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Καρυές 2022: Επιτέλους ένα «κανονικό» καλοκαίρι
Μετά από δύο χρόνια πανδημίας οι Καρυάτες μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές, καθώς και αρκετοί φίλοι των Καρυών απόλαυσαν επιτέλους ένα καλοκαίρι όπως παλιά: με αρκετό
κόσμο, χωρίς περιορισμούς και με αρκετές εκδηλώσεις. Οι φορείς του τόπου για άλλη μια φορά κινητοποιήθηκαν και προσέφεραν ένα δίμηνο με εκδηλώσεις για όλα τα γούστα για
μικρούς και μεγάλους.
Βέβαια σημαντικό ρόλο στην επιτυχία παίζει και η ύπαρξη πολλών χώρων στις Καρυές που προσφέρονται για εκδηλώσεις. Όταν σε άλλα χωριά και πόλεις στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια
πλατεία, είναι πραγματικά σπάνιο και μοναδικό αυτό που συμβαίνει στις Καρυές. Δηλαδή να υπάρχουν σχεδόν 10 (!) χώροι, ανοικτοί και κλειστοί ικανοί να φιλοξενήσουν πολιτιστικές
εκδηλώσεις όλων των ειδών. Τι να πρωτοαναφέρουμε; τις δύο πλατείες στολίδια, το πανέμορφο άλσος της Αγίας Παρασκευής- Σχολείου, τα πλατάνια της Παναγίας, το γήπεδο του
Καρυάτη, το άλσος στο Ρολόι, τον ανοικτό πολυχώρο του Αρχοντικού του Πάρνωνα, την αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Κτιρίου, το SAVAS CAFÉ, το νέο κλειστό γυμναστήριο του
Καρυάτη; Σύντομα στα παραπάνω θα προστεθεί και ο χώρος εκδηλώσεων του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού.
Όλα τα παραπάνω βέβαια που μας κληροδότησαν γενιές πατριωτών χρειάζονται συνεχή συντήρηση και θα πρέπει να αναγνωρίζουμε όλοι τις συνεχείς, και στην συντριπτική τους
πλειοψηφία εθελοντικές, προσπάθειες των μελών των φορέων που φροντίζουν για την συντήρησή τους.
Το μόνιμο σχόλιο που ακούγεται από τους επισκέπτες των Καρυών όταν τις αντικρύζουν και τις περιδιαβαίνουν για πρώτη φορά είναι: «οι άνθρωποι εδώ αγαπούν τον τόπο τους».
Με αφορμή αυτή την τελευταία διαπίστωση ευχόμαστε καλό φθινόπωρο σε όλους με υγεία!

Θρησκευτικοί Εορτασμοί
Της Αγίας Παρασκευής
Το πρωί της 26 Ιουλίου εορτάσθηκε με
λαμπρότητα
πρωτοστατούντος
του
σεβασμιότατου Επισκόπου Μαδασκάρης
Προδρόμου, η μνήμη της φιλάνθρωπου και
αθλοφόρου Αγ. Παρασκευής στον ομώνυμο
ναό της Ράχης. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της
κάτω συνοικίας του χωριού παρέστη πλήθος
κόσμου,
επισκέπτες
και
ομογενείς.
Επακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας.
Εν συνεχεία ακολούθησε κλήρωση δώρων για
την ενίσχυση του έργου του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου.

Της Αγίας Κυριακής

Της απότομης της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

Με
καλοκαιρινή
λαμπρότητα
εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας
Κυριακής στις 7 Ιουλίου στον ομώνυμο
Ιερό Ναό στο δρόμο προς τη Σπάρτη.
Χοροστάτησε ο πάτερ Λεόντιος ενώ
αρκετοί κάτοικοι και ομογενείς
παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία.
Μοιράσθηκε
άρτος
από
το
εκκλησιαστικό
συμβούλιο
και
επακολούθησε κλήρωση δώρων.
Συγκινημένη και φορτωμένη μνήμες παραβρέθηκε ύστερα από πάρα
πολλά χρόνια και η ομογενής Ελενίτσα Μελεχέ από το Τορόντο Καναδά,
αφού στη περιοχή της εκκλησίας κατοικούσε κατά περιόδους η
οικογένεια της.

Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Καρυών και δίπλα στο υπέροχο δασάκι από έλατα,
έγινε θεία λειτουργία σε ανάμνηση της απότομης της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Αρκετή ήταν η
συμμετοχή πολλών κατοίκων και ομογενών, οι οποίοι ανηφόρισαν αυτό το όμορφο πρωινό του τέλους του
καλοκαιριού στο Ρολόι.
Επακολούθησε κλήρωση λαχνών με δώρα υπέρ των σκοπών του ενοριακού συμβουλίου.

Το Γενέθλιο
της Θεοτόκου

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος
οι
Καρυάτες
επισκέφτηκαν τον όμορφο Ιερό
Ναό
στον
οικισμό
του
Φωτεινού στις 8 Σεπτεμβρίου.
Κάτω
από
τις
γιγάντιες
βελανιδιές
εορτάστηκε
το
Γενέθλιο της Θεοτόκου, ενώ
ακόμα
μια
φορά
το
Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο
οργάνωσε λαχειοφόρο αγορά
με πολλά δώρα,

Στη συνέχεια οι ομογενείς από την Αυστραλία Κώστας και Ελένη Κολοβού προσέφεραν καφέ, γλυκίσματα και
φρέσκα σύκα στη βεράντα του σπιτιού τους που είναι δίπλα στην εκκλησία. Είναι μία παράδοση γι' αυτούς που
την τηρούν ευλαβικά εδώ και πολλά χρόνια. Τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά.
Και του χρόνου!

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ;

ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Επικοινώνησε μαζί μας στο 6974-720909
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Καλοκαίρι 2022: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στις Καρυές
Παρουσίαση λευκώματος: ΑΡΑΧΟΒΑ | Χοροί και Τραγούδια από τις Καρυές Λακωνίας
Την Κυριακή στις 7 Αύγουστου 2022 στις στο προαύλιο της Αγίας Παρασκευής η Λαογραφική Ομάδα Λακωνίας και το
Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά παρουσίασαν το μουσικό λεύκωμα: «ΑΡΑΧΟΒΑ | Χοροί και
Τραγούδια από τις Καρυές Λακωνίας».
Το μουσικό έργο αποτελεί μια έκδοση της Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας και μάλιστα την δεύτερη, αφού έχει προηγηθεί ο
«ΖΑΡΑΚΑΣ» το 2019. Είναι το αποτέλεσμα μιας πενταετούς λαογραφικής έρευνας στο χωριό και περιλαμβάνει:
• Βιβλίο 180 σελίδων με λαογραφικά, ιστορικά στοιχεία και πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
• 1 usb με 111 τραγούδια (αρχειακές και στουντιακές ηχογραφήσεις) και
• Ντοκιμαντέρ με θέμα την ιστορία, τον κύκλο του χρόνου και τη μουσικοχορευτική ταυτότητα του χωριού διάρκειας 2
ωρών και 39 λεπτών.
Στο πρώτο μέρος την εκδήλωσης μίλησαν για το έργο οι:
1. Παναγιώτης Καραχάλιος, Εκπρόσωπος Σωματείου Διαχείρισης Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά «Εκδήλωση Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Καρυών».
2. Βίλλυ Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπουργείου Πολιτισμού «Η αξία της καταγραφής και της τεκμηρίωσης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
3. Ρένα Λουτζάκη, Ανθρωπολόγος του χορού, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διαβάζοντας ένα
βιβλίο».
4. Γιώργος Τσάμπρας, Δημοσιογράφος - Συγγραφέας «Το στεριανό Δημοτικό Τραγούδι στη δισκογραφία. Επιτόπιες καταγραφές και ηχογραφήσεις στο στούντιο».
5. Νίκος Μπαριάμης, Επιμελητής έκδοσης, Ερευνητής, Υπεύθυνος Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας «Η καταγραφή της Αράχοβας. Το ταξίδι στο Όνειρο».
Στο δεύτερο μέρος προβλήθηκαν επιλεγμένα πλάνα από το ντοκιμαντέρ
που συνοδεύει την έκδοση.
Ακολούθησαν τραγούδια του χωριού από τους ίδιους τους Αραχοβίτες και
Αραχοβίτισσες οι οποίοι συμμετείχαν στην έκδοση. Τραγούδησαν οι
Δήμος Κούτρης, Παρασκευάς Κολαντζιανός, Δήμος Λεβεντάκης, Πάνος
Αρδάμης, Γιάννης Βελώνης, Τάκης Κουτσόγεωργας, Γιώργος Ντεβέκος,
Νίκος Βαστής, Δέσπω Βουκύδη, Άλκηστη Τράκα, Βούλα Δαλακούρα και
Νίτσα Μελεχέ. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Κυριάκος
Στρίφας από τη Βαρβίτσα, παραδοσιακός ερμηνευτής των τραγουδιών με
της ευρύτερης περιοχής.
Στη συνέχεια μέλη της Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας και παιδιά των
Καρυών χόρεψαν τους τοπικούς χορούς. Ακολούθησε γλέντι με
αραχοβίτικα τραγούδια -όπως παλιά - με τη συμμετοχή των ντόπιων και
ξένων επισκεπτών. Την εκδήλωση κάλυψε το μουσικό σχήμα
«ΠΕΝΤΑΗΧΟΝ».
Οι διοργανωτές, σύμφωνα με σχετική ανάρτησή τους ευχαρίστησαν όλους τους συντελεστές της παρουσίασης και τους ομιλητές μας, καθώς και «το Καταπίστευμα Παναγιώτη Κερχουλά
για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Καρυών Γιώργο Ντεβέκο για την βοήθεια του σε όλη τη διαδικασία, το δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου Καρυών Γιώργο
Διαμαντούρο για την παραχώρηση των χωρών του σχολείου, τον εφημέριο του χωριού π. Λεόντιο και το εκκλησιαστικό συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου Αγίας Παρασκευής, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών για τη συνδρομή τους στις προεργασίες, τους Γιώργο Σαρρή και Θοδωρή Κουτσόγεωργα για την παραχώρηση των καθισμάτων και όλους όσους παρευρέθηκαν
από κοντά ή μακριά σε αυτή τη σημαντική για εμάς βραδιά».

Φωτογραφίες: Βασιλική Μουρλά - ARTPHOTOS
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Καλοκαίρι 2022: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στις Καρυές
Τα Αραχοβίτικα Πανηγύρια είναι πάλι εδώ
Επιτέλους έπειτα από δύο χρόνια λόγω της Πανδημίας, τα φημισμένα Αραχοβίτικα Πανηγύρια επέτρεψαν. Έτσι στις 26 Ιουλίου το βράδυ το καθιερωμένο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην αναμορφωμένη πλατεία της Ράχης. Αρκετός κόσμος και πολλή νεολαία προσήλθε για να διασκεδάσει ακούγοντας παραδοσιακή και έντεχνη μουσική
από το συγκρότημα του Π. Αρδάμη απολαμβάνοντας τραγανή γουρουνοπούλα με το γλέντι να κρατεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
ης
Η συνέχεια έγινε την επομένη το βράδυ της 27 Ιουλίου ανήμερα του Αγίου Παντελεήμωνος στην κεντρική πλατεία. Για πρώτη φορά η εξέδρα του μουσικού συγκροτήματος στήθηκε στο
ύψος του Ηρώου έτσι ώστε να είναι ορατό από όλη την πλατεία, επιλογή που φαίνεται να ικανοποίησε τόσο τους μουσικούς, όσο και για τον κόσμο που γέμισε την πλατεία.
Και του χρόνου!

Στην Ράχη

Στην κεντρική πλατεία

Έκθεση Ζωγραφικής της ομογενούς εικαστικού Φωτεινή Χριστοφίλη
Με πολλή επιτυχία και σημαντική προσέλευση φιλότεχνων επισκεπτών, έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της ομογενούς ζωγράφου Φωτεινής Χριστοφίλη στο κοινοτικό
κατάστημα των Καρυών Λακωνίας την 25η Αυγούστου 2022
Γεννημένη στις Η.Π.Α. με πατέρα τον Κώστα Χριστοφίλη, κατοικεί στο Greenville της South Carolina. Παππούς της είναι ο Κώστας Χριστοφίλης και γιαγιά της η Φωτεινή ΣταμάτηΧριστοφίλη γεννηθέντες στις Καρυές. Με καλλιτεχνικές σπουδές στο κολλέγιο του Charleston και στο πανεπιστήμιο Τufts, έχει εκθέσει έργα της στις αίθουσες τέχνης όλων των μεγάλων
πόλεων των Η.Π.Α. Έχοντας επισκεφθεί επανειλημμένως τις Καρυές στο παρελθόν και με μία δόση νοσταλγίας, αποφάσισε να εκθέσει τη συλλογή των έργων της και στο χωριό μας.
Η έκθεση διοργανώθηκε με την αρωγή του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών, τα μέλη του οποίου έχουν δηλώσει ότι θα είναι στη διάθεση σε όσους καλλιτέχνες επιθυμούν να
παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους στο τόπο καταγωγής της οικογένειάς τους. Ευχαριστούν δε την κα Χριστοφίλη που ανταποκρίθηκε στη πρόσκληση και της εύχονται πολλές διακρίσεις
στο μέλλον.

Εκδηλώσεις Ιουλίου
Μετά τα πανηγύρια στις Καρυές τον Ιούλιο έλαβαν χώρα άλλες 2 εκδηλώσεις.
Συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών με την
συγχρηματοδότηση του Δήμου Σπάρτης διοργάνωσε στην Κεντρική Πλατεία Λαϊκή Βραδιά με
ζωντανή μουσική, με τους Σπύρο Κουτσοβασίλη (τραγούδι), Ειρήνη Χριστοφιλάκη (τραγούδι),
Δημοσθένη Καραμίχα (μπουζούκι), Γιώργο Σκιαδά (κιθάρα).
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διήμερο εκδηλώσεων την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30
Ιουλίου από τις οργανώσεις του Κ.Κ.Ε. και της Κ.Ν.Ε. στην Πελοπόννησο, στο περίβολο του
Δημοτικού Σχολείου στην Αγία Παρασκευή, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο το βράδυ με
παραδοσιακό γλέντι με τους Γιώργο Βούρθη (βιολί), Βασίλη Γκεοργκίεφ (μπουζούκι), Γιώργο
Δέμελλο (τραγούδι - κιθάρα), Νίκο Κόκκορη (κρουστά) και Μαρία Λιβανού (τραγούδι).
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Καλοκαίρι 2022: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στις Καρυές
Εκδηλώσεις τον Αύγουστο
Ο Αύγουστος βρήκε το χωριό με πολύ κόσμο και οι φορείς ετοίμασαν ουσιαστικά εκδηλώσεις προσανατολισμένες στους νέους και τα παιδιά.
Έτσι το Σάββατο 6 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών διοργάνωσε το ετήσιο πάρτι νεολαίας. Την φετινή χρονιά διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στο ανοικτό πολυχώρο του
Αρχοντικού του Πάρνωνα. Η διοργάνωση, κατά γενική ομολογία, είχε σχεδιαστεί άψογα. Ενδεικτικά προς διευκόλυνση όλων όσων επιθυμούσαν υπήρξε δωρεάν μεταφορά από την
πλατεία του χωριού προς τον χώρο της εκδήλωσης και αντίστροφα με ειδικό μικρό λεωφορείο της “LUXURY TRAVEL”. Επιπλέον εκτός από το βασικό bar υπήρχε και το ειδικό κινητό bar της
ομάδας του «Vanara Events» με απολαυστικά Cocktails. Εκατοντάδες ήταν οι νέοι και οι νέες από την Λακωνία και την Αρκαδία που ήρθαν για να διασκεδάσουν μέχρι το πρωί.

Αποτελέσματα κλήρωσης λαχειοφόρου αγοράς
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών

Ακολούθησε το καθιερωμένο ετήσιο Party στο SAVAS
CAFÉ το βράδυ της 15 Αύγουστου με DJ και γλέντι μέχρι
το πρωί.
•
•

•
•
•
•

Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα και 2 παιδιά με ALL INCLUSIVE ΣΤΟ 5*
SKOPELOS HOLIDAY HOTEL & SPA – στην Σκόπελο.
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 0285 Αλέξη Παναγιώτα
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα και 1 παιδί με ALL INCLUSIVE ΣΤΟ 4*
EXOTIKA HOTEL & SPA – ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 2053 Μπουρτζινάκος Δημήτριος
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις για 2 άτομα και 1 παιδί στο 4* CYCLADIC ISLANDS
HOTEL & SPA – AGIA ANNA ΝΑΞΟΣ
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 3113 Βελώνης Δημήτριος
Ένα (1) τραπέζι για δύο (2) άτομα στο Πολύδροσο (Τζίτζινα) για δύο (2) άτομα στη
Ταβέρνα «ΤΟ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ»
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 3750 Χάρακας Σωτήριος
Δύο (2) διανυκτερεύσεις για δύο (2) άτομα στο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»
ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 0683

Την Τρίτη στις 16 Αυγούστου με χορηγία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών έγινε παράσταση κουκλοθέατρου στην Κεντρική Πλατεία. Όλα τα
παιδάκια απόλαυσαν την παράσταση «Με λένε Βησσαρίωνα Μπακακούλη».
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 19 Αυγούστου το βράδυ όπου πάλι με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών και του
Τοπικού Συμβουλίου Καρυών με χορηγία του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης παρουσιάστηκε στην Κεντρική Πλατεία η
μουσική παράσταση – συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στην ξενιτιά». Τραγούδησαν οι Σπύρος Κουτσοβασίλης και η Ειρήνη Χριστοφιλάκη.

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι
Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είναι
διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χωριού μας
WWW.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 Συνδέσμου karyates.association@karyes.gr, είτε
στα τηλέφωνα 6944-784563, 6974-720909.

Τράπεζα Αίματος Καρυών

Ανάψαν τα φώτα στην Παναγία

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εθελοντική
η
αιμοδοσία την Δευτέρα 1 Αυγούστου στην
αίθουσα
πολλαπλών
χρήσεων
του
Κοινοτικού Κτιρίου Καρυών.

Μετά από αρκετά χρόνια με ικανοποίηση οι
επισκέπτες στα πλατάνια της Παναγίας
αντικρύζουν τον χώρο φωτισμένο. Ως γνωστόν η
εγκατάσταση είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια,
αλλά ο φωτισμός δεν είχε λειτουργήσει παρά
μόνο για λίγους μήνες.

Έγινε εκ νέου έκκληση σε όλους όσους
μπορούν να συμμετάσχουν διότι ως
γνωστόν οι ανάγκες είναι πολλές και το
«αίμα δίνει ζωή».

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Ελπίζουμε αυτή τη φορά αυτό να μην ισχύσει
και η όμορφή αυτή εικόνα να είναι πλέον
μόνιμη.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκδρομή Δημοτικού Σχολείου
Πιστοί στην υπόσχεση που έχουν δώσει τα μέλη του
Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
χρηματοδοτήσαν και εφέτος την ετήσια ημερήσια
εκδρομή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Καρυών.
Μετά από δύο χρόνια που λόγω COVID οι εκδρομές
είχαν σταματήσει, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να
επισκεφτούν την όμορφη Γορτυνία (Δημητσάνα,
Στεμνίτσα) και να γνωρίσουν μεταξύ άλλων από
κοντά τα μέρη που έδρασε ο Γέρος του Μοριά κατά
την Ελληνική Επανάσταση.

Οργάνωση πιστοποιημένου Σεμιναρίου
Εκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη Ζωής
με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυών και το Σωματείο Διαχείρισης
Καταπιστεύματος Παναγιώτη Κερχουλά, σε συνεργασία με την
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Λακωνίας), προγραμματίζει
πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Βασική Υποστήριξη Ζωής (B.L.S.) με
χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (A.E.D). Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί από διασώστες της Ε.Ο.Δ. Λακωνίας οι οποίοι/ες
έχουν πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτές/τριες από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Αναζωογόνησης (E.R.C.) και η πιστοποίηση των
εκπαιδευομένων παρέχεται από το E.R.C. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια
περίπου έξι (6) ώρες και κόστος € 20- το άτομο. Το κόστος συμμετοχής
θα καλυφθεί από το Σωματείο Διαχείρισης Καταπιστεύματος
Παναγιώτη Κερχουλά.
Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον στα τηλέφωνα : 6972460436 (Λεβεντάκης Χρήστος) και
6973023200 (Αρβανίτης Δημήτριος) ή να αποστείλουν σχετικό email
στο politistikos@karyes.gr. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνουν Κυριακές και οι
ημερομηνίες θα ανακοινώνονται ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων
(γκρουπ 15 - 20 ατόμων) και ύστερα από σχετική συνεννόηση με τους
ενδιαφερομένους.

Κτίριο Σ.Α.Κ.
Εν αναμονή της ολοκλήρωσης του κτιρίου του
Συνδέσμου στην πλατεία, αποφασίστηκε να
καλυφθούν προσωρινά και με καλαίσθητο τρόπο τα
ανοίγματα του ισογείου.

Οι δύο φορείς ευχαριστούν θερμά τον διακεκριμένο ιατρό κ. Βουκίδη
Θεόδωρο για την σημαντική δωρεά ενός (1) απινιδωτή, που έχει
τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία του χωριού και εύχονται να μην
χρειαστεί ποτέ, σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν
τη χρήση του για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας εάν παραστεί
ανάγκη.

Για
τον
σκοπό
αυτό
παραγγέλθηκαν
και
τοποθετήθηκαν δύο πολύ ωραία πανό με τις
Καρυάτιδες, τα οποία κατά γενική ομολογία πέτυχαν
τον σκοπό τους.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τα νέα του Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ»
Το Σάββατο 13 Αυγούστου στο ισόγειο του
Κοινοτικού Καταστήματος παρουσιάστηκε από το
πρόεδρο του Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου κο
Θεοδ. Μεντή παρουσίαση του οικονομικού
απολογισμού.

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση
του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων
Με αρκετή ικανοποίηση οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Καρυών αντίκρυσαν την νέα εικόνα
του Ιερού Ναού που βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο του χωριού. Μάλιστα στον εορτασμό της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία έλαβε χώρα εκεί δίνοντας
την ευκαιρία στους πιστούς να δουν από κοντά και το εσωτερικό του Ναού.

Σύμφωνα με τον ίδιο «παρακαλούμε Μέλος,
Φορέα, Φίλο κλπ εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει
πλήρη οικονομική ενημέρωση ατομικά ή
συλλογικά, για τα πεπραγμένα, όχι μόνο των
τελευταίων ετών, αλλά και οποιουδήποτε
χρονικού διαστήματος από το 1990 μέχρι σήμερα.
Θα είναι στη διάθεση ΟΛΩΝ, ακόμα και μη
μελών, το Βιβλίο Ταμείου και όλα τα
παραστατικά στοιχεία Εσόδων και Εξόδων».

Από την ενημέρωση που έγινε την ίδια
ημέρα μετά το πέρας της, από το μέλος του
Δ.Σ. του Σωματείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
κα Πίτσα Κυριαζή-Βαγενά οι εργασίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.
Επίσης παρουσιάστηκε και με φωτογραφίες
το ιστορικό των εργασιών και έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στις δυσκολίες που υπήρξαν, αλλά
και στην συγκινητική προσφορά των
συμπατριωτών μας για την κάλυψη του
κόστους.

Επίσης ενημέρωσε για την τοποθέτηση
μαρμάρινης επιγραφής στην οικία του δωρητή
Γ.Ν. Σκιούρη, καθώς και πληροφοριακής
πινακίδας όπου αναφέρεται ότι στο κτίριο
στεγάζονται τα γραφεία του Ιδρύματος Σκιούρη,
του Αθλητικού Συλλόγου ο Καρυάτης και του
Χορευτικού Ομίλου.
Λίγες ημέρες νωρίτερα το Δ.Σ. του Συλλόγου είχε
εκδώσει την κάτωθι ανακοίνωση:
«Αποχαιρετούμε τον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής Τάσο Σμυρνιώτη, Οργανωτή και
Προπονητή των Αθλητών Στίβου του Καρυάτη, για τους Αγώνες που διεξήχθησαν στις
Καρυές το 1960-62.
Ο Καθηγητής υπήρξε παλαιός Αθλητής του Αρκαδικού, του Σπαρτιατικού, του Βλαχιώτη
και Προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ρίψεων.
Ο Σύλλογός μας βράβευσε τον εκλειπόντα στη διεξαγωγή του 2ου Ημιμαραθώνιου
Πάρνωνα (2014), μαζί με άλλους αθλητές της δεκαετίας του ' 60.
Αιωνία του η μνήμη.
Με τιμή, το Δ.Σ του Συλλόγου»

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Στο επόμενο τεύχος θα υπάρξει αναλυτική αναφορά για το έργο του Σωματείου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γάμοι στις Καρυές

Στις 21 Αυγούστου ο Στέφανος Μελεχές από τις
Καρυές και η Κωνσταντίνα Ταμπάκη από την
Σπάρτη παντρεύτηκαν Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Παναγία). Το όμορφο ζευγάρι κατοικεί εδώ και
αρκετό καιρό στις Καρυές και δραστηριοποιείται με
τα κοινά του τόπου βοηθώντας όπου μπορεί.

Στις 19 Ιουλίου ο Μάκης Μωυσιάδης και η
Δήμητρα
Τσόπελα
από
τις
Καρυές
παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα
Καρυών.
-------------------------------------------------Στις 31 Ιουλίου ο Ιωάννης Μηνογιάννης και η
Μαρία Μπόλη παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίου
Ανδρέα. Να σημειωθεί ότι αν και οι νεόνυμφοι
δεν είναι από τις Καρυές αποφάσισαν να
τελέσουν το μυστήριο σε ένα τόπο που
αγαπούν. Μάλιστα κατά την διάρκεια του
γλεντιού στην κεντρική πλατεία αποφάσισαν
να διοργανώσουν μια μικρή λαχειοφόρο αγορά
με τα έσοδα να πηγαίνουν όλα στον Σύνδεσμο
των Απανταχού Καρυατών με σκοπό την
ολοκλήρωση του Κέντρου Μνήμης και
Πολιτισμού. Τους ευχαριστούμε πολύ.

Στις 7 Μαΐου ο Κωνσταντίνος Βαστής και η Μαριάννα Χειλάκου, ιδιοκτήτες
του SAVAS CAFE, βάπτισαν την κόρη τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
(Παναγία). Και το όνομα αυτής Ιωάννα.
------------------------------------------------------------------------------------Στις 14 Μαΐου ο Νικόλαος Κουλούρης και η Ακριβή Καπερώνη βάπτισαν τον
υιό τους στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. Και το όνομα αυτού Θεόδωρος.
--------------------------------------------------------------------------------------Στις 31 Ιουλίου ο Ιωάννης Μεντής και η Μαρία Τσόπελα βάπτισαν τον υιό
τους στον Ι.Ν. Ναό Αγίας Παρασκευής. Και το όνομα αυτού Αλέξανδρος.
---------------------------------------------------------------------------------------Στις 20 Αυγούστου ο Γεώργιος Φρουντζάς και η Βασιλική Γαραζιώτη το γένος
Αρδάμη βάπτισαν τον υιό τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία).
Και το όνομα αυτού Παναγιώτης.
-----------------------------------------------------------------------------------------Στις 4 Σεπτεμβρίου ο Ευστάθιος Μελεχές και η Χριστίνα Παινέση βάπτισαν
τον υιό τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία). Και το όνομα
αυτού Οδυσσέας.

Ευχόμαστε σε όλους τους νεόνυμφους κάθε
ευτυχία στην κοινή τους ζωή!

Ευχόμαστε σε όλους τους γονείς να τους ζήσουν και καλοί χριστιανοί!

Απεβίωσε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας
ο Γεώργιος Αποστόλου Ντάρμος
ετών 93, από Καρυές Λακωνίας
Η κηδεία του έγινε τη
Δευτέρα 8 Αυγούστου
2022, στον Ιερό Ναό του
Τιμίου
Σταυρού
στο
Box Hill της Μελβούρνης
και ο ενταφιασμός στο
κοιμητήριο
του
Springvale Botanical.
Αφήνει πίσω του τη
αγαπημένη του σύζυγο
του Σταματία και τα
παιδιά του Απόστολο–Γεωργία, Δημήτριο–Δήμητρα
(αποβ.), τα εγγόνια Γεώργιο και Θεόδωρο και τα αδέλφια
του Ζωή–Γρηγόρη και Ανδρέα–Αγγελική.
Απεβίωσε το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας
η Παναγιώτα Λεβεντάκη χήρα Σωτηρίου Τσακαλάκη
ετών 84, από Καρυές Λακωνίας
Η κηδεία του έγινε την
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022,
στον Ιερό Ναό του Τιμίου
Σταυρού στο Box Hill της
Μελβούρνης
και
ο
ενταφιασμός
στο
κοιμητήριο του Box Hill.
Αφήνει πίσω της τα
αγαπημένα
της
παιδιά
Αθανάσιο, Αγγελική–Γιάννη
και τα εγγόνια της Δανάη,
Σωτήριο, Παρασκευή–Γιάννη, Παναγιώτα, Αναστασία–
Mark, Σοφία, τον δισέγγονο Κωνσταντίνο και τα αδέλφια
της Αντωνία–Λάμπρο.
Απεβίωσε την Τρίτη 31 Μαΐου 2022
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας
ο Κυριάκος (Kerry) Ανδριανάκης
ετών 56, με καταγωγή από Καρυές και Αμύκλες.
Η κηδεία έλαβε χώρα
την Δευτέρα 6 Ιουνίου
2022, στον Ιερό Ναό
Αγίου Βασιλείου και ο
ενταφιασμός έγινε στο
κοιμητήριο του Fawkner
μέσα σε κλίμα οδύνης.

Βαπτίσεις στις Καρυές

Έφυγαν από την ζωή

Απεβίωσε στις 16 Ιουλίου 2022
στο Σπάρταμπουργκ των Η.Π.Α.
ο Βασίλειος Κοψιαύτης (William Copses),
ετών 88, από Καρυές Λακωνίας

Απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2022
στο νοσοκομείο Sunnybrook στο Τορόντο Κανάδα
ο Δημήτρης (Τζίμυ) Διαμαντούρος,
ετών 87, από Καρυές Λακωνίας

Η κηδεία του έλαβε χώρα την Τρίτη, 19
Ιουλίου 2022 στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο
Spartanburg.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου
1934 στις Καρυές και ήταν υιός του
Ιωάννη και της της Τρισεύγενης.
Μετανάστευσε αρχικά στον Καναδά το
1951, όπου έγινε ζαχαροπλάστης ενώ
εργαζόταν στο εστιατόριο του θείου
του.
Σε μια επίσκεψη στην Ελλάδα το 1958, γνώρισε και παντρεύτηκε τη
Σταυρούλα («Λούλα») Κιούση στη Σπάρτη με την οποία απέκτησε
τρεις κόρες, την Τερέζα, την Σοφία και την Ιωάννα (δραστήριο μέλος
του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών).
Την ίδια χρονιά, άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο στο Τορόντο του
Οντάριο. Ωστόσο, το 1967, θέλοντας να είναι πιο κοντά στους
υπόλοιπους συγγενείς μετακόμισαν στο Spartanburg της Νότιας
Καρολίνας όπου άνοιξαν το πρώτο εστιατόριο του Piedmont, το Four
Seasons. Το 1977 άνοιξαν το εστιατόριο-ορόσημο Le Baron όπου ο
ίδιος και η Λούλα πρόσφεραν κλασική ευρωπαϊκή κουζίνα σε μια
κομψή ατμόσφαιρα για περισσότερα από τριάντα χρόνια.
Ο εκλιπών ήταν μέλος πολλών εθελοντικών οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένων των AHEPA, της Αδελφότητας των
Αραχοβιτών και του Ροταριανού Ομίλου Spartanburg, όπου
αναγνωρίστηκε ως μέλος του Paul Harris. Υπήρξε επίσης μέλος της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Εκτός από την
αγάπη του για τη μαγειρική, ήταν ενθουσιώδης οινοποιός και
ποτοποιός και ένας λάτρης της φύσης που του άρεσε το ψάρεμα, το
κυνήγι, το γκολφ και η κηπουρική. Κυρίως απολάμβανε την
οικογένειά του, την παρέα με τους φίλους και την αφήγηση.
Πρόλαβε να αποκτήσει και δύο εγγονούς του, Γουίλιαμ και Τζέιμς,
ενώ ο ίδιος ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας ζούσε κοντά στον
αδελφό του Πίτερ και τη σύζυγό του Βούλα, την αδελφή του την
Ελένη και πολλά ανίψια που αγαπούσε και που τον αγάπησαν. Είχε
προηγηθεί ο θάνατος των αδερφών του Δήμητρας Σιάρρη,
Παναγιώτας Διαντζίκη και Κωνσταντίνας Γεωργά.
Απεβίωσε στις Καρυές στις 28 Ιουλίου
ο Κωνσταντίνος Δαλακούρας ετών 89.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα
και ετάφη στο Κοιμητήριο Αγίου
Νικολάου.
Ο εκλιπών συμμετείχε επί σειρά ετών στα
κοινά του χωριού ως μέλος του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του
Αθλητικού Συλλόγου. Ήταν σύζυγος της
Βούλας Δαλακούρα- Αρβανίτη επί σειράς
ετών προέδρου της Αιμοδοσίας Καρυών
και πολύ αγαπητός σε όλους τους
Καρυάτες.

Η κηδεία του έλαβε
χώρα την Τετάρτη 14
Σεπτεμβρίου 2022.
Είχε γεννηθεί στις
Καρυές Λακωνίας στις
21 Φεβρουαρίου 1935
και ήταν υιός του
Παναγιώτη
Διαμαντούρου και της
Ζαχαρούλας Διατζίκη.
Ήταν ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα αδέρφια,
ακολούθησαν ο Γιάννης (παντρεύτηκε την Ελένη
Ψυχοπαίδα), η Γεωργία (συζ. Γιώργου Ξανθάκου) και ο
Χρήστος.
Ο εκλιπών μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά το
1957 και έβγαζε τα προς το ζην λειτουργώντας μια
σειρά από εστιατόρια και αίθουσες δεξιώσεων με τα
αδέρφια και τον κουνιάδο του. Το 1965 παντρεύτηκε
την Κανέλλα Γιαννακοπούλου και απέκτησαν τρεις
κόρες τη Ρούλα (συζ. Κρις Μπαχαβιόλου), τη Μαίρη
(συζ. Τόνυ Τσαμπίρα) και την Πατρίσια.
Ήταν παθιασμένος με την Ελλάδα (ιστορία, γλώσσα,
πολιτισμός), στην οποία έκανε πολλά ταξίδια
γυρίζοντάς την, αλλά πάνω απ' όλα το αγαπημένο του
χωριό, την Αράχοβα (Καρυές), την γενέτειρά του. Ήταν
επιθυμία του να την επισκεφτεί για τελευταία φορά
αυτό το καλοκαίρι παρά τις προειδοποιήσεις των
γιατρών του.
Υπήρξε αγαπημένος πατέρας, σύζυγος, παππούς,
αδελφός, θείος, ξάδερφος και φίλος.

Απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2022 στο Δαφνί Λακωνίας
και κηδεύτηκε στις Καρυές
η Ευστρατία Ντάρμου, ετών 99.
Η κηδεία της έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα και ετάφη
στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου.
Απεβίωσε στις 31 Ιουλίου 2022 στην Αθήνα και
κηδεύτηκε στις Καρυές
η Αρτεμισία Κουτσόγιωργα, ετών 90.
Η κηδεία της στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής όπου και
ετάφη στο ομώνυμο κοιμητήριο.
Απεβίωσε στις 30 Αυγούστου 2022 στις Καρυές
ο Ηλίας Βρύνιος, ετών 98.
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα και ετάφη
στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες.

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