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ΚΑΡΥΕΣ: ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΩΡΙΟ 

ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

 
Μπορεί μερικές φορές να διαμαρτυρόμαστε αλλά κατά γενική ομολογία το 
χωριό μας φέτος το καλοκαίρι παρουσίασε μια σειρά πολιτιστικών και 
αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων που δεν είχε προηγούμενο. Οι 
φορείς του χωριού μας συνεργάστηκαν αρμονικά και  κατέδειξαν τις Καρυές 
ως το πιο ζωντανό ίσως ορεινό χωριό της Πελοποννήσου. 
 

 
 Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την πραγματικά άψογη και σε επαγγελματικά 
πρότυπα διοργάνωση από τον Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» του 2ου Ημιμαραθωνίου 
Πάρνωνα «τα Καρυάτεια» στις 21 Ιουνίου προς τιμήν του ευεργέτη Γ. Θ. 
Σκιούρη.  Με την συμμετοχή άνω των 400 συμμετεχόντων, τριπλάσιος 
αριθμός από την περσινή χρονιά, ο αγώνας φέτος περιλάμβανε πλην του 
ημιμαραθωνίου, τον «Δρόμο των Μουσών» (6.000 μέτρων), τον «Παιδικό 
Αγώνα» (2.000 μέτρων), καθώς και την «Περιπατητική βόλτα» 10.000 
μέτρων στην διαδρομή των 3 αγώνων. Ο ιστότοπος του χωριού μας 
www.karyes.gr δημιούργησε ξεχωριστή ενότητα για τον αγώνα όπου ο 
καθένας μπορεί να δει όλες τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του. 
 
 Επίσης, να σημειωθεί ότι στις 19 Ιουλίου πέρασε από τα χωριό μας ο 
αγώνας υπεραποστάσεων 70χλμ. «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ», με αφετηρία και 
τερματισμό τον Άγιο Πέτρο. 
 

 
 
 Στις 26 και 27 Ιουλίου όπως κάθε χρόνο διοργανώθηκαν στην Πλατεία της 
Ράχης και στην Κεντρική Πλατεία (Αγίου Ανδρέα) αντίστοιχα από το Τοπικό 
Συμβούλιο Καρυών τα ετήσια πανηγύρια του χωριού με την γνωστή 
επιτυχία. Εφέτος μάλιστα υπήρχε και παιδότοπος για τους μικρούς φίλους, 
ενώ το γλέντι ως συνήθως κράτησε μέχρι πρωϊας. 
 
 

Συνέχεια στην σελίδα 2 

 
ΜΗΝΥΜΑ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

 
Αγαπητοί συμπατριώτες! 
 
 Με το παρόν 2ο ενημερωτικό δελτίο, ο Σύνδεσμος των Απανταχού 
Καρυατών αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο. 
 Παρόλη την σημαντική αναβάθμιση του ιστότοπου του χωριού μας 
WWW.KARYES.GR και την χρήση όλων των δυνατοτήτων που πλέον μας 
παρέχει το διαδίκτυο, όπως η «ηλεκτρονική εφημερίδα» 
KARYES.BLOGSPOT.COM και το FACEBOOK με τις ομάδες «KARYES 
(ARACHOVA) LAKONIAS» και «I LOVE KARYES», τα μέλη του Συνδέσμου μας 
δέχτηκαν πολλές παρακλήσεις για την «έκδοση» μιας «έντυπης 
εφημερίδας». Είναι κάτι που λείπει μετά και την αναστολή της έκδοσης της 
εφημερίδας «ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ 
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ» που εξέδιδε επί 25ετίας και πλέον η σημερινή αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου μας κα Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ. 
 Δυστυχώς η έκδοση μιας κανονικής συνδρομητικής εφημερίδας κρίνεται 
ασύμφορη οικονομικά κυρίως για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον, τα 
ταχυδρομικά έξοδα αποστολής κυρίως για το εξωτερικό είναι υπέρογκα. 
 Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η έκδοση του παρόντος 
ενημερωτικού δελτίου το οποίο έχει ως στόχο: 

 να εκδίδεται σε τρίμηνη βάση, 

 να διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ, 

 να αποστέλλεται  ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας 
μαζί με  πρόσκληση για συμμετοχή σε σημαντικές εκδηλώσεις, 

 να μοιράζεται και στο χωριό και 

 να προωθείται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. 
 Σε δεύτερη φάση θα ζητηθεί από όλα τα μέλη να αποστείλουν τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προκειμένου να αποστέλλεται αποκλειστικά 
σε ηλεκτρονική μορφή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ώστε να μειωθεί 
το κόστος αποστολής. 
 
 Όσον αφορά το εξωτερικό ο Σύνδεσμος ανταποκρινόμενος σε αιτήματα 
πολλών συμπατριωτών μας αποφάσισε την δημιουργία και αγγλόφωνης 
έκδοσης για τους νέους κυρίως συμπατριώτες μας του εξωτερικού που η 
γνώση της Ελληνικής δεν είναι και τόσο καλή. Θα αποσταλεί κεντρικά σε 
όλους τους συλλόγους μας, οι οποίοι με την σειρά τους θα αναλάβουν την 
αποστολή του στους εκεί συμπατριώτες μας.    
 
 Ευνόητο ότι περιμένουμε από όλους τους φορείς (Κοινότητα, Σύλλογοι τα 
χωριού, Σύλλογοι του Εξωτερικού) να μας αποστέλλουν τα νέα τους για να 
τα δημοσιεύουμε. 
 
 Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η συνέχιση της παρούσας 
προσπάθειας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς 
το Δ.Σ. 

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

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 
  
  Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας επιθυμεί να ενημερώσει όλα τα μέλη του ότι 
εντός του Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου Δ.Σ. 
 Επειδή με το κλείσιμο του παρόντος δελτίου δεν είχε καθορισθεί ακόμα η 
ημερομηνία, όλα τα μέλη θα ενημερωθούν ταχυδρομικά, ενώ θα υπάρξει 
και σχετική ανακοίνωση στο Διαδίκτυο. 
 
 



ΚΑΡΥΕΣ: ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΩΡΙΟ 
ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

Συνέχεια από την σελίδα 1 

 
 

 
 

Στις 2 Αυγούστου διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος με μεγάλη επιτυχία 
από τον Σ.Α.Κ., τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Λέσχης Ανάγνωσης «ο 
Καρυοθραύστης», παιδική εορτή και έκθεση ζωγραφικής στην κεντρική 
πλατεία με θέμα το καρύδι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε το απόγευμα με την 
«ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ» και με μουσικό πάρτυ που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. 
Όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στο χωριό διασκεδάσανε με την καρδιά τους 
και ζητήσανε η εκδήλωση αυτή να καθιερωθεί κάθε χρόνο. 
  

 
 

 Την Κυριακή 3 Αυγούστου διοργανώθηκε η ετήσια εκδήλωση του Σ.Α.Κ. 
προς τιμή των ομογενών μας και των επισκεπτών του χωριού μας στο χώρο 
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος. Ο πρόεδρος κος Ρέπουλης και 
τα μέλη του Δ.Σ. καλωσόρισαν όλους και ενημέρωσαν για τις 
δραστηριότητες του Συνδέσμου και κυρίως για την ολοκλήρωση της μελέτης 
για το κτίριο του Σ.Α.Κ. στην Κεντρική Πλατεία Καρυών. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν το σύνολο των φορέων του χωριού μας (απερχόμενο και 
νεοεκλεγέν Τοπικό Συμβούλιο, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι του 
Αθλητικού Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Συλλόγου Αιμοδοσίας, 
της Λέσχης Ανάγνωσης «ο Καρυοθραύστης», του Εκκλησιαστικού συλλόγου, 
το Ιδρύματος Σκιούρη, καθώς και της νεοσύστατης Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας της «Διαθήκης Κερχουλά»), οι οποίοι με την σειρά τους πήραν τον 
λόγο και ενημέρωσαν για τις δραστηριότητές τους. Πρόκειται πραγματικά 
για μια πολύ ωραία συγκέντρωση στην οποία όσοι συμμετείχαν 
ενημερώθηκαν ουσιαστικά για το σύνολο των θεμάτων του χωριού μας. 

 
 Στις 4 Αυγούστου στην κεντρική Πλατεία διοργανώθηκε μια μικρή μουσική 
εκδήλωση με ζωντανή ορχήστρα από την Βαμβακού προσφορά του τοπικού 
πολιτιστικού συνδέσμου «ΝΕΑ ΖΩΗ». 
 
 

 
  
 Στις 8 Αυγούστου επίσης στην Κεντρική Πλατεία δόθηκε για τους μικρούς, 
αλλά και μεγάλους φίλους παράσταση «θεάτρου σκιών» (Καραγκιόζη) 
προσφορά του Δήμου Σπάρτης. 

 

 Στις 10 Αυγούστου στο προαύλιο χώρο του Ι.Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου 
(Παναγία), κάτω από τους πλάτανους του Μενελάου διοργανώθηκε (μετά 
από μια διακοπή ενός έτους) για τέταρτη φορά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Καρυών το γνωστό πλέον σε ολόκληρη την Λακωνία και την Αρκαδία 
«ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» που φέτος είχε τον τίτλο Party Allios. Πραγματικά 
άψογη εκδήλωση με DJ προσέλκυσε όπως κάθε χρόνο εκατοντάδες κόσμο 
που χόρεψε μέχρι το πρωϊ. 

 

 Στις 12 Αυγούστου στην κατάμεστη από κόσμο ισόγεια αίθουσα 
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος έλαβε χώρα με πρωτοβουλία 
του Σ.Α.Κ. μια πραγματικά σπάνια για τα δεδομένα της ελληνικής επαρχίας 
πολιτιστική εκδήλωση. Πρόκειται για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του 
συμπατριώτη συγγραφέα-δημοσιογράφου και ποιητή κου Ιατρόπουλου με 
τίτλο «ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ», η οποία συνοδεύτηκε από μια παρουσίαση του 
διαχρονικού του έργου με προβολή ντοκιμαντέρ, καθώς και από την 
ερμηνεία από μια ομάδα μουσικών γνωστών τραγουδιών του. 
 
 Στις 15 Αυγούστου τελέστηκε όπως κάθε χρόνο στον Ι.Ν. της Κοίμησης της 
Θεοτόκου η θεία λειτουργία παρουσία όλου του χωριού και των 
επισκεπτών. Στην λειτουργία χοροστάτησε και ο επίσκοπος Ατλάντα ΗΠΑ κ. 
Αλέξιος,  ενώ διοργανώθηκε όπως κάθε χρόνο και λαχειοφόρος αγορά (που 
περιλάμβανε και αμνοερίφια προσφορά των ποιμένων του χωριού μας) με 
τα έσοδα να πηγαίνουν στην ενίσχυση της ενορίας μας. 
 
Οι θερινές εκδηλώσεις έκλεισαν το Σαββάτο 16 Αυγούστου με τον ετήσιο 
θερινό χορό του Σ.Α.Κ. στο πανέμορφο άλσος της Αγίας Παρασκευής -
Σχολείου. Με ζωντανή ορχήστρα που τραγούδησε λαϊκορεμπέτικα και 
τραγούδια από τον παλιό Ελληνικό κινηματογράφο, καθώς και με 
παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με D.J. τον Λεωνίδα Χονδρόπουλο οι 
συμπατριώτες μας τίμησαν μαζικά για άλλη μια φορά με την παρουσία 
τους την εκδήλωση του Συνδέσμου μας. Να σημειωθεί ότι διοργανώθηκε 
και λαχειοφόρος αγορά με πολλά και πλούσια δώρα με τα έσοδα να 
πηγαίνουν στην ενίσχυση το Συλλόγου μας. 



 

 
ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Η Μαρία Μπακιρτζή με την αγροτουριστική της μονάδα στον οικισμό 
Καλύβια Καρυών προσφέρει τα τελευταία χρόνια μια διαφορετική πινελιά 
στα πολιτιστικά δρώμενα του χωριού μας. 

 
 

 Έτσι και το φετινό καλοκαίρι τα «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ» φιλοξένησαν την 
έκθεση ζωγραφικής  του Τάκη Πετρίδη, ενώ στις 14.08.2014 διοργανώθηκε 
και μουσική βραδιά με τίτλο «4 όργανα, 4 φωνές» με σημαντική επιτυχία, 
αφού η προσέλευση του κόσμου (κατοίκων και επισκεπτών) ήταν μεγάλη. 
 Συγχαρητήρια και ελπίζουμε η πολιτιστική αυτή προσπάθεια να συνεχιστεί 
και στο μέλλον. 
 

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΕΡΧΟΥΛΑ 
Την Κυριακή 17 Αυγούστου στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του 
Κοινοτικού Καταστήματος πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο Γεώργιο 
Τσιβιλή και τα μέλη του Δ.Σ. της νεοσυσταθείσας «Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας ΚΕΡΧΟΥΛΑ», ενημέρωση αφενός για την εταιρεία (σκοπός και 
τρόπος λειτουργίας, καταστατικό) και αφετέρου για την σχεδιαζόμενη 
επένδυση κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση βιόμαζας. Σύμφωνα με αυτά που ανακοινώθηκαν, η πορεία του 
σχεδιασμού του έργου είναι σε καλό δρόμο και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι 
το επόμενο καλοκαίρι θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του. 
 

 

ΔΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΚ 
Το Δ.Σ. του συνδέσμου μας θέλοντας να ευχαριστήσει 
όλα τα ενεργά  μέλη του για την ανανέωση της ετήσιας 
συνδρομής τους αποφάσισε να δωρίζει σε κάθε ενεργό 
μέλος μια πανοραμική φωτογραφία του χωριού μας.  

 

 

 

 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
 Μετά από συστηματικές προσπάθειες του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας 
ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την ανακατασκευή του κτιρίου ιδιοκτησίας 
του Σ.Α.Κ. στην κεντρική πλατεία Καρυών. Τα μέλη του Δ.Σ. αισθανόμενα την 
υποχρέωση απέναντι σε όλους τους συμπατριώτες μας που επί σειρά ετών 
προσέφεραν σημαντικά ποσά για την αγορά του κτιρίου, προχώρησαν με 
προσοχή στην προετοιμασία αυτής της μελέτης. 
 Πρώτον προχώρησαν στην αποξήλωση της επιφάνειας του κτιρίου 
προκειμένου αυτή να αποκαλυφθεί. Το αποτέλεσμα ήταν να επιβεβαιωθεί 
το γεγονός ότι το κτίριο αυτό εξ΄ αρχής είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
ως «νεοκλασικό», δηλαδή με σοβά και ειδικές περίτεχνες προμετωπίδες 
γύρω από την σκεπή και τα παράθυρα και όχι ως πέτρινο που σοβατίστηκε 
σε μεταγενέστερο χρόνο (όπως σχεδόν όλα υπόλοιπα τα κτίρια του χωριού). 
Ως εκ τούτου δεν προκρίθηκε η ιδέα της «αποκάλυψης»  και διατήρησης της 
πέτρινης επιφανείας αφενός λόγω της ποιότητας της και αφετέρου για να 
μην αλλοιωθεί ο αρχικός χαρακτήρας του κτιρίου. 
 Δεύτερον προχώρησαν στην ανακατασκευή της σκεπής του κτιρίου, 
προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της υγρασίας. 
 Πλέον οι μελέτες προκρίνουν την δημιουργία μουσείου οίνου και 
δοκιμαστήριο στο υπόγειο, την δημιουργία παραδοσιακού καφενείου και 
εμπορικού καταστήματος στο ισόγειο, και  αίθουσα εκθεμάτων στον όροφο. 
Επιπλέον, στα δύο εφαπτόμενα κτίρια σχεδιάζεται: 

 στο πρώην σιδηρουργείο η δημιουργία στο ισόγειο ενός πολυχώρου 
που θα λειτουργεί ως αίθουσα διαλέξεων-προβολών και γενικότερα 
πολλαπλών εκδηλώσεων και στον όροφο αναγνωστήριο και 

 στο πρώην κτίριο του αστυνομικού σταθμού, στο ισόγειο να είναι η 
είσοδος της έκθεσης με πρατήριο αναμνηστικών και στον όροφο τα 
γραφεία του Σ.Α.Κ.  

 Όλα τα παραπάνω θα ενώνονται μεταξύ τους και με ανελκυστήρα, ενώ θα 
υπάρχουν και τουαλέτες (και για Α.Μ.Ε.Α.). Με απόφαση του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου μας, πλήρες αντίγραφο της μελέτης θα αποσταλεί σε όλους τους 
φορείς και τους συλλόγους των συμπατριωτών μας.  
 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σ.Α.Κ. καλεί όλους τους συμπατριώτες 
μας στο χωριό την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής του 
πολιούχου μας στην εκδήλωση που θα λάβει μέρος στην ισόγεια αίθουσα 
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος αμέσως μετά την τέλεση της 
θείας λειτουργίας. Θα προσφερθεί καφές και γλυκίσματα, ενώ θα γίνει και η 
καθιερωμένη ενημέρωση των συμπατριωτών μας από τους φορείς τους 
χωριού. 
 Σας περιμένουμε όλους! 
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 
E-mail: info@karyes.gr 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
 Στις 9 Αυγούστου στην ισόγεια αίθουσα 
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος 
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του 
«Α.Σ. Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» με θέματα Ημερησίας 
Διάταξης: 
 

1. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. 
Παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Έκθεσης Ελέγχου της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους Δημήτριο Χρ. Λεβεντάκη, 
Ευάγγελο Σκούρο και Χαράλαμπο Μένταυλο. Σύμφωνα με αυτό το 
χρηματικό απόθεμα του Συλλόγου στις 9 Αυγούστου ανερχόταν στο ποσό 
των € 38.614-. 
 

2. Εκλογή νέου πενταμελούς συμβουλίου και νέας εξελεγκτικής 
επιτροπής. 

 Εκλέχθηκε ως προεδρείο της Γ.Σ. οι Ευάγγελος Λεμπέσης και Γεωργία Μεντή 
και ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής οι Μαρία Τσόπελα, Θεοδώρα 
Τσάκωνα και Εύα Δρίτσα. Ακολούθησε ευρύτερη συζήτηση για τα θέματα 
του Αθλητικού Συλλόγου και η ψηφοφορία. Ψηφίσαν 42 άτομα και έλαβαν: 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. (σε παρένθεση η ψήφοι που έλαβαν): Θεόδωρος Μεντής 
38, Ιωάννης Κουτσόγιωργας 33, Νικόλαος Αρβανίτης 30, Δημήτριος 
Σπηλιάκος 28 και Σπυρίδων Σιούτος 26 και αναπληρωματικά μέλη 
Γεώργιος Ντεβέκος 35, Κων/νος Διαμαντούρος 33 και Παρασκευάς 
Κολλαντζιανός 28. 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (σε παρένθεση η ψήφοι που 
έλαβαν): Δημήτριος Χρ. Λεβεντάκης 32, Χαράλαμπος Μένταυλος 24, 
Θεόδωρος Σταθάκης 20, Ευάγγελος Σκούρος 18 και Ιωάννης 
Υφαντόπουλος 10. 

 
3. Αποθήκη Γεωργικού Συνεταιρισμού. 

 Αποφασίστηκε με 39 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ και 1 ΛΕΥΚΟ, η αποδοχή της πρότασης του 
απερχόμενου Δ.Σ. για την απόκτηση της αποθήκης του ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ στην ΠΙΝΙΓΟΥΡΑ από τον Α.Σ. Είχε προηγηθεί η ενημέρωση 
από τον ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ (ο οποίος είναι σε εκκαθάριση) για την 
διάθεση μεταβίβασης του χώρου που παραμένει αναξιοποίητος επί σειρά 
ετών. Για τον σκοπό αυτό «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» καταβάλλει το ποσό των € 10.000-. 
Είχε προηγηθεί η συνεισφορά από το εξωτερικό των κάτωθι ποσών: 

 Από Η.Π.Α.: ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΩΒΗΤΩΝ Σάρλοτ US$ 3.000-, 
ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ (FOUNDATION) US$ 2.000-, Ν. Καπερώνης US$ 1.000-, 
Παρασκευάς Κερχουλάς US$ 650- και Ιωάννης Κυρ. Σκιούρης US$ 
500-. 

 Από Καναδά: Παναγιώτης και Δημ. Θ. Ντάρμος CAN$ 2.000-, 
Γεώργιος και Ανδρέας Β. Σκιούρης CAN$ 2.000- και Π. Κονταλώνης 
CAN$ 2.000-. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΑΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 
 Στις 10 Αυγούστου το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου που συγκροτήθηκε ως σώμα με 
την κάτωθι κατανομή: 

Πρόεδρος:  Θεόδωρος Μεντής 
Αντιπρόεδρος:  Νικόλαος Αρβανίτης 

Γενικός Γραμματέας:  Ιωάννης Κουτσόγιωργας 
Ειδικός Γραμματέας:  Σπυρίδων Σιούτος 

Ταμίας:  Δημήτριος Σπηλιάκος 
αποφάσισε την συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας του «Α.Σ. Ο 
ΚΑΡΥΑΤΗΣ» στο πρωτάθλημα και το κύπελλο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας για την 
περίοδο 2014-15. 

 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ 
 
Η αιμοδοσία Καρυών ξεκίνησε το 1983 με πρωτοβουλία του τότε Συλλόγου 
Νέων Καρυών με το Νοσοκομείο Τρίπολης. Διότι αν και οι Καρυές 
υπάγονται στην Λακωνία δεν γινόταν από το Νοσοκομείο Σπάρτης 
αιμοληψία στα χωριά μας. 
Η τράπεζα Αίματος σύμφωνα με το Καταστατικό της, που μπορεί όποιος 
θέλει να το διαβάσει και να ενημερωθεί, διοικείται από μια τριμελή 
επιτροπή. 
 Ο σκοπός της είναι να καλύπτονται τόσο όλοι οι συγγενείς μέχρι τρίτου 
βαθμού των αιμοδοτών, αλλά και οι συγχωριανοί μας που δεν έχουν 
κανένα συγγενή και έχουν ανάγκη. 
Από το 1984 που ανέλαβα εγώ ως υπεύθυνη της Τράπεζα Αίματος Καρυών 
πραγματοποιούνται αιμοληψίες ανά εξάμηνο με ειδικό κλιμάκιο (ιατρούς 
και  νοσηλευτές) αρχικά από το Νοσοκομείο Τρίπολης και από δεκαετίας και 
πλέον από το Νοσοκομείο Σπάρτης μιας και υπαγόμαστε στην Λακωνία. 
 Επί σειρά ετών είχαμε άριστη συμμετοχή από τους συμπατριώτες μας, 
όμως δυστυχώς την τελευταία τριετία είχα μια κάμψη. Στην τελευταία 
αιμοδοσία τον Ιούλιο του 2014 συγκεντρώθηκαν 22 μονάδες αίματος και το 
ευχάριστο ήταν ότι ήλθαν και 4 νέα παιδιά αιμοδότες. 
 
Για τον λόγο αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους τους πατριώτες 

ν α  δ ί ν ο υ ν  α ί μ α 
 διότι όλοι μας θα έχουμε μια στιγμή ανάγκης. 

Βούλα Δαλακούρα 

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

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ «Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ» 
 
 H Λέσχη Ανάγνωσης «Ο Καρυοθραύστης» είναι μια μικρή παρέα εθελοντών 
με έδρα το όμορφο χωριό των Καρυών Λακωνίας, η οποία συναντιέται 
συστηματικά προκειμένου να συζητήσει ένα βιβλίο το οποίο έχουν όλοι 
συμφωνήσει να διαβάσουν: είτε ολόκληρο (Τμήμα Ενηλίκων), είτε λίγο-λίγο 
(Σχολικό Τμήμα). 
 Σκοπός της Λέσχης είναι ο στοχασμός, η γνώση και ο διάλογος με το βιβλίο 
να αποτελεί ταυτόχρονα σκοπό, αφορμή και μέσο για συζήτηση.  
 Παράλληλα με την ανάγνωση, ο "Καρυοθραύστης" διοργανώνει για τους 
μικρούς και μεγάλους φίλους του: επισκέψεις σε συναφείς, με το θέμα του 
βιβλίου, χώρους (εκθέσεις, μουσεία, πλανητάριο, κλπ.), παρακολούθηση 
κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, ομιλίες συγγραφέων, 
εκδηλώσεις-παρουσιάσεις προς το υπόλοιπο σχολείο, τους γονείς και το 
κοινό του χωριού. 
  Η συμμετοχή στη Λέσχη είναι δωρεάν και μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν 
όποια/όποιος το επιθυμεί ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 
Συντονιστής Τμήματος Ενηλίκων: Μιχάλης Χικάρας - m.chikaras@gmail.com  
Συντονιστής Σχολικού Τμήματος: Εύα Δρίτσα - evadritsa@gmail.com 
 

 Το παρόν κείμενο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του χωριού μας. 
 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ 
 
 Εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης η 
εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Δ.Ε. ΚΑΡΥΩΝ 2014». Συγκεκριμένα προβλέπει: 

 Στην Κεντρική Πλατεία την αποκατάσταση των αρμών του 
λιθόστρωτου και ανακατασκευή του για περίπου 30τ.μ., και στα 
περιμετρικά τοιχία καθαίρεση της κατεστραμμένης μάντρας και 
ανακατασκευή της για μήκος 35μ. πλάτος 0,40μ. και ύψος 0,60μ. 

 Στο Ποδοσφαιρικό Γήπεδο την καθαίρεση επικίνδυνης μάντρας και 
την αντικατάστασή της με νέα, στην κορυφή της οποίας θα 
τοποθετηθούν πάσσαλοι με συρματόπλεγμα. 

 Στο προαύλιο του Σχολείου τσιμεντόστρωση 20Χ4τ.μ. και κατασκευή 
φρεατίου με καπάκι. 

 
 Επίσης, προβλέπει σε οκτώ σημεία του χωριού μας την ανακατασκευή των 
υφιστάμενων τσιμενταύλακων και την αντικατάστασή τους με κλειστούς 
σωλήνες, οι οποίοι θα σκεπαστούν από μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής  
και θα συνοδεύονται από νέα τσιμεντόστρωση (όπου χρειάζεται) και σε 
άλλα τέσσερα σημεία την κατασκευή νέων τοιχίων και τσιμεντόστρωση 
οδών.   

 

 


