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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας

Ο Ι.Ν. Αγίων Ταξιαρχών 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 17 Θερινή έκδοση 2018 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Πλούσια θα είναι και εφέτος το καλοκαίρι η πολιτιστική κίνηση στις όμορφες Καρυές. 

 Η Τοπική Κοινότητα και οι σύλλογοι των Καρυών κινητοποιήθηκαν και φέτος ετοιμάζοντας αρκετές εκδηλώσεις ώστε οι Καρυάτες μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές να απολαύσουν ένα 
καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις.  

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 
Διήμερο εκδηλώσεων με θέμα το θέατρο σκιών 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης 
και του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών,
διοργανώνεται τη Δευτέρα 23 και
την Τρίτη 24 Ιουλίου ένα Διήμερο 
εκδηλώσεων με θέμα το Θέατρο 
Σκιών. 
Το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί 
αναλυτικά στο www.karyes.gr θα 
περιλαμβάνει σεμινάρια γραφής 
και αφήγησης παραμυθιών για 
ενήλικες, παράσταση αφήγησης 
παραμυθιών για παιδιά και 
ενήλικες, εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα γνωριμίας με το 
παραδοσιακό θέατρο σκιών και 
βεβαίως δύο παραστάσεις έργων 
το βράδυ της Δευτέρας και της 
Τρίτης. 

 Την επιμέλεια των εκδηλώσεων θα έχουν ο κος Δημήτριος Αβούρης, Συγγραφέας 
Ποιητής από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ και η κα Νατάσσα 
Μιχαηλίδου, Αρχαιολόγος, μουσειολόγος, ξεναγός από τον Θίασο Θεάτρου Σκιών «ΤΑ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ». 

Σάββατο 28 Ιουλίου: ετήσια εκδήλωση 
 προς τιμή των ομογενών και επισκεπτών των Καρυών 

Όπως κάθε χρόνο, ο Σύνδεσμος των 
Απανανταχού Καρυατών προσκαλεί 
όλους τους πατριώτες στην ετήσια 
δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Κοινοτικού Καταστήματος στις 
8:00 το απόγευμα του Σαββάτου 29
Ιουλίου 2018.

 Θα υπάρχουν γλυκίσματα και καφές και θα γίνει ενημέρωση για όλες τις πρωτοβουλίες 
του Συνδέσμου.  

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

«ΚΡΟΝΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» 

 Τελικά δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειές και έτσι οι αγώνες αντοχής ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ 
δεν θα έχουν ως αφετηρία το χωριό των Καρυών, αλλά αυτό του Αγίου Πέτρου όπως και το 
2017. 
 Συγκεκριμένα οι αγώνες που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 14, 15 Ιουλίου, θα είναι το 
«ΗΜΙΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ» 37,5χλμ. , ο «1ΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΥΝΟYΡΙΑΣ - Ο 
ΤΑΝΑΟΣ» 21χλμ. και ο «ΓΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  6χλμ.». 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.ultrarunning.gr και στο www.runningnews.gr. 

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 

Κυριακή 5 Αυγούστου: 
Μουσική βραδιά 

στις Καρυές 

 Την Κυριακή 5 Αυγούστου στην 
κεντρική πλατεία Καρυών θα 
διοργανωθεί μουσική βραδιά με 
τίτλο «Από τον Γρηγόρη 
Μπιθικώτση στην Βίκυ Μοσχολιού». 

 Τα τραγούδια θα τα ερμηνεύσουν οι 
Σπυρίδων Κουτσοβασίλης και η 
Ειρήνη Χριστοφιλάκη και θα τους 
συνοδεύει τετραμελής ορχήστρα 
μουσικών. 

Σάββατο 11 Αυγούστου: 
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Οι θερινές εκδηλώσεις κλείνουν όπως κάθε χρόνο με τον ετήσιο θερινό χορό του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών, ο οποίος πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Καρυών στο άλσος της Αγίας Παρασκευής. 
 Όλοι οι Καρυάτες, μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές, καλούνται να διασκεδάσουν αποχαιρετώντας το 
καλοκαίρι και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για του χρόνου. 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

Θέκλα Γκιώνη 
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 

Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και 
University College London 

My NutriPlan 
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
 ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Στις 30 Απριλίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα, 

η Αφροδίτη, χήρα Θεοτόκη Πίτσιου 
ετών 87. 

 Καταγόταν από την Κέρκυρα, όπου και ως δικαστική υπάλληλος γνώρισε και παντρεύτηκε 
τον Θεοτόκη Πίτσιο, υιό του Παναγιώτη (Πάνου) και Αδαμαντίας (Διαμάντως) Πίτσιου από 
τις Καρυές. 
 Η κηδεία της έγινε στις Καρυές, όπου και ενταφιάστηκε κοντά στον αγαπημένο της 
σύζυγο, ο οποίος είχε πεθάνει από πολλών ετών. 
 Η Αφροδίτη (Τίτη) τίμησε την πατρίδα του συζύγου της και ήταν παρούσα σε όλες τις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών με πολλές προσφορές. 
 Θα την θυμόμαστε με αγάπη. 

Η Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Κ. 
Κ. Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ 

Απεβίωσε στο Τορόντο του Καναδά και  
κηδεύτηκε στις Καρυές το Σάββατο 5 Μαΐου 
2018. 

η Άρτεμις χήρα Παντελεήμονα Διαμαντούρου 
ετών 90 

 μητέρα του Παρασκευά και του Γεωργίου 
Διαμαντούρου. 

 Τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

 Την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στον Ιερό 
Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου 
(Παναγία) 

ο Ιωάννης Σπυρ. Καρύγιαννης 
βάπτισε την κόρη του. 

 Το όνομα αυτής Γεωργία. 

Καλή χριστιανή! 

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 
Ανακήρυξη του Μητροπολίτη Σπάρτης και Μονεμβασίας Ευσταθίου 

σε Επίτιμο Δημότη Σπάρτης 

  Ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος Σπάρτης ανακήρυξε τον 
σεβασμιώτατο μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο επίτιμο δημότη. Η σεμνή τελετή 
φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Ευάγγελος Φιλιππόπουλος» του πνευματικού κέντρου Σπάρτης την Τρίτη 29 
Μαΐου στις 12.00 το μεσημέρι. 

Ο Δήμος θα προέβη στην κίνηση αυτή ως 
ένδειξη αναγνώρισης της εξέχουσας 
προσωπικότητας και του πνευματικού, 
κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου 
του ιεράρχη. Άλλωστε, όπως 
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, 
«ο σεβασμιώτατος από την αρχή της 
ενθρόνισής του μέχρι και σήμερα 
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα, με 
τεράστιο έργο. Απόδειξη αυτoύ τα ευαγή 
ιδρύματα της μητροπόλεως (το Άσυλο 
Ανιάτων στη Σπάρτη, το Ίδρυμα 
Περίθαλψης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
επίσης στη Σπάρτη, τα γηροκομεία στη 
Νεάπολη Βοιών και την Ελίκα), αλλά και 

 το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που βοηθούν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, την ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου. 
Μεγάλη η προσφορά του και στα νέα παιδιά, καθώς συνετέλεσε και βοήθησε τα μέγιστα για την ίδρυση 
του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι. καθώς και δύο βρεφονηπιακών σταθμών, έναν στη Σπάρτη και έναν στη 
Μονεμβάσια, και καθιέρωσε από το 1995 τις μαθητικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στην Ταϋγέτη και τις 
κατασκηνώσεις για ΑμεΑ στη Νεάπολη». 
 Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας με επικεφαλής τον πρόεδρο κο Μιχ. Ρέπουλη παρευρέθηκε στην 
εκδήλωση και συνεχάρη τον Μητροπολίτη. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 
Συνάντηση παραγωγών και επαγγελματιών 

 Το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00 στο ισόγειο του Κοινοτικού 
Καταστήματος με πρωτοβουλία των φορέων του χωριού (Τοπική 
Κοινότητα, Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών, Πολιτισμικός 
Σύλλογος Καρυών, Αθλητικός Σύλλογος «ο Καρυάτης») 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επαγγελματιών και παραγωγών του 
χωριού με σκοπό την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
ανάπτυξης των Καρυών. 
 Συντονιστής της συγκέντρωσης ήταν ο γραμματέας του Συνδέσμου των 
Απανταχού Καρυατών και τραπεζικό στέλεχος κος Χαρ. 
Κωνσταντόπουλος, ο οποίος και άνοιξε την εκδήλωση με μια 
εισαγωγική ομιλία επικεντρωμένη στις σύγχρονες προκλήσεις της 
αγοράς, όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και την παραγωγή και 
διακίνηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  
  Ακολούθησε διάλογος ανάμεσα στους παρευρισκόμενους παραγωγούς 
και επαγγελματίες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.  Όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο γενικό 
συμπέρασμα ότι αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης η συλλογική 
προσπάθεια ανάδειξης του ονόματος των «ΚΑΡΥΩΝ» ως οδηγό τόσο για 
την τουριστική ανάπτυξη, όσο και την τυποποίηση και προώθηση των 
τοπικών προϊόντων, τα οποία χαρακτηρίζονται για την υψηλή ποιότητα 
τους. 
 Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια ομάδα 
παραγωγών και επαγγελματιών, η οποία θα ξεκινήσει την κοινή 
προσπάθεια για την ανάδειξη των ΚΑΡΥΩΝ ως οργανωμένου 
αγροτοτουριστικού προορισμού.

Επίσκεψη ομάδας φοιτητών των πανεπιστημίων Augusta και Berklee στις Καρυές 
 Με πρωτοβουλία της συμπατριώτισσά μας κας Ιωάννας Κοψιαύτη ομάδα φοιτητών επισκέφθηκε και παρέμεινε στο όμορφο χωριό μας στις αρχές Ιουνίου. Ακολουθεί κείμενο της: 

 Οι φοιτητές μαθαίνουν από τη μυθολογία ότι ο Δίας άφησε δύο αετούς να πετάξουν για να βρουν το κέντρο 
του κόσμου, αυτοί συναντήθηκαν στους Δελφούς και αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται ότι είναι το κέντρο 
του σύμπαντος -μέχρι δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα μαζί με την καθηγήτρια Ιωάννα Κοψιάφτη... 
 Σύντομα ο μύθος απορρίπτεται και διαπιστώνουν ότι οι Καρυές είναι πραγματικά το κέντρο του κόσμου και 
επιπλέον είναι και το ωραιότερο χωριό του κόσμου. Ως  καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στα πανεπιστήμια 
της Αθήνας και της Ρώμης άρχισα να οργανώνω εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα πριν από περίπου 15 
χρόνια για διάφορα πανεπιστήμια όπου δίδαξα. Πάντα είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με σπουδές της 
ομάδας σε συντονισμό με τους συνοδούς καθηγητές τους. Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά 
τους, επισκεπτόμαστε ακόμη τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, απολαμβάνουμε 
ελληνική κουζίνα και κρασί - μαθαίνουμε επίσης τη σημασία του κρασιού στον πολιτισμό μας - γιατί όπως 
ένας αρχαίος σοφός (φέρεται να ήταν ο Θουκυδίδης )- «από τη στιγμή που καλλιεργούσαμε το αμπέλι στη 
Μεσόγειο διώξαμε τη βαρβαρότητα»! Επίσης - για να εξισορροπήσουμε φυσικά το φαγητό και το ποτό μας, 
αλλά και να φέρνουμε τους φοιτητές σε επαφή με τη φύση περιλαμβάνονται στα περισσότερα ταξίδια 
πεζοπορίες. Έτσι, ανεξάρτητα από το ποια είναι η εστίαση των σπουδών τους, από την ιστορία της τέχνης και 
τις κλασσικές μελέτες στις περιβαλλοντικές σπουδές και την οικολογία έως την κοινωνιολογία, την 
αρχαιολογία, τη φωτογραφία και ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μουσική για να αναφέρουμε 
μόνο μερικά από τα πεδία, αυτά τα στοιχεία αποτελούν πάντα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - και αν το 
δρομολόγιο επιτρέπει την πιθανή επίσκεψη στο όμορφο χωριό μας!  

Οι μαθητές συχνά ρωτούν - «τι θα δούμε εκεί; τι θα κάνουμε;» Σύντομα θα μάθουν ότι θα είναι χωριάτες για μια μέρα - θα πίνουν 
σπιτικό βιολογικό κρασί σε ένα τοπικό κελάρι, θα απολαύσουν τον καφέ τους κάτω από την σκιά του πλάτανου στην κεντρική πλατεία 
μας - θα δοκιμάσουν τα τοπικά τυριά, θα φάνε λουκουμάδες φρέσκα από το καφενείο με το γνήσιο μέλι από καστανό – θα ανεβούν 
στα πλατάνια στην Παναγία και θα χαρούν τη θέα από τo ρολόι ... θα τραβήξουν φωτογραφία με και της Kαρυάτιδες… αλλά πιο πολύ 
από όλα αυτά θα αισθανθούν την ζεστή φιλοξενία του χωριού και την γιορτινή ατμόσφαιρα που φέρνει η παρουσία τους που το 
απολαμβάνουν όλοι…  
 Φέτος είχαμε την ευχαρίστηση να φέρουμε το πανεπιστήμιο Augusta σε συνεργασία με μια άλλη Καρυάτιδα την Μαρία Σταθάκη, η 
οποία είναι Διευθύντριά Ξένων Προγραμμάτων στο Πανεπιστημίου της Augusta, Georgia στην Aμερική, η οποία έβλεπε αλλά  
πανεπιστήμια σαν το Loyola University Chicago που φέρνω στο χωριό 10  χρόνια συνεχώς και αποφασίσαμε να φέρουμε και το 
Augusta για πρώτη  φορά. Μαζί τους έφερα πρώτη φορά το πανεπιστήμιο Berklee που ήρθε μαζί μας για μερικές ημέρες από το 
ταξίδι. Πρώτη φορά και για τους δύο αλλά οι καθηγητές που αγάπησαν το χωριό μας είπαν - όχι τελευταία φορά!   
Τελικά όπως όλοι μας που δεν ζούμε στο χωριό - κανένας δεν θέλει να φύγει  όταν ο ήλιος δύσει και πρέπει να συνεχίσουμε τo ταξίδι 
μας. Όταν  το ταξίδι τελειώνει τους ρωτάω ποιο ήταν το αγαπημένο τους κομμάτι από  το  ταξίδι τους στην Ελλάδα - οι περισσότεροι 
φοιτητές δεν διστάζουν να πουν «ΤΟ ΧΩΡΙΟ»! 

στην οικία Σταθάκη 
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

Κ Α Ρ Υ Ε Σ :   Π Α Σ Χ Α  2 0 1 8 

 Οι μέρες κατάνυξης της Μεγάλης Εβδομάδας και της γιορτής του Πάσχα κύλησαν όμορφα και με εξαίσιο ανοιξιάτικο και ζεστό για την 
εποχή καιρό φέτος στις Καρυές. Πολλά σπίτια άνοιξαν τα παράθυρά τους από τους συμπατριώτες που επισκέφτηκαν το χωριό τις άγιες 
αυτές μέρες. 
 Η μοναδική ημέρα που έβρεξε ήταν την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Ήταν λες και η φύση συμμετείχε στο Θείο Πάθος που 
κορυφώνεται εκείνη την ημέρα. Φέτος ο επιτάφιος ακολούθησε τη διαδρομή από το Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Ράχη προς 
τον Ιερό Ναού του Απόστολου Ανδρέα στην κεντρική πλατεία. Ο κόσμος έφτασε στην εκκλησία με τις ομπρέλες και όλοι ήταν 
προβληματισμένοι: πως θα γίνει η περιφορά με τέτοιο καιρό; Είναι και η διαδρομή μεγάλη. Μήπως να μην γίνει;  
 Ο επιτάφιος βγήκε από την πύλη και το θαύμα έγινε: Μέχρι να φτάσει στην εξωτερική σιδερένια είσοδο του προαυλίου, η βροχή που 
έπεφτε ακατάπαυστα για τέσσερις ώρες, σταμάτησε. Δειλά-δειλά η πομπή συνέχισε. Ο κόσμος την ακολούθησε κανονικά σε όλο το 
χωριό. Ο επιτάφιος έφτασε στην Άγιο Ανδρέα και ο κόσμος πέρασε από κάτω του και μπήκε στον Ναό. Με το που μπήκε ο επιτάφιος 
μέσα και η λειτουργία συνεχίστηκε, η βροχή ξανάρχισε και έγινε καταιγίδα! 
  Από την επομένη ο καιρός ξανάφτιαξε και η Λειτουργία της Ανάστασης έγινε στον περίβολο της εκκλησίας της Αγίου Ανδρέα σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα και βέβαια την Κυριακή του Πάσχα έγινε το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία με γλέντια που κράτησαν 
μέχρι το βράδυ.  

Εορτασμός Αγίου Γεωργίου 
 Στην φετινή χρονιά μιας και το Πάσχα έπεσε νωρίς, ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου έγινε ανήμερα της κανονικής του εορτής, δηλαδή την Δευτέρα 23 Απριλίου, η οποία ήταν 
εργάσιμη ημέρα και οι εκδρομείς του Πάσχα είχαν ήδη επιστρέψει. Παρόλα αυτά αρκετός κόσμος εκκλησιάστηκε στον όμορφο Ιερό Ναό του Αγίου στο «κάμπο». 

Εορτασμός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  την Δευτέρα 21 Μαΐου εορτάστηκε από όλο το χωριό η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένος στους 
Αγίους στο ομώνυμο λόφο πάνω από την Ράχη. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού μαζί με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ανέβηκαν στον κατάφυτο ύψωμα για να παρακολουθήσουν 
την Θεία Λειτουργία. Μετά την λήξη της οι εορτάζοντες μοίρασαν γλυκά ενώ ακολούθησε ψήσιμο και γλέντι! 

Το νέο Δ.Σ. της ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΡΥΩΝ 
 Μετά τις εκλογές που έλαβαν χώρα στις 17 Ιουνίου 2018 το νέο Δ.Σ. αποτελείται από: 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργ. Μεντής 
Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Σιούτος 
Γραμματέας: Ανδρέας Γεωργ. Τσούλος 
Ταμίας: Ιωάννης Παν. Κουτσόγιωργας 
Έφορος Υλικού Καταστάσεων: Δήμος Λεβεντάκης 
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Δημήτρης Σπηλιάκος 
Μέλος: Μιχαήλ Αρδάμης 
Αναπληρωματικά μέλη: Αχιλλέας Σιούτος, Ευστάθιος Μελεχές 

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

Κ Α Λ Ο   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  ! 

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

E-mail: info@karyes.gr

mailto:info@karyes.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
«Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

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 την 
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  6974- 720909.  

   Το Διοικητικό Συμβούλιο 

  Η κινητοποίηση των Καρυατών και των φίλων 

των Καρυών για την υλοποίηση του μεγάλου 
οράματος, του «Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού 
Καρυών Λακωνίας» συνεχίζεται αμείωτη. 
 Όπως αρκετές φορές έχουμε διακηρύξει όλες οι 
προσφορές θα δημοσιοποιούνται με σκοπό να 
τιμήσουμε όλους τους δωρητές, αλλά και να 
υπάρχει πλήρη διαφάνεια. 

 Με βάση και τα παραπάνω κατατέθηκαν εις μνήμην Σωτηρίου Φλώρη. 
05.02.2018 Ρόμπερτ Κίντλερ € 2.000 
05.02.2018 Παπακωνσταντίνου Ελένη   € 50 
06.02.2018 Κουμούτσου Μαρία       € 50 
14.02.2018 Σουϊσερ Productions € 200 
17.02.2018 "Στη μνήμη"  Γεωργίου       € 100 
20.02.2018 Ειρήνη Αβετίσοβα € 392,72 
21.02.2018 Κούλης Νικόλαος € 300 
23.04.2018 Κάκαρη-Ρέπουλη Δήμητρα € 20 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θέλουν να ευχαριστήσουν την κα Λίτσα Φλώρη 
για την κίνηση της αυτή.  

Η Εκδρομή του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμός μας διοργάνωσε την ετήσια εκδρομή του από την Αθήνα με κατάληξη τις όμορφες Καρυές. Φέτος το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μαντινείας στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής, στο σπήλαιο της Κάψιας και στο Οινοποιείο Καλόγρη 

Αρχαία Μαντινεία 
Ο Αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μαντινείας 
βρίσκεται 14 χιλ. από την Τρίπολη στο 
Μαντινειακό οροπέδιο στη θέση Παλαιόπολη. Η 
αρχαία Μαντινεία ήταν μαζί με την Τεγέα οι 
σημαντικότερες πόλεις της Αρκαδίας για μια 
μεγάλη περίοδο. Τα ερείπια της αρχαιότατης και 
μεγίστης πόλεως των κατά την Αρκαδία κατά τον 
Πολύβιο, αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές 
που έγιναν το 1887-1889 από την Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή. Ο αρχαιολογικός 
περιλαμβάνει το Αρχαίο Θέατρο (η σκηνή του 
οποίου διατηρείται σήμερα ανέπαφη), τα 
ερείπια του ναού του Δία και του Ηραίου, το 
Βουλευτήριο και τα ερείπια της Αγοράς. Οι 
ανασκαφές του Γάλλου αρχαιολόγου Γουσταύου 
Φουζέρ (Fougeres)   έφεραν στο φως σχεδόν 
ολόκληρα τα τείχη της πόλης με τους πύργους 
και τις πύλες (υπήρχαν 126 πύργοι και 10 
πύλες), καθώς και την Αγορά, έναν ορθογώνιο 
χώρο, όπου κατέληγαν οι κεντρικές αρτηρίες της 
πόλης.  

 Σε έναν από τους δρόμους, την οδό της Τεγέας, υπήρχε μεγάλη στοά με κίονες. Σήμερα 
σώζονται δέκα από αυτούς. Στις ίδιες ανασκαφές αποκαλύφθηκε αρχαίο θέατρο κοντά 
στην Αγορά. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν επίσης πλήθος γλυπτών, έργα και του 
Πραξιτέλη, που φυλάσσονται στο εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. 

Σπήλαιο Κάψιας 
Ανακαλύφθηκε το 1887 επίσης από το Γάλλο 
αρχαιολόγο Γουσταύο Φουζέρ (Fougeres), στα πλαίσια 
των ανασκαφών του στη Μαντινεία και εξερευνήθηκε 
το 1892. Βρίσκεται κάτω από το Χιονοδρομικό Κέντρο 
του Μαινάλου, 1500 μέτρα απ’ το χωριό Κάψια, μόλις 
15 χλμ. απ’ την Τρίπολη, εχει μήκος, σε ευθεία, 380 
μέτρα και ο διάκοσμος του αποτελεί ένα σπάνιο, 
μεγαλειώδες θέαμα συνδυασμού χρωμάτων, σχεδίων 
και φυσικών συμπλεγμάτων.  
 Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί περίπου 6.500 τ.μ. του σπηλαίου ενώ στο εσωτερικό 
του εντοπίστηκαν απολιθώματα νεολιθικής εποχής, ίχνη παλιάς πλημμύρας, ανθρώπινα 
οστά και κρανία αλλά και πήλινα λυχνάρια του 4ου και 5ου αιώνα μ.Χ. Στο εσωτερικό του 
σπηλαίου υπάρχουν μικρά και μεγάλα δωμάτια, πολυδαίδαλοι διάδρομοι και μοναδικά 
συμπλέγματα από σταλακτίτες και σταλαγμίτες που ξεπερνούν κατά πολύ το ένα μέτρο. 
Στην «αίθουσα των θαυμάτων» του σπηλαίου μπορεί να αντικρίσει κανείς ένα αληθινό 
δάσος από κατάλευκους σταλακτίτες που κρέμονται από την οροφή και πολύχρωμους 
σταλαγμίτες σε μοναδικούς συνδυασμούς χρωμάτων και σχεδίων. 

Οινοποιείο Καλόγρη 
Το 1980 ο παππούς Ευάγγελος Καλόγρης χαρίζει το πατρικό 
του σπίτι, στο Κάψια Μαντινείας, στον εγγονό του Ευάγγελο 
Καλόγρη με την προτροπή στο μέλλον να δέχεται κόσμο. Ετσι 
ξεκινά το μακρύ ταξίδι του εγγονού Ευάγγελου, που με το 
τέλος των σπουδών του στην ΑΣΟΕΕ Αθήνας στα οικονομικά,  
αναπαλαιώνει το κτίσμα του 1890, συμπληρώνοντας με 
μεράκι το υπόλοιπο και μετατρέποντάς το σε ένα 
παραδοσιακό οινοποιείο βιολογικής γεωργίας, άξιο να 
δέχεται επισκέπτες και φίλους. 

Ι.Ν. Αγίας Φωτεινής Μαντινείας 

Το χρονικό της 
δημιουργίας της 
εκκλησίας που ξεκίνησε 
λίγο πριν το 1970 και 
ολοκληρώθηκε –
εξωτερικά- το 1973 έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον. 

 Η παραγγελία έγινε από τον Μαντινειακό Σύνδεσμο που έψαχναν κάποιον 
αρχιτέκτονα να τους χτίσει έναν ναό μεγαλοπρεπή και ξεχωριστό και, ακόμα και 
σήμερα, η επιλογή του Παπαθεοδώρου δεν φαίνεται απλά  επαναστατική αλλά 
εξωφρενική. Κανείς δεν ξέρει πώς τα μέλη ενός τόσο συντηρητικού διοικητικού 
συμβουλίου τον επέλεξαν και του εμπιστεύτηκαν ένα τόσο τολμηρό σχέδιο σε 
μια περιοχή ιστορικής σημασίας όπως η Αρχαία Μαντίνεια και μάλιστα μέσα 
στην χούντα.   
 Ο Παπαθεοδώρου που ήταν μαθητής του Πικιώνη, την εποχή που τον 
προσέγγισαν δούλευε στο Υπουργείο Πολιτισμού πλάι στον αείμνηστο Σπύρο 
Μαρινάτο, θέση αξιοζήλευτη την εποχή εκείνη. Για να δουλέψει στη δημιουργία 
της Αγίας Φωτεινής παραιτήθηκε από τη θέση στο  υπουργείο και αφοσιώθηκε σε 
αυτή ολοκληρωτικά, θωρώντας την έργο ζωής. Και ήταν.   
«Για μένα αυτό ήταν όνειρο ζωής» λέει ο ίδιος. «Όταν είδα την περιοχή με τα 
αυτοσχέδια καλυβάκια, τις αχυρένιες στέγες, το πράσινο, είπα ότι πρόκειται για 
το ιδανικό σημείο. Σε έναν χώρο που περιβάλλεται από το Μαίναλο, το 
Αρτεμίσιο, το όρος όπου ο Ηρακλής καθάρισε την κόπρο του Αυγεία, μια περιοχή 
με απλότητα, φτωχικότητα και αφέλεια που επεδίωκα μέσα από το έργο μου. 
Αυτό το ταπεινό και το απλοϊκό είμαστε ή τουλάχιστον ήμασταν εμείς οι Έλληνες. 
Και, εξάλλου, ο τόπος λατρείας του Θεού δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκος». 
Όσοι έζησαν από κοντά την ανέγερση του ναού αναφέρουν ότι ο αρχιτέκτονας 
«άλλοτε τριγύριζε ανάμεσα στα χώματα της Μαντινείας και άλλοτε 
περιπλανιόταν μοναχός στα στενά της Τρίπολης. Ξεδιάλεγε από τις μάντρες 
παλαιά υλικά, τα έπαιρνε μαζί του κι έπειτα τα σμίλευε με τα χέρια για να βρουν 
τη θέση τους στο οικοδόμημα που έμελλε να σημαδέψει την πορεία του. Ήταν 
ένας παράξενος άνθρωπος. Για έξι μήνες ζούσε σε ένα αντίσκηνο δίπλα στο 
κτίσμα του, ώστε να μη χάνει πολύτιμο χρόνο, αφού εργαζόταν εκεί ολόκληρη την 
ημέρα, παρέα με λίγους ανειδίκευτους εργάτες από τα γύρω χωριά». 
«Αυτός είναι και ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, δηλαδή το χριστιανικό πνεύμα 
είναι συνέχεια του αρχαίου ελληνικού. Σε αυτά βασίστηκα, δηλαδή στο σεβασμό 
της αρχαιότητας και τη συνέχεια των αρχαίων που είναι ο χριστιανικός 
πολιτισμός. Τα ένωσα αυτά τα δυο στην Αγία Φωτεινή και μερικοί με 
παρεξήγησαν ως ειδωλολάτρη. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει συγγένεια 
χριστιανισμού και αρχαιότητας. Είναι μια προσπάθεια να βρω το θεό που δε 
φαινότανε, αλλά τον βλέπαμε μέσα από τα έργα του που ήταν φιλόθεα. Αυτό τον 
φιλοθεϊσμό τον συνέχισαν οι Έλληνες των χριστιανικών εποχών..  
 Θεμελιώθηκε το 1970 με το δεσπότη Θεόκλητο, άνθρωπο μορφωμένο, απλό, με 
συμπεριφορά ανθρώπινη. Ενθουσιάστηκε με το έργο και πολλά απογεύματα 
ερχόταν και παρατηρούσε. Εγώ όταν δούλευα δεν ήμουνα δούλος και σκλάβος 
των σχεδίων μου, αλλά τα προχωρούσα όπως κάνει ο σκηνοθέτης σε μια 
θεατρική παράσταση, δηλαδή τα βελτίωνα ώστε να πάρει μια ελευθερία το 
κτίριο. Εννοείται πως δεν ξεπερνούσα τα όρια. Τελείωσε το 1973, το φθινόπωρο 
και το 1974 συνεχίσαμε το εσωτερικό, το τέμπλο. Το 1975 προχωρήσαμε τα 
ψηφιδωτά δάπεδα. Περάσαμε στη θεμελίωση του Ηρώου το 1976, απέναντι από 
το Ναό, και το 1980 θεμελιώσαμε το Φρέαρ του Ιακώβ»

mailto:info@karyes.gr
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/trip/tripoli.htm
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/arcadia-hist/topics/tegeahist.htm
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 
Το Μνημείο πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους, παλιούς και νέους Καρυάτες 

 Η κινητοποίηση των Καρυατών και των φίλων του χωριού μας τόσο για την συντήρηση και την Ολοκλήρωση του Μνημείου των Καρυάτιδων που 
κοσμεί το χωριό μας συνεχίζεται αμείωτη. Όπως αρκετές φορές έχουμε διακηρύξει όλες οι προσφορές θα δημοσιοποιούνται με σκοπό να 
τιμήσουμε όλους τους δωρητές, αλλά και να υπάρχει πλήρη διαφάνεια. 

Με βάση και τα παραπάνω κατατέθηκαν:

02.08.2017 Πίτσιου Αφροδίτη € 50 
30.10.2017 Αρδάμης  Στέφανος       € 20 
30.10.2017 Δρακόπουλος Χρήστος     € 300 
03.11.2017 Γαλάνη Δήμητρα       € 30 
18.01.2018 Ρουμελιώτη-Μελεχέ Νίτσα € 50 
23.04.2018 Βαλιώτης Ευάγγελος (Δήμαρχος Σπάρτης) € 100 

εις μνήμην Παπαγεωργίου Αλεξάνδρας 
18.01.2018 Βαστής Γεώργιος       € 50 
26.01.2018 Αννίτα Πρεκεζέ       € 50 

εις μνήμην Κωνσταντίνου Νάθαινα συζ. Γεωργίας Πανταζοπούλου 
23.04.2018 Κάκαρης Αριστοτέλης € 50 
23.04.2018 Κάκαρη-Ρέπουλη Δήμητρα € 30 

 Η σύζυγος Αλεξάνδρα και τα τέκνα του εκλιπόντος προσφέρουν 
το ποσό των € 1.000-. 
 Τα αδέλφια του Παναγιώτης, Ιωάννης και Δημήτριος 
προσφέρουν το ποσό των € 500-. 

Εις μνήμην  Αριστοτέλη  Κωσταλά 
05.03.2018 Τσιότσιος  Νικόλαος € 120 
05.03.2018 Οικογένεια Κουμούτσου € 50 
12.03.2018 Καβουριάρη Σοφία Νικολάου € 50 
15.03.2018 Οικογένεια Φωτιάδη € 30 
15.03.2018 Οικογένεια Μέρμηγκα Σταύρου € 30 
15.03.2018 Οικογένεια Ευαγγέλου Βασίλη € 30 
15.03.2018 Οικογένεια Μέρμηγκα Νικολάου € 30 
20.03.2018 Δαλακούρας Χρήστος € 50 
20.03.2018 Δαλακούρας Παναγιώτης € 50 
23.04.2018 Κάκαρη-Ρέπουλη Δήμητρα € 20 

Ο αριθμός λογαριασμού είναι: 

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 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ SWIFT (BIC) ETHNGRAA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά όλους τους συμπατριώτες για την συνεισφορά τους. 

ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 
 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών ξεκινάει τον Σεπτέμβριο το έργο αποκατάστασης των αγαλμάτων τόσο του Μνημείου των 
Καρυάτιδων, όσο και των αγαλμάτων των Μουσών Θάλειας και Ουρανίας, επί της κεντρικής οδού. Με τα χρήματα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, καθώς και με τις εισφορές που 
ελπίζουμε όλοι ότι θα συγκεντρωθούν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ευελπιστούμε ότι θα έχει συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό για να ξεκινήσουν οι εργασίες και να 
ολοκληρωθούν σε σύντομο διάστημα.   
 Παράλληλα, ο συμπατριώτης αρχιτέκτονας μηχανικός κος Ιωάννης Παν. Καραχάλιος ολοκλήρωσε δωρεάν, ως προσφορά στο χωριό και παρέδωσε στο Σύνδεσμο των Απανταχού 
Καρυατών την μελέτη της κατασκευής μονοπατιού από το άγαλμα της Μούσας Θάλειας προς το Μνημείο. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία τόσο με την 
Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, όσο και με τον Δήμο Σπάρτης προκειμένου το έργο να υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση για την χρηματοδότησή του.  

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

WWW.KARYES.GR: Το site μας γίνεται πολύγλωσσο 
  Η συστηματική εθελοντική προσπάθεια που γίνεται από την ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου του χωριού μας συνεχίζεται δυναμικά. Ο σκοπός μας είναι η ανάδειξη του όμορφου 
χωριού των Καρυών Λακωνίας και η γνωριμία όσο το δυνατόν περισσότερων φίλων με την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου. Στα πλαίσια αυτά ήδη ξεκίνησε η ανάρτηση κειμένων 
στην Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα. 
 Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την σύζυγο του εκλεκτού συμπατριώτη Γεωργίου Αντ. Καρδαρά, κα Έλκε, η οποία μετέφρασε πληθώρα κειμένων στην Γερμανική 
γλώσσα.  

 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών κάνει έκκληση σε όσους συμπατριώτες γνωρίζουν και άλλες ξένες γλώσσες και επιθυμούν να βοηθήσουν στην αξιόλογη αυτή προσπάθεια να 
επικοινωνήσουν με την συντατική ομάδα στο info@karyes.gr (υπεύθυνη Μάρτζη Κωνσταντοπούλου). 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

WWW.KARYES.GR 

Ο μαέστρος Γ. Αραβίδης με την Simfioneta 

 στα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2018 
Την Δευτέρα  28  Μαΐου 2018 στον προαύλειο  
Χώρο του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού 
Πολιτισμού στον Μυστρά έλαβε χώρα η Μουσική 
Παράσταση  «Η  Ρωμανία ανθεί». Ήταν μια μουσική 
εκδήλωση μνήμης και στοχασμού με επίκεντρο την 
Βυζαντινή Μουσική Παράδοση θρησκευτική και 
κοσμική, με την ευκαιρία των 565 χρόνων από την 
Άλωση της Πόλης. 

Η εκδήλωση αυτή έγινε στα πλαίσια των «Παλαιολόγειων 2018» όπου ακούστηκαν άσματα του 
συνθέτη Δ. Μηνακάκη από την ορχήστρα «SIMFONIETTA» ΑΘΗΝΩΝ, με μαέστρο τον  Γιώργο 
Αραβίδη, σύζυγο της κόρης του Παναγιώτη (Τάκη) Κουτσόγιωργα, Μαρίας. Αντιπροσωπεία του 
Συνδέσμου με επικεφαλής τον πρόεδρο κο  Μιχ. Ρέπουλη και τις υπεύθυνες Δημοσίων Σχέσεων 
κυρίες Λευκοθέα Λάτση και Ευαγγελία Κοψιαύτη παρακολούθησαν την εξαιρετική αυτή 
εκδήλωση. 

http://www.karyes.gr/
mailto:info@karyes.gr
http://www.karyes.gr/newsfeed/bulletins.html
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TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» 

Προχωράει η μετατροπή της πρώην αποθήκης σε πολυχώρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
 Όπως μας ενημέρωσε ο κος Θεοδ. Μεντής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» μέχρι το 
καλοκαίρι ο χώρος θα έχει ανοίξει προκειμένου να μπορούν τα παιδιά και οι αθλούμενοι να το χρησιμοποιήσουν. 
 Ο χώρος έχει ήδη καθαριστεί και βαφτεί και έχουν μπει νέα παράθυρα. Παράλληλα, ήδη άρχισαν να τοποθετούνται όργανα 
γυμναστικής. 

Έκκληση του Αθλητικού Συλλόγου 
 Ο Σύλλογος κάνει έκκληση σε όσους συμπατριώτες μπορούν, να βοηθήσουν για την ολοκλήρωση του έργου. Εκτός από τυχόν 
οικονομικές προσφορές, ο Σύλλογος κάνει έκκληση σε όσους έχουν στην κατοχή τους κάποιο όργανο γυμναστικής, ή άλλου είδους 
αθλητικό εξοπλισμό, ή τραπέζι επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Ping-Pong) και θέλουν να το δωρίσουν για να αθλούνται τα παιδιά του 
να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6974-487967 

Ολοκληρώθηκαν τα έργα στο Αθλητικό Κέντρο Καρυών 
 Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα επιδιορθώθηκαν οι εξέδρες του ποδοσφαιρικού 
γηπέδου, τοποθετήθηκε νέα περίφραξη στις κερκίδες και στα αποδυτήρια τα οποία ανακαινίσθηκαν. Αυτό που όμως θα προκαλέσει αίσθηση σε όλους τους επισκέπτες του 
καλοκαιριού είναι ο φωτισμός: Τόσο το γήπεδο του ποδοσφαίρου, όσο και του μπάσκετ έχουν φωταγωγηθεί και πλέον ο καθένας μπορεί να αθληθεί και τις νυκτερινές ώρες! 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΚΑΝΑΔΑ: Εαρινό Άνοιγμα Άλσους Καρυών

Annual Two-Day Festival 
(Panigyri) at Karyai Park 

Ju ly  28,  2018 -  Ju ly  29,  2018  
Ετήσιο διήμερο πανηγύρι στο άλσος 
Καρυές της Αδελφότητας Καρυατών 

στο Τορόντο (Καναδά) 
Στις 28 και 29 Ιουλίου 2018 

Όπως κάθε χρόνο οι Καρυάτες του Καναδά 
συγκεντρώθηκαν για το «άνοιγμα του πάρκου». 
 Την Κυριακή στις 27 Μαΐου 2018 συγκεντρώθηκαν οι 
εθελοντές για να βοηθήσουν στον καθαρισμό του 
μετά το τέλος του χειμώνα. 
 Ακολούθησε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Αδελφότητας και στην συνέχεια όλοι οι 
παρευρισκόμενοι απόλαυσαν πλούσιο γεύμα με ψητό 
που  είχαν ετοιμάσει οι επίσης εθελοντές ψήστες. 

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

Τα εγκαίνια του «Mystras Grand Palace Resort & Spa» του ζεύγους Δημητρίου και Γεωργίας Καλοειδή 
 Παρουσία της του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη και χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Δημήτριου και των Μητροπολιτών Μονεμβασίας & 
Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιου και Μάνης κ.κ. Χρυσόστομου, πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου 5 
αστέρων Mystras Grand Palace Resort & Spa του κ. Δημητρίου και της κ. Γεωργίας Καλοειδή στο Μυστρά, τη Δευτέρα 28 
Μαϊου 2018. Τα εγκαίνια του ξενοδοχείου, όπως επεσήμανε το σχετικό ανακοινωθέν, τίμησαν με την παρουσία τους 
επίσημοι από την πολιτειακή και στρατιωτική εξουσία, από τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και πλήθος κόσμου που ήρθε 
από κάθε γωνία της Λακωνίας και όχι μόνο. 
 Η κ. Καλοειδή είπε ότι, εδώ και πολλά χρόνια μαζί με το σύζυγο της κ. Δημήτριο Καλοειδή έχουν ως κύριο μέλημα τους την 
προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό έχουν βοηθήσει οικονομικά στην δημιουργία πολλών σχολείων, 
νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων, Εκκλησιαστικών ιδρυμάτων κ.λπ. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ελλάδα 
και την Κύπρο. Όνειρο τους ήταν να δημιουργήσουν μια υποδομή και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους με κύριο σκοπό να 
βοηθήσουν οικονομικά την τοπική κοινωνία. 

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Κ. 
στα εγκαίνια 

 Για το λόγο αυτό επέλεξαν να κατασκευάσουν το Mystras Grand Palace Resort & Spa όπου σήμερα 
απασχολούνται πάνω από ογδόντα άτομα με σχέση μόνιμης εργασίας. Για το συγκεκριμένο έργο ανέφερε ότι 
στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες επέκτασής του, ώστε να υπερδιπλασιάσει τις 
παρεχόμενες κλίνες, προσφέροντας ταυτόχρονα εργασία σε αρκετούς ακόμα συμπολίτες μας. 
Ακολούθησε δεξίωση στους κήπους και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου οι προσκεκλημένοι είχαν την 
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους χώρους του, που εκτός των καταπληκτικών δωματίων, 
περιλαμβάνει δυο εστιατόρια, αίθουσα δεξιώσεων, wine bar, τέσσερα γήπεδα τένις, δύο πισίνες, spa, 
καφετέρια, καταστήματα με τοπικά προϊόντα και χώρο κομμωτηρίου.   Σημειώνεται ότι το Mystras Grand 
Palace Resort & Spa είναι το πρώτο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λακωνία. 

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