπικό
χαρακτηριστικό της έργο. Χορεύοντας το καλέμι, κατακτά το υλικό και, πλημμυρισμένη από την
μαγεία της Απολλώνιας μουσικής, δημιουργεί συνθέσεις πνευματικές με μαεστρία και
σιγουριά».

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2021 με πρωτοβουλία της κας Πίτσας Βαγενά από το
Σωματείο «Άγιοι Ανάργυροι Καρυών» πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε υπεραιωνόβια
δένδρα πλατάνου του ανατολικού (Platanus orientalis) και χνοώδους δρυός (Quercus
pubescens) στις Καρυές Λακωνίας από ερευνητές του Γ.Π.Α. και συγκεκριμένα τους
καθηγητές κκ Ανδρέα Παπαδόπουλο και Αναστασία Παντέρα. Συγκεκριμένα η έρευνα
επικεντρώθηκε στα «πλατάνια του Μενέλαου” στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου ή
αλλιώς «Παναγία» και στις δρύς που βρίσκονται σε αγροτοδασικές θέσεις στο πέρασμα
σημασμένων μονοπατιών που αποτελούν μέρος των πεζοπορικών διαδρομών του
δικτύου “Caryatides Trails” (μια μικρή ομάδα 3-4 υπεραιωνόβιων που βρίσκεται πάνω
στην πεζοπορική διαδρομή Νο 2 - «μονοπάτι των βοσκών» και άλλη μια με το όνομα
βαλανιδιά του «Αη Θανάση», πάνω στην πεζοπορική διαδρομή Νο 7 - «μονοπάτι της
βαλανιδιάς»).
Σύμφωνα με το πόρισμα της αυτοψίας η κατάσταση υγείας των δένδρων είναι οπτικά
καλή για την ηλικία τους και η εξωτερική τους διαμόρφωση δείχνει ότι δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Ίσως για κάποια δένδρα να απαιτούνται περιορισμένοι
καθαρισμοί και μερική διαμόρφωση της κόμης, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή και χρήση
σχολαστικά απολυμασμένων υλοτομικών εργαλείων για την αποφυγή της μετάδοσης
νόσων και ιδιαίτερα του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου (ασθένεια που απειλεί
με νέκρωση τον πλάτανο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας περιλαμβανομένης και της
Πελοποννήσου με πρώτο σύμπτωμα τον ξαφνικό μαρασμό και ξήρανση ενός τμήματος
της κόμης). Γι’ αυτό απαιτείται μια ιδιαίτερη παρακολούθηση των αιωνόβιων αυτών
πλατάνων αλλά και νεότερων που βρίσκονται γύρω από το ναό της Κοίμησης της
Θεοτόκου και ενημέρωση άμεσα της Δασικής Υπηρεσίας.
Τα ιδιαίτερα δενδρομετρικά χαρακτηριστικά, η εκτιμωμένη πολύ μεγάλη ηλικία των
παραπάνω υπεραιωνόβιων δένδρων πλατάνου και δρυός, αλλά και η σύνδεση τους με
την ιστορία του τόπου, προσδίνουν μεγάλη μνημειακή αξία σε αυτά, η οποία σε
συνδυασμό και με τη θέση τους πάνω σε μονοπάτια πεζοπορικών διαδρομών τους δίνει
μια προστιθέμενη αξία και για τον σκοπό αυτό η μελέτη προτείνει την ανάδειξη τους
μέσω της ανακήρυξης κάποιων από αυτά σε μνημεία της φύσης.

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

Ενημερωτικό Δελτίο- Χειμώνας 2021 -2022

6

