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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

 

Η πλατεία στην χειμωνιάτικη λιακάδα 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 16 Εαρινή έκδοση 2018 

 

 

Απολογισμός Τριετίας 
 2014-2017 

 
Του Πρόεδρου του Σ.Α.Κ. κου Μιχ. 
Ρέπουλη 
 
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι 
καλώς ήλθατε στη σημερινή 
συνέλευση, η οποία πρωτοτυπεί διότι 
εκτός από τον απολογισμό της τριετίας 
και τις εκλογές θα κόψουμε και την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. 
 Παρά τα εμπόδια του αποκλεισμού των 
δρόμων λόγω του συλλαλητηρίου για 
την Μακεδονία μας χαίρομαι διότι όλοι 
οι παρόντες Αραχωβίτες/Καρυάτες τα 
αψήφησαν και απέδειξαν την αγάπη 
τους και για το Σύνδεσμο και για το 
χωριό μας. 
 Οι δράσεις του Συνδέσμου την 
προηγούμενη τριετία είναι γνωστές 
στους περισσότερους, απλώς θα τις 
υπενθυμίσω πολύ σύντομα για όσους 
δεν τις γνωρίζουν.  
 

ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 
  Τοποθετήθηκε σιδερένιος κοντός με 
την ελληνική σημαία προσφορά του 
αείμνηστου Κυριάκου Θεοδωρίδη. 
 Ενώ έχουμε δυο μελέτες 
αποκατάστασης του μνημείου και 
έχουμε εξεύρει και τον ειδικό 
συντηρητή ο οποίος θα αναλάβει την 
επισκευή του μνημείου αντί € 7.500- 
περίπου δεν κατορθώσαμε να βρούμε 
έναν χορηγό για να διαθέσει το εν λόγω 
ποσό. Γι΄ αυτό αναγκαστήκαμε να 
ανοίξουμε ένα λογαριασμό στην 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο όνομα του 
Συνδέσμου τα έσοδα του οποίου θα 
χρησιμοποιηθούν για το μνημείο 
αποκλειστικά. Ο αριθμός λογαριασμού 
είναι δημοσιευμένος παντού 
(www.karyes gr – facebook, εφημερίδα 
του Συνδέσμου σε κάθε τεύχος). 
 Μέχρις στιγμής έχουν μαζευτεί 
περίπου € 750- δηλ. 10% του αναγκαίου 
ποσού. Ζητήσαμε τη βοήθεια της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της 
Αντιπεριφερειάρχου αλλά μέχρι 
στιγμής δεν έχουμε ανταπόκριση. 
 Βοηθήστε και διαδώστε το όπως 
μπορείτε, διότι εάν το μνημείο 
καταρρεύσει όλοι θα αισθανθούμε 
ενοχές. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΡΥΩΝ 
 Διατηρήσαμε και διατηρούμε την 
ιστοσελίδα www.karyes.gr που ανήκε 
στην πρώην Κοινότητα Καρυών και την 
εμπλουτίζουμε συνεχώς με νέα από τις 
Καρυές με την βοήθεια της Μάρτζης 
Κωνσταντοπούλου, αδελφής του 
γραμματέα μας Χάρη 
Κωνσταντοπούλου.  Σε αυτήν έχουμε 
τοποθετήσει όλο το περιεχόμενο της 
εφημερίδας «Καρυές και τα χωριά του 
δήμου Οινούντος» αφού 
προηγουμένως το ψηφιοποιήσαμε. 
 Ένα σημαντικό ομολογουμένως έργο. 
 

-συνέχεια στην σελίδα 2- 

Ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
 

 

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου του 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ματαλείου Καθιδρύματος στις 11 το πρωϊ πραγματοποιήθηκε η Γενική 
Συνέλευση του Συνδέσμου μας.     Παρόντα ήταν 52 ταμειακά εντάξει μέλη. 
 Πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέχθηκε δια βοής ο κ. Τράκας Νικόλαος του 
Βασιλείου και Γραμματέας της Συνέλευσης η κ. Δήμητρα Ρέπουλη του Ιωάννη. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του απερχομένου Δ.Σ. κ. Μιχάλης Ρέπουλης 
παρουσίασε την «Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου». 
  Ακολούθησε η παρουσίαση του «Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων» από τον 
Ταμία κ. Κωνσταντίνο Δημήτρουλα και η «Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής» 
από τον πρόεδρό της κ. Μιχάλη Μπίνη. 
 Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την 
Απαλλαγή του 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 τον πρόεδρο αυτής κ. Νικόλαο Τράκα του Βασιλείου και ως 
μέλη την Παρασκευή Τουρόγιαννη και τη Δήμητρα Κάκαρη-Ρέπουλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Α. TAKTIKA MΕΛΗ 

1. ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

2. ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

3. ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ  

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                       

5. ΛΑΤΣΗ ΛΕΥΚΗ  συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

6. ΚΟΨΙΑΥΤΗ-ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ          

7. ΠΡΕΚΕΖΕ ΑΝΝΙΤΑ  χήρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

8. ΠΡΕΚΕΖΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                             

9. ΜΑΤΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                              

2. ΜΑΧΑΙΡΑ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

3 ΑΘΑΝΑΗΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

Για την εξελεγκτική επιτροπή 
 

Α. TAKTIKA MΕΛΗ 

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ                         

2. ΜΠΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  του ΑΝΔΡΕΑ                           

3. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ          

 
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                  

2. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ                 

 
 
 
 Στις 28-2-2018 συνεδρίασαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. και 
συγκροτήθηκε σε σώμα μετά από σχετική ψηφοφορία το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. 

 
 

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ρέπουλης 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αννίτα Πρεκεζέ 

Β΄ Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Μέρμηγκα 
Γραμματέας: Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος 

Ταμίας: Ευαγγελία Κοψιαύτη 
Μέλος-Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Λευκοθέα Λάτση 

Μέλος: Νικόλαος Γ. Τράκας 
Μέλος: Χρήστος Πρεκεζές  

Μέλος: Γρηγόριος Ματάλας 

 
 
 

Καλή επιτυχία σε όλους! 
 
 
 
 

 

 
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  Π Α Σ Χ Α 
  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΣΕΛΙΔΑ 2 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 

ΣΕΛΙΔΑ 3: 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΝΑΔΑ 
ΣΕΛΙΔΑ 5-6: 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΣΕΛΙΔΑ 7: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ 
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

 

http://www.karyes.gr/
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5JqT_4_MAhVD2RoKHY_RC3IQjRwIBw&url=http://balkon3.com/gr/pascha-stin-ellada/&bvm=bv.119745492,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNFxz8H35a7qx2sYrDFk_oLXyKH4Jg&ust=1460787355872566
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2014-2017 (Του Πρόεδρου του Σ.Α.Κ. κου Μιχ. Ρέπουλη) 

-συνέχεια από την σελίδα 1- 
Η κοπή της Βασιλόπιτας 

 του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

 Συνεχίζουμε την έκδοση του  ενημερωτικού φυλλαδίου δελτίου-εφημερίδας με τη φροντίδα και πάλι του γραμματέα 
μας Χαρ. Κωνσταντόπουλου και της αδελφής του Μάρτζης στο οποίο περιέχονται όλα τα αξιόλογα νέα του χωριού σε 
αντικατάσταση της  εφημερίδας της αντιπροέδρου Αννίτας Πρεκεζέ το οποίο προσπαθούμε να εκδίδουμε τέσσερις (4) 
φορές το χρόνο στα ελληνικά-αγγλικά και να το αποστέλλουμε με κάθε ευκαιρία στα μέλη του Συνδέσμου. Το 
τελευταίο τεύχος είναι εδώ και μπορείτε  να το πάρετε. Επίσης, δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του συνδέσμου 
χωριού μας www.karyes.gr. 
 Παρακαλείσθε για κάθε κοινωνικό γεγονός να στέλνετε ένα email στην διεύθυνση που αναφέρεται, ή μία επιστολή, ή 
να τηλεφωνείτε στα μέλη του Δ.Σ. 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 
 Ενισχύσαμε και θα ενισχύουμε οικονομικά την ετήσια εκδρομή των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου Καρυών. 

 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

 Διοργανώσαμε δύο εκδρομές φίλων του χωριού και 
Καρυατών/Αραχωβιτών στο νέο αρχαιολογικό μουσείο της Τεγέας, 
καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο της και εν συνεχεία επίσκεψη, 
ξενάγηση και γεύμα στις Καρυές με πρωτοβουλία του μέλους του 
Δ.Σ. κας Ευαγγελίας Κοψιαύτη. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 Διοργανώσαμε την ετήσια αρτοκλασία του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, με προσφορά καφέ και 
γλυκισμάτων στο Κοινοτικό κατάστημα στους προσκεκλημένους μας μετά το τέλος της λειτουργίας. Μας τίμησαν 
επανειλημμένως ο Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Ευστάθιος, βουλευτές, ο Δήμαρχος Σπάρτης, εκπρόσωποι της 
περιφέρειας ως και ο ίδιος ο περιφερειάρχης.  
 Διοργανώσαμε επιτυχώς τις ετήσιες  εκδηλώσεις κοπής πίτας (στην Αθήνα), θερινού χορού και υποδοχής των 
ομογενών (στις Καρυές). Κατά τη διάρκεια του θερινού χορού βραβεύσαμε τους αποφοίτους των ανωτάτων σχολών 
που έχουν καταγωγή από τις Καρυές δωρίζοντας τους ταυτόχρονα ένα αντίτυπο του βιβλίου «Καρυαί» του Γ. Πίτσιου. 
Παράκληση για ενημέρωση του Σ.Α.Κ. για τους νέους πτυχιούχους. 
 Τα καλοκαίρια διοργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις, όπως παιδικό πάρτυ («Το τραίνο της χαράς») και παραστάσεις  
θεάτρου σκιών (σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης), καθώς και έκθεση παλαιών και σύγχρονων φωτογραφιών από το 
χωριό (σε συνεργασία με την Φωτογραφική Λέσχη Σπάρτης), η οποία συγκίνησε ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και 
ξύπνησε πολλές αναμνήσεις (το υλικό των φωτογραφιών αναπαράχθηκε σε 100 dvd τα οποία πωλούνται για την 
ενίσχυση των εσοδών του Συνδέσμου μας).  Επίσης διοργανώσαμε τη μουσική εκδήλωση «Οίνος και Πνεύμα» με 
προβολή βιντεοταινίας με σχέση τον οίνο και με συμμετοχή οινοπαραγωγών και ερασιτεχνικού χορευτικού 
συγκροτήματος από δεσποινίδες και κυρίες των Καρυών. Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία και ενισχύθηκε 
οικονομικά από το Δήμο Σπάρτης και του αδελφούς Νίκο και Σωτήρη Κουτσόγιωργα. 

ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 Βάσει της μελέτης των μηχανικών Αφών Ηλιόπουλων προκηρύξαμε μειοδοτικό διαγωνισμό για την εξωτερική 
διαμόρφωση του εξωτερικού του κτιρίου της πρώην αστυνομίας και την μερική διαμόρφωση του εσωτερικού του.  
 Μειοδότης ανακηρύχθηκε ο εργολάβος Δημήτριος Αρφάνης ο οποίος με την συνεργασία του Καρυάτη Δημητρίου 
Λεβεντάκη και του ξυλουργού Δημήτριου Λαβατζή ολοκλήρωσε και εντός του χρονοδιαγράμματος το έργο με 
εξαιρετικά κατά κοινή ομολογία  αποτελέσματα. Ιδιαίτερα ο εξωτερικός νυκτερινός φωτισμός είναι εκπληκτικός. 
  Εν συνεχεία, λόγω αδυναμίας των μηχανικών Αφών Ηλιόπουλων να εκπονήσουν την οριστική μελέτη του κτιρίου την 
αναθέσαμε στον Καρυάτη Ιωάννη Καραχάλιο και το Σπαρτιάτη μηχανολόγο Ιωάννη Δημάκη οι οποίες και 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. 
 Τα κεφάλαια για τις επισκευές και τις μελέτες συλλέχθηκαν με πολύ κόπο και προσπάθειες. Κατ’ αρχήν 
απευθυνθήκαμε στους συλλόγους του εξωτερικού οι οποίοι για διαφόρους λόγους  δεν ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά, 
πλην των Αραχωβιτών του Σίδνεϋ Αυστραλίας, των οποίων μάλιστα ο σύλλογος έπαυσε να λειτουργεί και οι οποίοι μας 
απέστειλαν το ποσό των € 8.300- σε δυο δόσεις  με πρωτοβουλία των αδελφών Βουκίδη. Εν συνεχεία εκδώσαμε ένα 
παγκόσμιο λαχείο ευελπιστούντες να συλλέξουμε € 10.000-, αλλά τελικά με πολύ κόπο εισπράξαμε € 6.900-. Ο τυχερός 
λαχνός των € 1.000- έπεσε στην Γεωργία Διαμαντούρου από το Τορόντο Καναδά. Τα υπόλοιπα κεφάλαια εισπράχθηκαν 
από τους χορούς και τις πίτες για τη συμμετοχή σας στις οποίες θερμώς σας ευχαριστούμε. 
 Σκοπός του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου στην επόμενη τριετία πιστεύω ότι θα είναι η συλλογή ενός ποσού γύρω στα € 
50.000- (€ 20.000- συν € 30.000-) προκείμενου να ολοκληρωθεί η επισκευή του ισογείου και να γίνουν λειτουργικά τα 
δυο εμπορικά κενά καταστήματα ώστε να μπορέσουν να εκμισθωθούν. 
 Περιμένουμε τις ιδέες σας στο  θέμα αυτό. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 Οι εισπράξεις από τα μισθώματα των γραφείων της οδού Σταδίου και του καφενείου στο χωριό πηγαίνουν στην 
πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στη διάρκεια της τριετίας εκμισθώσαμε ένα από τα τρία γραφεία 
(συνολικά δυο) και το τρίτο 10τ.μ. παραμένει κενό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα κάποιας επιχείρησης η 
συλλόγου. Η οδός Σταδίου όπου είναι τα γραφεία είναι έρημη αλλά και η ίδια πολυκατοικία έχει προβλήματα 
διαχείρισης, χρήσης και ανακαίνισης των χώρων της για τα οποία ο Σύνδεσμος έδωσε ικανή χείρα βοήθειας 
προκείμενου να επιλυθούν και μάλλον είναι σε καλό δρόμο. 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 Τέλος, έχει ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης τουριστικών-πληροφοριακών πινακίδων σε διαφορά σημεία του 
χωριού (τα αποτελέσματα θα φανούν το καλοκαίρι), ενώ ενοικιάσαμε ένα πιάνο ιδιοκτησίας του Συνδέσμου στην 
Αρετή Κουτσόγιωργα αντί ετήσιου μισθώματος € 50-. 
 Ευχαριστώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη άριστη μεταξύ μας συνεργασία και τη στήριξη που μου 
παρείχαν.  
 Επίσης, όλους του Καρυάτες  είτε μέλη είτε μη μέλη που βοήθησαν τους σκοπούς του Συνδέσμου. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 
 

 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
 

 
 Παράλληλα με τις εκλογές πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 
Φεβρουαρίου του 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Ματαλείου Καθιδρύματος η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών. 
 Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμπατριώτες μας ευχήθηκαν καλή 
χρονιά και καλή δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 
Τα μέλη του απελθόντος Δ.Σ. και της Eξελεκτικής Eπιτροπής. 

Από αριστερά: Χαρ. Κωνσταντόπουλος, Δήμ. Μέρμηγκα, Μιχ. 

Ρέπουλης, Μιχ. Μπίνης, Ανν. Γκλέκα-Πρεκεζέ, Λ. Λάτση, Νικ. Γ. 

Τράκας, Ευαγ. Κοψιαύτη-Γκιώνη, Παρ. Χριστόπουλος και Κων. 

Δημήτρουλας 

 

Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων 

 

 Αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας πραγματοποίησε 
επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του Σταθμού του 
Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου της Πλατείας Συντάγματος με 
αφορμή την Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων. 
Η αντιπροσωπία περιηγήθηκε στα περίπτερα με σκοπό να έλθει 
σε επαφή με παραγωγούς της Λακωνίας ώστε στο μέλλον να 
οργανωθεί αντίστοιχη προσπάθεια προβολής και των προϊόντων 
των Καρυών.  
------------------------------------------------------ 
 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω 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, 
 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 , 6974 720909.     
     Το Δ.Σ. 

http://www.karyes.gr/
mailto:info@karyes.gr


Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών Ενημερωτικό Δελτίο- Έαρ 2018 3 

Με επιτυχία οργανώθηκε ο ετήσιος ανοιξιάτικος χορός του Συνδέσμου μας 
 

 Οι Καρυάτες της Αθήνας και όχι μόνο μαζί με φίλους του χωριού και του Συνδέσμου μας συναντήθηκαν την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στο μουσικό μεζεδοπωλείο  «ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» στην 
Υμηττό. Σε μία ωραία αίθουσα που θύμισε παλιό «ρεμπετάδικο» και με ζωντανή μουσική οι παρευρισκόμενοι απολαύσαν ένα πλούσιο menu. 
 

 

   

 

 Μια ωραία έκπληξη περίμενε τους παρευρισκόμενους αφού οι αρκετοί Αραχωβήτες-Καρυάτες σηκώθηκαν και χόρεψαν 
μια σειρά από παραδοσιακούς χορούς του χωριού μας, οι οποίο μάλιστα με πρωτοβουλία του μέλους του Δ.Σ. κας 
Ευαγγελίας Κοψιαύτη πλέον διδάσκονται και σε παραδοσιακό χορευτικό όμιλο της Αθήνας! 
Παρών στην εκδήλωση μας ήταν και ο δήμαρχος Σπάρτης κος Ευαγ. Βαλιώτης, ο οποίος απεύθυνε και ένα σύντομο 
χαιρετισμό. 

  

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

Αδελφότητα Καναδά 
 Με επιτυχία διοργανώθηκε για άλλη μια φορά ο αποκριάτικος χορός (μακαρονάδα) της Αδελφότητας στον Τορόντο του Καναδά το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στο κέντρο εκδηλώσεων 
(Crystal Fountain). Αρκετοί ήταν οι συμπατριώτες μας που μαζί με τις οικογένειές του βρήκαν την ευκαιρία να ανταμώσουν και να διασκεδάσουν. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε 
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. 

 

 
 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ της Αδελφότητας 
για το 2018. 

 
Κυριακή 27 Μαϊου 

Εαρινό άνοιγμα πάρκου Καρυών (γεύμα και θεία λειτουργία). 
 

Σάββατο 28 Ιουλίου και Κυριακή 29 Ιουλίου 
Ετήσιο Πανηγύρι στο Πάρκο Καρυών. 

 
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 

Φθινοπωρινή Εορτή Καλαμποκιού στο Πάρκο Καρυών. 
 

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 
Χριστουγεννιάτικος Χορός (σε μέρος που θα ανακοινωθεί). 

 

  
Χειμωνιάτικη άποψη του πάρκου μας 

Συμμετοχή της Αδελφότητας στην παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Τορόντο 

   

Θέκλα Γκιώνη MSc, RD 
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 

Απόφοιτη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και 

University College London 

6989681327    www.mynutriplan.gr    info@mynutriplan.gr 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

Απώλεια Σωματικού Βάρους, Ολιστική Διατροφική 

Συμβουλευτική,  Διατροφή στην Εγκυμοσύνη και το Θηλασμό 

Παιδική Διατροφή, Αθλητική Διατροφή, Κλινική/Ιατρική 

Διατροφή, 

Διαταραχές πρόσληψης Τροφής, Διαδικτυακές συνεδρίες 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii9-SFjoLaAhUI66QKHXHJDyYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pngall.com/canada-flag-png&psig=AOvVaw180AWaMKFTpcHZNXG_5rjx&ust=1521882586864283
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ  
ΚΑΡΥΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ –ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ – ΣΙΤΑΙΝΑ – ΚΑΣΤΑΝΤΙΤΣΑ – ΠΑΛΙΟ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ –ΒΑΜΒΑΚΟΥ – ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΚΑΡΥΕΣ 
 Πολλοί είναι οι επισκέπτες του χωριού μας οι οποίοι επιδιώκουν να συνδυάσουν την παραμονή τους στις όμορφες Καρυές με μια ημερήσια εκδρομή στον μαγευτικό Πάρνωνα. Με το 
σημερινό τεύχος επιχειρούμε για πρώτη φορά να προτείνουμε μια εκδρομή η οποία πιστεύουμε ότι θα αποζημιώσει και με το παραπάνω και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. 
 Η συγκεκριμένη εκδρομή ξεκινά από τις όμορφες Καρυές προς το χωριό του Άγιου Πέτρου μέσα από το πανέμορφο δάσος των Καρυών. Μετά από 8χλμ. και διασχίζοντας το χωριό του Αγ. 
Πέτρου (για το οποίο δεν κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αφού όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουμε και το έχουμε επισκεφτεί) παίρνουμε το δρόμο με κατεύθυνση το Άστρος. 

  
Ο Άγιος Πέτρος 

 Στη διαδρομή μας συναντάμε το γνωστό μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου του Βόρειου Πάρνωνα της «Παναγιά την Μαλεβή». 
 Η ονομασία Μαλεβή προέρχεται από την τοπική ονομασία της κορυφής του Πάρνωνα, Μαλεβός. Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη μονή ιδρύθηκε κατά τον 8ο αι. σε διαφορετική 
θέση από την σημερινή. Η πρώτη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε το 1320, σύμφωνα με χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου. Λίγα χρόνια αργότερα επαργυρώθηκε 
η θαυματουργή, μυροβλήζουσα εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανόν του Ευαγγελιστή Λουκά.  

 

 Στις αρχές του 17ου αι. η μονή λειτουργούσε, αφού το 1609 οι τουρκικές αρχές έδωσαν την άδεια να ανοικοδομηθεί 
ερειπωμένη εκκλησία στον Πλάτανο. Η δεύτερη μετακίνηση της μονής πραγματοποιήθηκε το 1616, σύμφωνα με 
κτητορική επιγραφή, από τον ηγούμενο Ιωσήφ Καρατζά. Τα επόμενα χρόνια στην μονή μόνασε ο Άγιος Νείλος ο 
μυροβλήτης (κατά κόσμον Νικόλαος Τερζάκης, †1651), ο οποίος αργότερα ασκήτευσε στο Άγιο Όρος. 

Στις 8 Μαΐου 1786 οι Τούρκοι, προκειμένου να εκδικηθούν για την ήττα τους από τους κλέφτες του Ζαχαριά και τους Αγιοπετρίτες 
κλέφτες, με σημαντικότερους τους Θανάση Καράμπελα και Αντωνάκη Αλεβίζο, πυρπόλησαν την μονή. Κατά τα χρόνια της Επανάστασης 
του 1821, ο ηγούμενος της μονής, Καλλίνικος Τσιαμούρης, έγινε μέλος της Φιλικής Εταιρείας και βοήθησε αρκετά ως γιατρός πολλούς 
αγωνιστές και τον Δημήτριο Υψηλάντη. Το 1826 ο Ιμπραήμ Πασάς κατέστρεψε τη μονή. Χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της 
Γερμανικής κατοχής, οι Γερμανοί βομβάρδισαν την μονή, γιατί εκεί στεγαζόταν νοσοκομείο που βοηθούσε τους αντάρτες του Πάρνωνα. 
 Το καθολικό της μονής ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και εσωτερικά· είναι αγιογραφημένο πρόσφατα. 
Στο πάνω μέρος του αύλειου χώρου, έχει χτιστεί πρόσφατα ένας βυζαντινού τύπου ναός αφιερωμένος στην Παναγία. Γύρω από το 
καθολικό υπάρχουν νεόκτιστα και ανακαινισμένα κελιά και βοηθητικοί χώροι καθώς και τα παρεκκλήσια του Αγίου Νείλου, του Αγίου 
Νεκταρίου και του Αγίου Γεωργίου. 
 Η Μονή Μαλεβής έχει μετόχι τον Άγιο Χαράλαμπο στο χωριό Κορακοβούνι. Η μονή μετατράπηκε σε γυναικεία το 1949 και απαριθμεί 
σήμερα 14 μοναχές. Το καθολικό της εορτάζει στην Απόδοση της Θεοτόκου, στις 23 Αυγούστου.  

  
Ο Άγιος Ιωάννης 

Συνεχίζοντας την διαδρομή το τοπίο γίνεται πιο ήπιο και 
αφού διασχίσουμε ένα οροπέδιο ο δρόμος αρχίζει να 
κατηφορίζει συναντώντας δύο χωριά τον Άγιο Ιωάννη και 
την Ορεινή Μελιγού. Και τα δύο χωριά είναι χτισμένα σε 
πλαγιές με όμορφή θέα.  
 Μετά από λίγα χιλιόμετρα συναντάμε μια διασταύρωση. 
Ευθεία ο δρόμος πηγαίνει προς το Άστρος. Στα δεξιά 
υπάρχουν δύο δρόμοι που οδηγούν προς Κατσάνιτσα. Ο 
ένας περνάει μέσα από το χωριό Χάραδρο και ο άλλος 
τον παρακάμπτει. Η επιλογή εδώ είναι του επισκέπτη (και 
οι δύο δρόμοι παρακάτω συναντιούνται). 

 
Η Ορεινή Μελιγού 

 
Ο Χάραδρος 

 
 

 
 Εδώ πλέον το τοπίο αλλάζει και γίνεται δασικό. Περνάμε σε μια στενή κοιλάδα 
και αφού κατεβούμε και περάσουμε μια γέφυρα για να περάσουμε στην 
απέναντι πλαγία μετά από μερικά χιλιόμετρα συναντούμε δεξιά ένα 
χωματόδρομο ο οποίος θα μας πάει σε ένα μυστικό του Πάρνωνα : τους 
καταρράκτες της Λεπίδας! Ο μεγάλος καταρράκτης έχει ύψος 70 μέτρα και ο 
μικρός 45 μέτρα. Οι καταρράκτες της Λεπίδας θεωρούνται από τα ομορφότερα 
αλλά και συνάμα άγνωστα θαύματα της φύσης του Πάρνωνα. Τα βράχια γύρω 
από τους καταρράχτες έχουν σταχτί χρώμα και το νερό πέφτει με ιδιαίτερη 
δύναμη πάνω τους καταλήγοντας σε μια σειρά από μικρές λίμνες.  

 
 

 
Άποψη του Πλάτανου 

 Ωστόσο, σε όσους θέλουν να αποφύγουν τον χωματόδρομο και θέλουν να 
δουν καταρράκτες δεν χρειάζεται να στεναχωρηθούν. Η επόμενη στάση θα 
τους αποζημιώσει. Το χωριό Πλάτανος είναι ένα διαμάντι κρυμμένο στις 
πυκνές φυλλωσιές του Ανατολικού Πάρνωνα. Περιβάλλεται από πολλά 
πλατάνια εκατοντάδων χρόνων εξ ου και η ονομασία του χωριού. Έχει τη 
μορφή νησιού με σοκάκια όπου δεν μπαίνουν αυτοκίνητα. Οι κάτοικοι 
υποστηρίζουν ότι η καταγωγή τους είναι από νησί, πιθανόν την Αίγινα. Το 
χωριό, έχει κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Δίπλα στο χωριό κυλά ο ποταμός 
Βρασιάτης, ο οποίος διαχέεται μέσα στα σοκάκια του χωριού δημιουργώντας 
καταρράκτες και βρύσες, ενώ υπάρχουν ξενώνες και εστιατόρια 

 
Ο καταρράκτης μέσα στον Πλάτανο 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0l_mt-InaAhWLGewKHSgWB6AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.touristorama.com/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82/locations/pg_1268/img-2&psig=AOvVaw2fTD1NrpCfcO6lZogMp-kd&ust=1522152023750733
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK-pO5-InaAhVDKewKHZYkBtQQjRx6BAgAEAU&url=http://moriasnow.gr/tourismos/agios-ioannis-to-oreino-astros&psig=AOvVaw2fTD1NrpCfcO6lZogMp-kd&ust=1522152023750733
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF1cXp-InaAhVP6KQKHXbCCDoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.exploring-greece.gr/el/show/23883/:ttd/ORINI-MELIGU&psig=AOvVaw3qJyzl4Zb-DUaSdKtY2iA7&ust=1522152126102693
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj2d3IpIzaAhUF36QKHQHNAv4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.exploring-greece.gr/el/show/19637/:ttd/CHARADROS&psig=AOvVaw1DdJhwj3Vbbr5aPfqNkkpW&ust=1522232612951665
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj19Zy-54naAhUL6KQKHblbDmkQjRx6BAgAEAU&url=http://eikonoskopionews.blogspot.com/2015/04/01-03-2015.html&psig=AOvVaw33wcodVm_n4dfZexKRDXXF&ust=1522147489605775
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK7_e1oIzaAhWtsaQKHR4mAFgQjRx6BAgAEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DUq2SpkDRD7g&psig=AOvVaw1GBYerZJkAfUJueTrRu3-9&ust=1522231455759656
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5yu6O5YnaAhWCr6QKHeueCA0QjRx6BAgAEAU&url=http://sfikanet.blogspot.com/2017/10/e.html&psig=AOvVaw3-tAM8LZd7euLixhhIrBwY&ust=1522146783014104
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGi9Xq5InaAhUIzKQKHb2JCXwQjRx6BAgAEAU&url=http://orestistrips.blogspot.com/2013/03/blog-post.html&psig=AOvVaw3-tAM8LZd7euLixhhIrBwY&ust=1522146783014104
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ  

 
Η Σίταινα 

 Συνεχίζοντας ο δρόμος περνάει από το χωριό της Σίταινας. Το χωριό έχει παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, και διασώζει  παλιούς 
μουλαρόδρομους, γραφικά πέτρινα αλώνια και πηγάδια. Είναι χτισμένο αριστερά και δεξιά μιας καταπράσινης ρεματιάς του Βρασιάτη, 
που το χωρίζει σε δύο συνοικίες, τον ελατοσκέπαστο Μαντζανά, κάτω από το καταπράσινο βουνό Ζηπουνιά, και το Γαλατά, στους 
πρόποδες του επιβλητικού Πλακιά. 
 
 Ο επόμενος σταθμός μας είναι ένα διαμάντι του Πάρνωνα. Η Καστάνιστα, ένα γραφικό, ολόλευκο τσακωνοχώρι του Πάρνωνα, σε 
υψόμετρο 900 μ., ζωσμένο από πανέμορφα δάση με καστανιές, έλατα και πλατάνια. Η Καστάνιτσα θεωρείται ένας από τους 
ομορφότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια βαμμένα λευκά, με στέγες από πλάκες 
σχιστόλιθου του Πάρνωνα, με έντονα χρώματα στα παράθυρα και λουλουδιασμένες αυλές - αρκετά από αυτά είναι πυργόσπιτα 300 και 
πλέον χρόνων - δίνουν σε συνδυασμό με τους ασβεστωμένους πλακόστρωτους δρόμους μια ειδυλλιακή, πρόσχαρη και  ταυτόχρονα 
αιγαιοπελαγίτικη όψη στο χωριό. 

 Η θέα από το ύψωμα - το κάστρο - στο επάνω μέρος του οικισμού, όπως και από την ανακαινισμένη πλατεία, είναι εξαιρετική. Η Καστάνιτσα ήταν ονομαστή παλιότερα για την παραγωγή 
της σε ασβέστη, από όπου πήρε το χρώμα της, όπως επίσης και στα κάστανα, που πιθανόν της έδωσαν και το όνομά της. Το μεγάλο καστανοδάσος που την περιβάλλει έχει έκταση 4.500 
στρέμματα. Στο παρελθόν, η σοδειά  από τα κάστανα   ξεπερνούσε τους 400 τόνους, ενώ τριάντα παραδοσιακά ασβεστοκάμινα λειτουργούσαν αδιάκοπα για το ψήσιμο του ασβέστη. 
 Η Καστάνιτσα είναι ένα από τα αρχαιότερα υπάρχοντα ορεινά Κυνουριακά χωριά του Πάρνωνα και σύμφωνα πάντα με τα γραπτά κείμενα και το αρχαιότερο Τσακωνοχώρι. Το έτος 1293 
κάνει την επίσημη γραπτή του εμφάνισή του το πρώτο τσακωνοχώρι του Πάρνωνα. Το χρόνο αυτό ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ανδρόνικος εξέδωσε χρυσόβουλο διάταγμα με το οποίο 
έδινε νέα προνόμια σε διάφορες επισκοπικές έδρες και μεταξύ αυτών αναφέρει και την Καστάνιτσα «Κώμη η καλουμένη Κωνστάντζα». 

   

Απόψεις της Καστάνιτσας 
 
 Η επιστροφή προς τις Καρυές είναι από μόνη της μια απολαυστική εμπειρία αφού διασχίζοντας την καρδιά του Πάρνωνα μέσα από το πυκνό ελατόδασος παίρνουμε τον δρόμο προς την 
Βαμβακού ανηφορίζοντας.  
 

 
Άποψη της Βαμβακούς 

 Συναντώντας τον δρόμο Βαμβακού-Άγιος Πέτρος στρίβουμε 
αριστερά προς Βαμβακού και αν επιθυμούμε κάνουμε άλλα 
μια ακόμα στάση στο παλιό καταφύγιο του Πάρνωνα που 
συναντούμε σχεδόν πάνω στον δρόμο μας (150μ. αριστερά 
σε μια διασταύρωση). Εκεί υπάρχει και πηγή με νερό για να 
ξεδιψάσουμε.  
 Το τελικό μέρος της επιστροφής θα γίνει μέσα από τα 
χωριά της Βαμβακούς και την Βαρβίτσας. 
 Όλη η διαδρομή γίνεται σε άσφαλτο και η καθαρή οδήγηση 
είναι περίπου 3-3,5 ώρες και συνεπώς είναι μια πολύ καλή 
πρόταση για ημερήσια εκδρομή.  
 
Πηγές: arcadia.ceid.upatras.gr, WIKIPEDIA.ORG 

  
Η πλατεία της Βαρβίτσας 

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

Μια φωτογραφία θησαυρός! 

 Πρόσφατα στο διαδίκτυο αναρτήθηκε μια φωτογραφία από ένα 70 ετών! Πρόκειται για ετήσια συνάντηση Καρυατών (Αραχοβιτών) Λακωνίας που διαμέναν στην Αθήνα. Η φωτογραφία 
έχει ληφθεί τον Φεβρουάριο του 1950 στην παραλία του Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο (στο βάθος αμυδρά διακρίνεται η Πειραϊκή Χερσόνησος)!  
 Λογικά πολλοί θα μπορούν να αναγνωρίσουν στα πρόσωπα αυτά τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους! 

 

http://www.greece.com/photos/destinations/Peloponnese/Arkadia/Village/Sitena/%CE%A3%CE%99%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%91/35637786
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/parnon.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtpuXa5YnaAhXLzaQKHWUHDh8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.monemvasianews.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82/&psig=AOvVaw1xSImhbDZYeqDadrgC1Dar&ust=1522147026107134
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZu4bt5YnaAhUPzqQKHfumD0YQjRx6BAgAEAU&url=http://www.greece.com/photos/destinations/Peloponnese/Arkadia/Village/Kastanitsa/Kastanitsa_Arkadias/66024229&psig=AOvVaw1xSImhbDZYeqDadrgC1Dar&ust=1522147026107134
https://www.youtube.com/watch?v=t3hFJsKFrBw
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://moriasnow.gr/oikismos/bambakoy&psig=AOvVaw2jdDwcOlUI3haOroX-9N9w&ust=1522309597513232
http://beneas13.blogspot.com/2010/10/blog-post_02.html
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ 

 Απεβίωσε 10 Φεβρουαρίου 2018 στις Η.Π.Α., 
πλήρης ημερών  

Αναστασία Ιωάννου 
Κουτσόγεωργα – Cοuchell 

το γένος Παναγιώτη Δρούγα 
ετών 105 

 
 Ακολουθεί κείμενο του ανηψιού της Βασ. 
Κουτσόγεωργα.   
 «Είχε γεννηθεί στις 3 Ιουνίου 1913 στο 
Wilmette Ιλινόις στις ΗΠΑ. Η οικογένεια της 
επέστρεψε στην Ελλάδα, στο χωριό μας την 
Αράχωβα/Καρυές τελείωσε το δημοτικό 
σχολείο, μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον 
Ιωάννη, υιό του Παναγιώτη Παρ. Κουτσόγεωργα 
και απέκτησε μαζί του τέσσερα παιδιά, όλα 
γεννημένα στο χωριό τους: Παναγιώτη (Τάκη), 
Μηλίτσα (Έμιλι), Γιώργο και Παρασκευούλα 
(Βίβιαν). To 1949 η οικογένειά της 
μετανάστευσε στην Αμερική, αρχικά στον 
Καναδά και το 1951 πήγαν στο Σάρλοτ 
(Charlotte) της Βορείου Καρολίνας των Η.Π.Α. 
όπου και έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της 
ζωής της. 
 Αντιμετώπισε με στωικότητα και καρτερία το 
χαμό της μεγάλης της κόρης Έμιλης καταρχάς 
και αργότερα του συζύγου της Γιάννη. Ευτύχησε 
να γνωρίσει και να απολαύσει 10 Εγγόνια, 17  
Δισέγγονα και ένα Τρισέγγονο!!! 
 Ήταν βαθύτατα Χριστιανή και πάντα πρόθυμη 
να βοηθήσει τον συνάνθρωπο της. Υπήρξε μια 
στοργική μητέρα και γιαγιά και μια πιστή, 
στωική σύζυγος. Τίμησε με τα αληθινά της 
αισθήματα αγάπης και συμπόνιας και με τη 
διακριτικότητα της όλο το σόι του ανδρός της. 
Δεν παραπονέθηκε ποτέ και δε κακολόγησε 
άνθρωπο και δη συγγενή. Ήταν πάντα 
χαμογελαστή και με ανοιχτή την γεμάτη αγάπη 
αγκαλιά της. Θα μας λείψεις πολύ αγαπημένη 
μας θεία.  
Εμείς, τα 21 εν ζωή πρώτα ανίψια σου μαζί με 
τους/τις συζύγους μας, ευχόμαστε να είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει και ο Θεός 
να αναπαύσει τη ψυχή σου, σε διαβεβαιώνουμε 
δε ότι δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

 Με σεβασμό και πολλή αγάπη, ο ανιψιός σου 
Βασίλης». 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και 
κηδεύτηκε στις Καρυές το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, ο 

 

 Αριστοτέλης (Τέλης) Ευστρατίου Κωσταλάς 
ετών 87 

 Ακολουθεί  κείμενο του γιού του Ευστράτιου (Στράτου):  
«Χθες ήταν μια μέρα που για την υπόλοιπη ζωή μου θα 
θυμάμαι με θλίψη. 
Χωρίς προειδοποίηση, ο πατέρας μου, ο Αριστοτέλης 
Κώσταλας, άφησε αυτόν τον κόσμο ... 
Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι δεν θα μπορέσω πλέον να 
τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω και να ακούσω μια από τις 
ιστορίες του. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του: 

 Ήταν ένας μεγάλος πατέρας. Ό, τι χρειαζόμασταν πριν 
το χρειαζόμασταν, θα το είχε στη διάθεσή μας. Και με 
την "ανάγκη" εννοώ τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων 
και χωρίς να περιορίζονται στις συμβουλές του όταν θα 
το χρειαζόμασταν πραγματικά ... 

 Ήταν ένας μεγάλος σύζυγος. Αγαπούσε τη μαμά καθώς 
λίγοι άντρες αγαπούν τη σύζυγό τους και καθ 'όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έμαθε ότι της προσέφερε ό, τι 
θέλησε ακόμα και πριν το ζήτησε. 

 Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν ένας σπουδαίος 
άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που αν είχαν δύο 
πουκάμισα και ζητήσατε ένα θα έλεγαν ναι. Ο πατέρας 
μου ήταν ένας από εκείνους τους λίγους που αν 
χρειάζονταν ένα πουκάμισο θα σου έδινε το μόνο 
πουκάμισό του για να μπορεί να σε βοηθήσει ... 

 Είχε μια πλήρη ζωή (87 χρόνια), αλλά η αλήθεια είναι ότι θα 
θέλαμε να είναι γύρω μας για πολλά ακόμα χρόνια ... 
Επέζησε έναν παγκόσμιο πόλεμο όπου, αφού ο πατέρας του 
φυλακίστηκε για δύο χρόνια στα γερμανικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, υποστήριξε τη μητέρα του και τέσσερα 
αδέρφια του ... 
Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του οδήγησε όλα τα είδη 
δεξαμενών, φορτηγών και φορτηγών σε όλους τους τύπους 
οδών και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
 Αλλά είχε πάντα ένα χαμόγελο του προσώπου του, μια 
αγκαλιά για τα εγγόνια του και τον μεγάλο εγγονό του, κάτι 
θετικό για να πει τα παιδιά του και ένα φιλί για τη γυναίκα 
του.. 
 Αντίο Pop και σας ευχαριστώ για τα πάντα. 
 Θα μας λείψεις αν και θα είσαι πάντα στην καρδιά μας ...». 
 

 

Γεώργιος Χάρακας 
ετών 85 

 Απεβίωσε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας την 
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 ο Γεώργιος 
Χάρακας, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Καρυάτης 
μετανάστης στην μακρινή ήπειρο το 1953! 
Η κηδεία του έγινε στον Ι.Ν. Αγίου Ευσταθίου 
στην Μελβούρνη.  
 Αφήνει πίσω της σύζυγό του Πατρούλα και τα 
παιδιά του Θεόδωρο, Βασιλική και Νικόλαο. 

Πηγή karyes.blogspot.com 

 

 

Παναγιώτης (Τάκης) Κολοβός 
ετών 76 

 Απεβίωσε στις 12 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Σύδνεϋ της Αυστραλίας ο Κωνσταντίνος 
Κολοβός. Γεννήθηκε το 1942 και μεγάλωσε στις 
Καρυές, γιός του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας 
Κολοβού. 
 Μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας 
μετανάστευσε στο Σύδνεϋ, όπου έμεινε και την 
υπόλοιπη ζωή του ανάμεσα στην οικογένεια 
του, την σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά του 
Ιωάννη, Κωνσταντίνο και Θάλεια. 

Πηγή karyes.blogspot.com 

 
Απεβίωσε στην Κόρινθο στις 4 Μαρτίου 2018 ο 

 

Δημήτριος (Μίμης) 
Θεοδωρακάκης 

ετών 84 

 Ο αγαπητός σε όλους στο χωριό Μίμης 
αφήνει πίσω την σύζυγό του Βασιλική τα 3 
παιδιά του Γεωργία, Χριστίνα και Γιάννη 
και πολλά εγγόνια. 

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

 
Σύμφωνα με τον εφημέριο Καρυών Πατέρα Ευστράτιο: 

 Στις 17 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε η Γλυκερία Μαχαίρα ετών 90. 

 Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε ο Ιωάννης Πρεκεζές ετών 99. 

 Στις 13 Ιανουαρίου 2018 απεβίωσε στο Charlotte N.C. ο 
Κωνσταντίνος Πουλοκέφαλος ετών 88. Η κηδεία του έγινε στις 
Καρυές στις 14 Φεβρουαρίου 2018. 

 Στις 21 Ιανουαρίου απεβίωσε η Δήμητρα Δρακοπούλου ετών 92. 

 Στις 22 Φεβρουαρίου απεβίωσε ο Ευστράτιος Κολοβός ετών 88.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Στις 21 Ιανουαρίου στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Καρυών ο Ανδρέας Γρίβας και η σύζυγός του Άννα Χατζή (αστυνομικοί και οι δύο) βάπτισαν τα δύο τους δίδυμα  κοριτσάκια. Τα ονόματά τους 
Άρτεμις και Ανδριάνα. 
 Να τους ζήσουν! 
 

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

 

25Η Μαρτίου 2018 στις Καρυές 

 

 
 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 
έγινε όπως κάθε χρόνο στο 
όμορφο χωριό μας. Το πρωί 
έγινε η λειτουργία στον Ι.Ν. του 
Αγίου Ανδρέα και ακολούθησε η 
ανάγνωση ποιημάτων από τα 
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου 
Καρυών τα οποία είχαν ντυθεί με 
τις παραδοσιακές στολές τους. 
 Ακολούθησε η κατάθεση 
στεφάνων στο Ηρώο. 
 

  

Ανακατασκευή της στέγης του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα 
 
Όπως μας ενημέρωσε ο Εφημέριος 
του Καρυών πατέρας Ευστράτιος 
στην συνεδρίαση της 9ης 
Ιανουαρίου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου στο 
διοικητήριο  Λακωνίας παρουσία 
της αντιπεριφερειάρχου κας 
Αδαμαντίας Τζανετέα εντάχθηκε 
το έργο της ανακατασκευής της 
στέγης του Ιερού Ναού Αγίου  

 

  Ανδρέα Καρυών Λακωνίας στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2018 με το   
ποσό των € 150.000- 
  

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
 

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

 
E-mail: info@karyes.gr 

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

 
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr 
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