
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών Ενημερωτικό Δελτίο - Έαρ 2015 Σελίδα  1 

 

Κ Α Ρ Υ Ε Σ    Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 
 

Αρ. 4 / ΕΑΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2015 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ματαλείου 
Καθιδρύματος στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου. 

 Πρόεδρος της συνέλευσης εκλέχθηκε δια βοής ο κ. Νικόλαος Κουτσόγιωργας 
και στη συνέχεια ο πρόεδρος του απελθόντος Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ρέπουλης 
παρουσίασε την «Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου» για την 
τριετία 2011-2014. Ακολούθησε η παρουσίαση του «Απολογισμού Εσόδων και 
Εξόδων» από τον Ταμία κ. Κωνσταντίνο Δημήτρουλα και η «Έκθεση 
Εξελεγκτικής Επιτροπής» από τον πρόεδρό της κ. Παρασκευά Ντούβλη. Με την 
ολοκλήρωση των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Απαλλαγή 
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και ακολούθησε η εκλογή της 
Εφορευτικής Επιτροπής και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτελούμενη από 
τους κ. Ευαγγελία Καρδαρά, κ. Δήμητρα Ρέπουλη-Κάκαρη και κ. Εμμανουήλ 
Διαμαντάτο, εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: 

Για το Δ.Σ. 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος 

 Διαντζίκης Παναγιώτης 

 Πρεκεζέ Ανίτα 

 Τράκας Νικόλαος 

 Ρέπουλης Μιχαήλ 

 Μέρμηγκα Δήμητρα 

 Κοψιαύτη Ευαγγελία 

 Δημήτρουλας Κων/νος 

 Λάτση Λευκοθέα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 Τράκα Ελένη 

 Καρδαράς Βασίλειος 

Για την εξελεγκτική επιτροπή 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Διαντζίκη Μαρία 

 Μπίνης Μιχαήλ 

 Χριστόπουλος Παρασκευάς 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Παπασταύρου Δήμητρα 

 Δαλακούρας Παναγιώτης 
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ 

 Στις 29.12.2014 συνεδρίασαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου όπου και 
συγκροτήθηκε σε σώμα μετά από σχετική ψηφοφορία το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο: 
Πρόεδρος: Μιχαήλ Ρέπουλης, 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αννίτα Πρεκεζέ, 
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Μέρμηγκα, 
Γραμματέας: Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, 
Ταμίας: Κωνσταντίνος Δημήτρουλας, 
Μέλος-Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Λευκοθέα Λάτση, 
Μέλος-Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ευαγγελία Κοψιαύτη, 
Μέλος: Παναγιώτης Διαντζίκης 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 2-3: Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΣΕΛΙΔΑ 4:      ΚΑΡΥΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΣΕΛΙΔΑ 5:      ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ NEA 
ΣΕΛΙΔΑ 6:       ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 
 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 κ. ΜΙΧ. ΡΕΠΟΥΛΗ 
 

 

Αγαπητοί συμπατριώτες! 

Ο χειμώνας πλησιάζει στο τέλος του και η Άνοιξη έρχεται 
στη φύση και ελπίζουμε να έλθει και στις καρδιές μας. 

Οι ετήσιες εκδηλώσεις του Σ.Α.Κ., η αρτοκλασία-δεξίωση 
της 30ης Νοεμβρίου 2014 στις Καρυές, όσο και η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της 8ης Φεβρουαρίου 2015 στην 
Αθήνα, λόγω της αυθόρμητης προσέλευσης των Καρυατών 
και των πιστών φίλων των Καρυών, έστειλαν το μήνυμα αφ’ 
ενός της ενότητας και της αλληλεγγύης και αφ’ ετέρου ότι το 
ενδιαφέρον και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την 
πατρώα γη παραμένουν αμείωτα. 

Η επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών που οφείλεται στην 
προσπάθεια όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Σ.Α.Κ., πέραν του αισθήματος της ηθικής ανταμοιβής, 
αυξάνει στα μέλη του την αίσθηση ευθύνης και της 
συνέχισης με μεγαλύτερη ένταση της προσπάθειας για την 
επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου. 

Ο βασικότερος σκοπός του Συνδέσμου αλλά του νέου Δ.Σ. 
που προήλθε από τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2014 
είναι, ως γνωστόν, η ολοκλήρωση της επισκευής του κτιρίου 
του μουσείου. Η προσπάθεια του Δ.Σ. για τη συλλογή των 
απαραιτήτων κονδυλίων για τη συνέχιση των εργασιών 
αποκατάστασης δείχνει να έχει ανταπόκριση στους 
συλλόγους του εξωτερικού και ήδη η πρώτη προσφορά του 
ποσού των AUS $ 10.000 ήλθε από το Σύλλογο Αραχωβιτών 
«Καρυές» Σύδνεϋ.  

Ευελπιστούντες ότι όλοι οι Καρυάτες/Αραχωβίτες, εδώ και 
στο εξωτερικό, έστω και με το υστέρημα τους, θα στηρίξουν 
την προσπάθεια του Συνδέσμου, εύχομαι και προσωπικά και 
εκ μέρους του νέου Δ.Σ., η Άνοιξη και το πρώιμο φετινό 
Πάσχα να μας φέρουν το χαμόγελο και την αίσθηση ότι οι 
καλλίτερες μέρες και για τους Καρυάτες και για τον τόπο μας 
δεν είναι μακριά. 

Καλό Πάσχα σε όλους! 
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ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ! 
 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΤΗΝ 8Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

Βροντερή η παρουσία της νεολαίας, η οποία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αγκάλιασε το Σύνδεσμο.                                                                                

 
 
 
 
 
 

 Τα λόγια είναι περιττά! 

 Όταν μια αίθουσα χωρητικότητας 300 ατόμων 
γεμίζει ασφυκτικά, εμείς παίρνουμε δύναμη να 
συνεχίσουμε! 

 Τα μέλη του Δ.Σ. και οι φίλοι που εθελοντικά 
εργαστήκαν παρουσίασαν μια εκδήλωση που 
ικανοποίησε πιστεύουμε όλους όσοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.  

 Το «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» είχε στολιστεί 
και περίμενε του συμπατριώτες και τους φίλους 
τους που μας τίμησαν με την παρουσία τους για 
διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις! 

 

Η ΥΠΟΔΟΧΗ 
 Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης γινόταν προβολή 
σε γιγαντοοθόνη των 
ομορφιών του χωριού, ενώ 
όλους τους καλεσμένους τους 
περίμενε ένα καλάθι με 
πληροφοριακό υλικό που 
περιλάμβανε το νέο 
τουριστικό χάρτη των Καρυών 
και άλλα έντυπα τα οποία 
προσέφερε ο Δήμος Σπάρτης. 

 

 

 
 
Δύο όμορφες κοπέλες από το χωριό ντυμένες Καρυάτιδες 
υποδέχονταν όλους τους επισκέπτες κερνώντας ένα τσιπουράκι 
και ένα γλυκό για το «Καλώς Όρισες».  

 Επιπλέον, όλοι οι συμπατριώτες που με την είσοδό τους 
ανανεώνανε τη συνδρομή τους λάμβαναν δώρο και μια κονκάρδα 
με το σύμβολο του χωριού, το Μνημείο των Καρυάτιδων. Να 
σημειωθεί ότι το Δ.Σ. του Συνδέσμου κατανοώντας την οικονομική 
κατάσταση της χώρας, αποφάσισε τη μείωση στο μισό της ετήσιας 
συνδρομής από 10€ στο συμβολικό ποσό των 5€.  

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΞΥΝΗ» 

 Με πρωτοβουλία του μέλους του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Κοψιαύτη-Γκιώνη, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή 
αποφάσισε να προσφέρει δύο (2) υποτροφίες σε συμπατριώτες μόνιμους κατοίκους του χωριού, οι 
οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Την προσφορά ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του 
Ομίλου καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ομίλου κ. Δημήτριος 
Τσαρακλημάνης, ο οποίος αφού απεύθυνε χαιρετισμό, έκανε μια αναφορά στο γυναικείο ιδεώδες 
των Καρυάτιδων ως σημείο αναφοράς για τον αρχαίο κόσμο. 

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ 

Ο πρόεδρος Μιχ. Ρέπουλης καλωσόρισε τον κόσμο 
και αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών 
αποπεράτωσης του κτιρίου του Συνδέσμου που 
προορίζεται για τη δημιουργία του Λαογραφικού 
Κέντρου στις Καρυές, κάνοντας αναφορά στις 
δωρεές οι οποίες άρχισαν να έρχονται από τους 
Συλλόγους του Εξωτερικού (θα αναφερθούμε 
αναλυτικότερα στο επόμενο τεύχος). Επίσης, 
ανακοίνωσε και την έναρξη των εργασιών 
συντήρησης των αγαλμάτων του Μνημείου των 
Καρυάτιδων και των Μουσσών σε συνεργασία με 
το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 
 

 
 
 Με τη σειρά του ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Χαρ. 
Κωνσταντόπουλος χαιρέτισε τους καλεσμένους 
και αναφέρθηκε σύντομα στις σημαντικές 
δραστηριότητες του Συνδέσμου (έκδοση 
εφημερίδας, λειτουργία site και έκδοση 
τουριστικού χάρτη). 

 Τέλος, το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Κοψιαύτη-
Γκιώνη αναφέρθηκε με τη σειρά της στην ιστορική 
σημασία των Καρυάτιδων στην Ελληνική Ιστορία 
και Πολιτισμό. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου εύχονται σε 
όλους τους συμπατριώτες  

 
Κ Α Λ Ο  Π Α Σ Χ Α 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακοινώνει τη διάθεσή του να εκμισθώσει τη χρήση για γεωργικούς ή 
κτηνοτροφικούς σκοπούς του αγρού ιδιοκτησίας του εμβαδού 11 στρεμμάτων που βρίσκεται 
πλησίον του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας στη Βεργατσούλα. Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ρέπουλη 6944784563. 

 

http://www.google.gr/url?url=http://www.mototriti.gr/data/news/preview_news/92319.asp?pageprint=true&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=LfXZVOGMJoLqaouagIAM&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFFFG0WY51buObykKlaR6Zq-vzmCQ
http://www.google.gr/url?url=http://blog.ideales.gr/diafora/pasxa-stin-kefalonia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rkdbVPibK5b1asrKgNgH&ved=0CCQQ9QEwCA&usg=AFQjCNHO_wqU9UBifAhpk2hDgyrukCTyFQ
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Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 

Η λαχειοφόρος αγορά για άλλη μια χρονιά ήταν γεμάτη δώρα που 
προσέφεραν οι συμπατριώτες και τα μέλη του Δ.Σ. 

 Τα δώρα που κληρωθήκαν ήταν προσφορά των Νικολάου 
Κουτσόγιωργα, Σταύρου Μέρμηγκα και Γεωργίου Ρούπα, ενώ 
προσφορά για δωρεάν διαμονή και γεύματα έδωσαν οι συμπατριώτες 
και επαγγελματίες του χωριού. Συγκεκριμένα οι ξενώνες «ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ», 
«ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΙΟ», «ΤΑ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ», τα εστιατόρια 
«ΑΡΔΑΜΗΣ» και «ΑΡΕΤΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ», καθώς και οι ξενώνες 
«ΑΡΔΑΜΗΣ» ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και «ΜARIA’S STUDIO» 
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ. 

 Φέτος όμως μια έκπληξη περίμενε όλους όσους συμμετείχαν στη 
λαχειοφόρο αγορά, αφού όλοι παρέλαβαν ένα μικρό συμβολικό δώρο 
ως αναμνηστικό για την παρουσία τους αλλά και ως «ευχαριστώ» για τη 
συνεισφορά τους. 

 

 
 Τα αναμνηστικά δώρα, τα κεράσματα και τα γλυκίσματα είναι ευγενική 
προσφορά των (κατά αλφαβητική σειρά): Αννίτας Γκλέκα-Πρεκεζέ, 
Νικολάου Κουτσόγιωργα, Ευαγγελίας Κοψιαύτη-Γκιώνη, Λευκοθέας 
Λάτση, Μιχαήλ Μπίνη, Δήμητρας Ρέπουλη-Κάκαρη, καθώς και του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου. 
 

 
 

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα και η πίτα του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν 
προσφορά του κ. Ευαγγέλου Βασίλειου (Εταιρία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ»). 

 Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαριστούν ολόθερμα τους χορηγούς, οι οποίοι για 
άλλη μια φορά απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για το χωριό και 
ελπίζουν ότι θα τους έχουν δίπλα τους και στο μέλλον.  
 
Και του χρόνου! 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

 Από τις Καρυές ήρθε, αποκλειστικά για το χορό, η δημοτική σύμβουλος των 
Καρυών στο Δήμο Σπάρτης κ. Ελένη Μεντή, εκπροσωπώντας και το Δήμαρχο 
Σπαρτιατών.  

Επίσης, μήνυμα χαιρετισμού έστειλαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 
Πέτρος Τατούλης, ο Μητροπολίτης Σπάρτης και Μονεμβασίας Ευστάθιος, η 
αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Αδαμαντία Τζανετέα, καθώς και ο πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Καρυών κ. Γεώργιος Ντεβέκος. 

 Την εκδήλωση επίσης τίμησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ 
ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ κ. Καστάνης και η πρόεδρος της ΠΑΛΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ κ. Μουσταφέλλου. 

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 Η εκδήλωση ήταν όπως πάντα η αφορμή για τους συμπατριώτες να 
ανταμώσουν και να πουν τα νέα τους. Παράλληλα, την εκδήλωση πλαισίωσε 
χορευτικό συγκρότημα το οποίο με παραδοσιακούς χορούς κράτησε ζωντανό 
το κέφι μέχρι αργά το απόγευμα. 
 

  

Τα μέλη του Δ.Σ. θέλουν να ευχαριστήσουν τους συμπατριώτες που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συνέδραμαν και στην οικονομική ενίσχυση 
του Συλλόγου πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή τους και αγοράζοντας 
λαχνούς. 

 

 
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ E-mail: 

info@karyes 
 

 
ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ  

ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 

 

http://www.google.gr/url?url=http://www.cylex.gr/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=58zdVKrKPIznaq6zgmg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNGcJIGxXBgLzKhWKL0H9DC9C7oN-g
http://www.google.gr/url?url=http://www.skywalker.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1/1718--APOLLONION-BAKERY&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9vbZVM_tMsbtaJ7QgpAD&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGOTFVrh65ASn65L5jc38Y0i679Cg
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Κ Α Ρ Υ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 

30.11.2014 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 

 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΕΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  

 Με σύμμαχο αυτή τη φορά και τον καλό καιρό, όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, αρκετοί συμπατριώτες 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Σ.Α.Κ. για αντάμωμα 
στο χωριό την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, με την 
ευκαιρία της εορτής του πολιούχου των Καρυών. 

 Ο Ναός του Απόστολου Ανδρέα γέμισε από κόσμο, μιας 
και η εορτή φέτος ήταν Κυριακή. Εκτός από τους 
μόνιμους κατοίκους, εκατοντάδες συμπατριώτες από 
την Αθήνα, τη Σπάρτη και την Τρίπολη παρακολούθησαν 
τη Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης 
Σπάρτης και Μονεμβασίας Ευστάθιος.  

 

 Μετά το πέρας της, ακολούθησε η ετήσια εκδήλωση 
του Συνδέσμου στην ισόγεια αίθουσα του Κοινοτικού 
Καταστήματος, η οποία είχε στολιστεί 
χριστουγεννιάτικα με πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Τοπικής Κοινότητας κ. Γεωργίου Ντεβέκου. 

 Προσφέρθηκαν καφές και πλούσια γλυκίσματα, ενώ 
έγιναν και οι καθιερωμένες ενημερώσεις των 
συμπατριωτών από τους φορείς τους χωριού. 

 

 Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου κ. Μιχ. Ρέπουλης 
καλωσόρισε το Μητροπολίτη Ευστάθιο, το Δήμαρχο 
Σπαρτιατών κ. Ευάγγελο Βαλιώτη, τους βουλευτές του 
Νομού Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου και κ. 
Αθανάσιο Δαβάκη, καθώς και τον εκπρόσωπο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Καρρά, οι οποίοι και τίμησαν 
την εκδήλωση με την παρουσία τους.  

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ "GREEK TOURISM EXPO '14" 

Οι Καρυές Λακωνίας κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 
σύνορα της Ελλάδας στον τουρισμό, συμμετέχοντας 
στη διεθνή έκθεση "GREEK TOURISM EXPO '14" που 
πραγματοποιήθηκε από τις 5 ως τις 7 Δεκεμβρίου 
2014 στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo, στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα. 

 Η έκθεση απευθυνόταν στους επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες του εξωτερικού ώστε να ανακαλύψουν 
την όμορφη Ελλάδα, την υπέροχη χώρα του 
πολιτισμού, του ήλιου και της θάλασσας, να 
γνωρίσουν τη μεγάλη αγκαλιά της Ελληνικής 
φιλοξενίας, να γευθούν τα προϊόντα και τις γεύσεις 
της Ελληνικής κουζίνας και να συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού. 

 Εκεί παρουσιάστηκαν όλες τις μορφές κλασσικού και εναλλακτικού τουρισμού σε μια γιορτή 
για τον Ελληνικό Τουρισμό με το σύνθημα: «Come to meet the Greeks !!!» 

 Παράλληλα με την έκθεση έλαβε χώρα και το Διεθνές Συνέδριο «Ο Ελληνικός Τουρισμός 
στη νέα εποχή». 

 Οι επαγγελματίες και οι Σύλλογοι του χωριού κινητοποιήθηκαν και έτσι ο όμορφος τόπος 
μας, οι ΚΑΡΥΕΣ, συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο στην έκθεση. Αρκετοί ήταν οι 
συμπατριώτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συνδέσμου και το επισκέφτηκαν 
μαζί με φίλους τους, για να τους γνωρίσουν το όμορφο χωριό και να απολαύσουν τα τοπικά 
προϊόντα. 

 

Το περίπτερο των Καρυών. 

Ήταν μια πρώτη προσπάθεια των 
επαγγελματιών του χωριού να έλθουν σε 
επαφή με τον τουριστικό κλάδο, σε Εθνικό 
και Διεθνή επίπεδο και πιστεύουμε ότι η 
εμπειρία αυτή θα τους βοηθήσει να 
ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να 
εντοπίσουν τις αδυναμίες τους. Άλλωστε, 
από εδώ και πέρα, ο επαγγελματισμός 
αποτελεί ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ για όλους.  
 
Συγχαρητήρια σε όλους! 

---------------------------------------------------------------- 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ: 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ 
 (1836-1922)» 

 Τη Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
Καθιδρύματος Ματάλα, τα Γενικά Αρχεία Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Αρχεία 
Νομού Λακωνίας και το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του 
Λακεδαιμονίου διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Αθανάσιος 
Ματάλας: Από την Αράχωβα Λακωνίας στην Ανατολική Ρωμυλία 
(1836-1922)». Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Δρ. κ. Πέπη Γαβαλά, 
Ιστορικός-Αρχειονόμος και προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού 
Λακωνίας. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από έκθεση αρχειακού υλικού 
που επιμελήθηκαν οι Μιχάλης Σόβολος, Αρχειονόμος, και Μαρία 
Στελλάκου, Εκπαιδευτικός. 

 Ο Αθανάσιος Ματάλας υπήρξε ένας άνθρωπός με φωτεινό μυαλό και πλούσια αισθήματα, στη 
διάρκεια της ζωής του προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες τόσο στο Ελληνικό κράτος όσο και 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, αποτελώντας έναν από τους μεγάλους ευεργέτες του χωριού.  

 Στην ωραία αυτή εκδήλωση, στην οποία ξετυλίχθηκε η 
ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού πατριώτη μας, 
παραβρέθηκαν και αρκετοί συμπατριώτες, απόγονοί 
του, αλλά και ευεργετηθέντες από το Καθίδρυμά του. 
Παρούσα ήταν και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Μιχ. Ρέπουλη, την 
Αντιπρόεδρο κ. Αν. Γκλέκα-Πρεκεζέ και  το Γραμματέα κ. 
Χαρ. Κωνσταντόπουλο. 

. 
 

 Παράλληλα, παρουσιάστηκε από το Γραμματέα του Συνδέσμου κ. Χάρη Κωνσταντόπουλο ο νέος τουριστικός Χάρτης των Καρυών, ο οποίος 
συγχρηματοδοτήθηκε από  το Σ.Α.Κ., τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Αθλητικό Σύλλογο «Ο Καρυάτης». Ο χάρτης μοιράστηκε στους παρευρισκόμενους 
και με την ποιότητά του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην τουριστική εικόνα των Καρυών. 

 Η άψογη εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε από την έντονη παρουσία του κόσμου, που πραγματικά εξέπληξε όλους τους επίσημους προσκεκλημένους, 
συνοδεύτηκε και από ξενάγηση των επισήμων στα τουριστικά σημεία του χωριού (Μνημείο Καρυάτιδων, Υπεραιωνόβια Πλατάνια Μενελάου, Άλσος 
Κοινοτικού Ωρολογίου), καθώς και από γεύμα που παρέθεσε ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών προς τιμήν τους. 

http://www.karyes.gr/culture/benefact.html
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ 

 (ΕΤΩΝ 85, ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 

Ο Θεόδωρος Πουλοκέφαλος γεννήθηκε στο μικρό ορεινό χωριό 
Καρυές-Αράχωβα Λακωνίας. Ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά 
του Ανδρέα και της Σοφίας Πουλοκέφαλου. Παντρεύτηκε τη Ρίνα 
Ζαφειράκου την 1η Οκτωβρίου 1956. Ο Θεός τους ευλόγησε με τρεις 
κόρες, τη Σόφια, την Αγλαΐα, γεννημένες στην Ελλάδα, και τη Σάντρα 
αφού μετανάστευσαν στην Αυστραλία. 

 Στην Αυστραλία ήλθαν, όπως και τόσοι άλλοι μετανάστες της 
εποχής εκείνης, με το πασίγνωστο πλοίο «Πατρίς» το 1964. Τα 
πρώτα χρόνια στην Αυστραλία τα έζησαν στην περιοχή του 
Ρίτσμοντ, αργότερα το 1974 εγκαταστάθηκαν στο Box Hill, όπου και 
παρέμειναν μέχρι και την παρούσα ημέρα. Τα κορίτσια τους 
μεγάλωσαν και παντρεύτηκαν και από τους γάμους αυτούς 
απόκτησαν οκτώ υπέροχα εγγόνια. 

 τρία αγόρια: τον Θανάση,  τον Ανδρέα, και τον Αλέξανδρο. 

 και πέντε κορίτσια: τη Μανταλένα, την Κατερίνα, τη Renee, 
τη Νικολέττα και την Αμέλια. 

 Με πολύ βαριά καρδιά αποχαιρετούμε αυτόν τον υπέροχο 
άνθρωπο, που έφυγε από κοντά μας έτσι τόσο ξαφνικά. Θα λείψει 
πολύ από τους συμπάροικους της ελληνικής παροικίας και από τους 
πολλούς κατοίκους του Box Hill, τους οποίους γνώριζε και 
χαιρετούσε στις καθημερινές βόλτες του. 

 Αιωνία του η Μνήμη! 
 

Μονόλογος της κόρης του Αγλαΐας 

 Η απώλεια ενός γονέα μοιάζει σαν να βρίσκεσαι για πρώτη φορά σε 
ένα μεγάλο σεισμό. Πράγματα που προηγουμένως ήταν ακλόνητα 
και ακίνητα, ξαφνικά ο σεισμός ανατρέπει τα πάντα κάτω από τα 
πόδια σου. 

 Ότι είναι σταθερό παύει να είναι πλέον σταθερό. Σε μια στιγμή - 
μετά από «αυτό» το τηλεφώνημα, όλος ο κόσμος παίρνει μια 
διαφορετική απόχρωση. 

 Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα τα πάντα φαίνονται πλέον 
διαφορετικά, διότι για πρώτη φορά στη ζωή σου, ο πατέρας σου δεν 
υπάρχει πια. 

 Βρίσκεσαι ξαφνικά σε έναν νέο κόσμο με ακούσιους στεναγμούς 
και αναίσθητους ψίθυρους και προσευχές. Τα βλέφαρα μου είναι 
τόσο βαριά με θλίψη κατά τη διάρκεια της ημέρας και το φως, και 
τόσο ξάλαφρα όσο ένα φτερό τη νύχτα - όταν κοιτάω το ταβάνι και 
αναρωτιέμαι αν η ζωή θα ξαναγίνει ποτέ ξανά η ίδια. (φυσικά όχι- 
πώς μπορεί). Ένα ατελείωτο ποτάμι από οπτασίες, όλες φέρνοντας 
τις ίδιες αναλλοίωτες προτάσεις. Για κάποιον που δεν είναι 
εξοικειωμένος με τα ελληνικά έθιμα, όπως και εγώ, τόσα πολλά 
πράγματα είναι ανεξήγητα. Ζήτω οι θείες! 

 Όλοι οι Έλληνες φέρνουν τα ίδια μικρά παξιμάδια, και όλοι λένε 
ακριβώς τα ίδια λόγια. Πίνουν κονιάκ σε πολύ μικρά ποτήρια και 
φλιτζάνια ατελείωτα ελληνικού καφέ. Ο πατέρας μας ήταν τόσο 
γερός και υγιής. Ποτέ δεν πήρε καμία φαρμακευτική αγωγή έως 
στην ηλικία των 85. Ο ίδιος περπατούσε περίπου 5 χιλιόμετρα την 
ημέρα. Περιμέναμε να τον έχουμε γύρω μας για πάνω από τα 100. 
Αλλά το πρωί της Τρίτης 18 του Νοεμβρίου η μαμά μας τον βρήκε 
στη πίσω βεράντα του σπιτιού. Φαίνεται ότι τον χτύπησε κάποιο 
είδος εγκεφαλικής αιμορραγίας και μας τον πήρε. Έφυγε αφήνοντας 
πίσω του τρεις κόρες, τρεις γαμπρούς και οκτώ εγγόνια. Πάντα 
κουβαλούσε φωτογραφίες από τα εγγόνια του στην τσέπη του 
πουκαμισού του και αγαπούσε να τις δείχνει στους ανθρώπους που 
συναντούσε. Αφήνει, επίσης, πίσω πολλούς φίλους που δεν 
πιστεύουν ακόμη ότι έφυγε έτσι τόσο ξαφνικά.  
 

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 

 Στις 10 Μάη 2014, έφυγε σε ηλικία 72 ετών η ΚΟΝΔΥΛΩ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ 
ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗ το γένος Πανούση, όπως μας ενημέρωσε η κόρη της 
κ. Αναστασία Μπακογιώργη. Η εκλιπούσα αγαπούσε την υπέροχη 
Αράχωβα, όπου είχε περάσει τα παιδικά της καλοκαίρια και τους 
συμπατριώτες της. 

Θερμά συλλυπητήρια! 

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

 

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

 Η Αδελφότητα των συμπατριωτών στο Τορόντο του Καναδά ανακοίνωσε τη νέα του 
διεύθυνση www.karyai.com. Πρόκειται για μια καινούρια ιστοσελίδα, η οποία 
περιλαμβάνει νέα από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της αδελφότητας και 
ιστορικά στοιχεία με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Αν και τα σχετικά κείμενα είναι 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, νομίζουμε ότι είναι ένας καλός τρόπος για την 
προσέγγιση της νέας γενιάς των συμπατριωτών, ώστε να ενισχύσουν του δεσμούς 
τους με τη γενέτειρα των γονέων τους και των παππούδων τους.  

 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια και ελπίζει 
και οι άλλοι σύλλογοι να ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμά του.  
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 Αν και οι χριστουγεννιάτικες διακοπές θεωρούνται «γιορτή της πόλης», δεν έλειψαν 
από το χωριό οι εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των 
Χριστουγέννων, στις 11.00 το πρωί, τα μέλη του «Λακωνικού Ωδείου» τραγούδησαν 
παραδοσιακά κάλαντα, ενώ το βράδυ στις 26 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε μουσική 
βραδιά στα «Αραχωβίτικα Καλύβια». 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

 Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. ενέκρινε την καταβολή προς το Δημοτικό σχολείο Καρυών, έπειτα 
από σχετικά αιτήματα του Διευθυντή κ. Γεώργιου Διαμαντούρου, ποσού 50€ για την 
αντικατάσταση λαμπτήρων του κτιρίου και ποσού 250€ για τη διενέργεια 
εκπαιδευτικής εκδρομής. 

 Επίσης, ενέκρινε την καταβολή ποσού 200€ για ιατρική επέμβαση συμπατριώτισσάς 
μας και ποσού 200€ αντίστοιχα για νοσηλεία συμπατριώτη μας, μόνιμων κατοίκων 
του χωριού και οι δύο. 
 

 

 

ΠΑΡΝΩΝΑΣ 
Λίγα λόγια για το βουνό 

 Η Πελοπόννησος φημίζεται για τα ψηλά βουνά της, που εκτός από την 
αισθητική τους αξία είναι και σημαντικοί βιότοποι, όπου βρίσκουν 
καταφύγιο πολλά σπάνια είδη φυτών και ζώων. Ο ορεινός όγκος του 
Πάρνωνα εκτείνεται κατά μήκος της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου. Το 
όνομα «Πάρνωνας» είναι πανάρχαιο και σημαίνει «Λαμπερό Βουνό». Η 
ετυμολογία του ονόματος συνδέεται με τη ρίζα παρνα-(parna) που είναι 
παρχαιοελληνική. Προέρχεται από την ίδια ρίζα με τις ονομασίες της 
Πάρνηθας κκαι του Παρνασσού. Τις πρώτες αναφορές για το βουνό τις 
συναντάμε στο ΣΣτράβωνα και στον Παυσανία. Το βουνό είναι γνωστό και 
ως «Μαλεβός» ή «Κρόνιον Όρος», δηλαδή το ιερό βουνό του Κρόνου. Τα 
πρώτα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή χρονολογούνται από 
ευρήματα της νεολιθικής εποχής. 
 Οι οροσειρές του που ξεπερνούν σε ύψος τα 1.500μ. είναι περισσότερες 
από δέκα (10) με ψηλότερη τη Μεγάλη Τούρλα με 1.934μ. υψόμετρο. Ο 
χλωριδικός του πλούτος, σπάνιος. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 113 
σπάνια φυτά, τα 12 είναι τοπικά ενδημικά, 86 είναι ενδημικά της 
Πελοποννήσου, ενώ 11 είναι σπάνια για τη χώρα μας, με σπουδαιότερο  το 
Δρυπώδη άρκευθο ή Δενδρόκεδρο (Juniperus drupacea)- ο Πάρνωνας είναι 
η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη όπου εμφανίζεται- και το ασιατικό είδος 
θάλικτρο το ανατολικό (Thalictrum sp.). 

 

http://www.karyai.com/
http://www.google.gr/url?url=http://www.easypedia.gr/el/articles/f/l/a/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1~Flag_of_Canada.svg_320a.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kFuAVMn-E_KV7AaQuoDgBA&ved=0CC0Q9QEwBg&usg=AFQjCNF4AUfyBt4p1BOCjy6YB5XbZiSoSQ
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ 

 Οι Καρυές γέμισαν κόσμο την 
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015, 
λόγω των βουλευτικών εκλογών. 
Κάτοικοι και συμπατριώτες 
ετεροδημότες, που ήρθαν στο 
χωριό για να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα, γέμισαν 
τα καφενεία και τις ταβέρνες της 
πλατείας. Έστω και για λίγο το 
χωριό ζωντάνεψε με τους επισκέπτες του, καθώς τέτοια εποχή 
συνηθίζει να κυλά στους ήσυχους χειμωνιάτικους ρυθμούς του. 

 Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στο νομό Λακωνίας, οι 
τρεις βουλευτικές έδρες κατανέμονται στα κόμματα ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του νομού Λακωνίας στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο θα είναι οι Αθανάσιος Δαβάκης (9.559 ψήφοι) από 
τη Ν.Δ., Σταύρος Αραχωβίτης (5.860 ψήφοι) από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και 
Λεωνίδας Γρηγοράκος (5.218 ψήφοι) από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 Όσο για τα αποτελέσματα των ψηφισάντων στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Καρυών, σύμφωνα πάντα με τις αναρτήσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αυτά είναι τα ακόλουθα: 
Εγγεγραμμένοι: 1.430   -  Ψήφισαν: 412  

Έγκυρα: 400   -  Άκυρα: 12   -   Λευκά: 0 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 

37,00 148 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23,25 93 

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

19,50 78 

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 5,00 20 

ΠΑ.ΣΟ.Κ 3,75 15 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,50 14 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 2,75 11 

Ανεξάρτητοι Έλληνες - Π. Καμμένος 2,00 8 

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
(ΛΑ.Ο.Σ.) 

1,00 4 

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

0,75 3 

Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος 0,75 3 

ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή 
ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ 

0,50 2 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,25 1 
 

 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ. ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 

 ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 Άλλη μια προσπάθεια προβολής των Καρυών έλαβε τόπο την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 
2014. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (Ε.Ο.Σ.) Σπάρτης πραγματοποίησε ορεινή 
πεζοπορική εξόρμηση, με αφετηρία τις Κολλίνες και κατάληξη στις Καρυές με αρχηγό 
της εξόρμησης τον Γιώργο Πουλοκέφαλο.  

 Όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού περνάει 
πλέον από τέτοιου είδους δράσεις και οι προσπάθειες αυτές πρέπει είναι 
καλοδεχούμενες και να αγκαλιάζονται από όλο το χωριό. 

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

 
 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» 

Του Θεόδωρου Μεντή. 

 Ο Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» είναι μια από τις λίγες ομάδες στη Λακωνία με συνεχή παρουσία 
στο Πρωτάθλημα τρείς δεκαετίες (1983-2013). Για πρώτη φορά ανεστάλη προσωρινά η 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα την περσινή περίοδο (2013-14), γιατι διαπιστώθηκε 
έλλειψη σε παίκτες (Καρυατόπουλα), αδυναμία αξιοπρεπούς συμμετοχής και παντελής 
απουσία φιλάθλων. Επιπλέον μειώθηκε και για πρώτη φορά η επιχορήγηση από το 
«Ίδρυμα Σκιούρη». 

 Όμως παρά τις δυσκολίες η ομάδα επανήλθε στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας φέτος 
(2014-15), χρησιμοποιώντας το γήπεδο της Σελλασίας μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι που 
αφορούν το ζήτημα των εγκαταστάσεων. Τα αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι 
στιγμής ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ είναι: 

 1η Αγωνιστική Σάββατο 18.10.2014 Α.Σ. Καρυάτης-Α.Ο. Δαφνίου 0-3 

 2η Αγωνιστική Σάββατο 25.10.2014 Πανκλαδιατικός-Α.Σ. Καρυάτης 2-0 

 3η Αγωνιστική Ρεπό 

 4η Αγωνιστική Κυριακή 09.11.2014 Π.Α.Ο. Κοκκινόραχης-Α.Σ. Καρυάτης 1-0 

 5η Αγωνιστική Κυριακή 16.11.2014 Α.Σ. Καρυάτης-Ταΰγετος Παλαιοπαναγιάς 0-2 

 6η Αγωνιστική Κυριακή 23.11.2014 Α.Σ. Καρυάτης-Αναγέννηση Σπάρτης 2-2 

 7η Αγωνιστική Κυριακή 30.11.2014 Υάκινθος Βαφείου-Α.Σ. Καρυάτης 3-0 

 8η Αγωνιστική Κυριακή 07.12.2014 Α.Σ. Καρυάτης-Δόξα Ανωγείων 0-1 

 9η Αγωνιστική Σάββατο 13.12.2014 Σελασσιακός-Α.Σ. Καρυάτης 3-0 

 10η Αγωνιστική Σάββατο 20.12.2014 Α.Σ. Καρυάτης-Α.Ο. Χρυσάφων 2-3 

 11η Αγωνιστική Σάββατο 03.01.2015 Α.Ε. Λογκανίκου-Α.Σ. Καρυάτης 5-0 

 12η Αγωνιστική Κυριακή 11.01.2015 Α.Ο. Δαφνίου-Α.Σ. Καρυάτης 2-0 

 13η Αγωνιστική Σάββατο 17.01.2015 Α.Σ. Καρυάτης-Πανκλαδιατικός 1-3 

 

 

ΔΥΝΑΤΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
 Στα λευκά ντύθηκε το χωριό την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Το χιόνι, το οποίο σε μερικά σημεία ξεπέρασε και το μισό μέτρο, σκέπασε το χωριό. 
Εντυπωσιακές ήταν οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από κατοίκους και πατριώτες που ήταν εκείνες τις ημέρες στο χωριό. 

 Να σημειωθεί ότι ακολούθησαν και άλλες ημέρες με δυνατή χιονόπτωση μέχρι και τα μέσα του Φεβρουαρίου, συνοδευόμενες με ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα -με εξαίρεση τους δρόμους οι οποίοι καθαρίστηκαν- το χωριό να είναι στα λευκά σχεδόν όλο το χειμώνα. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
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