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ΚΑΡΥΕΣ 
 Λακωνίας 

 
 

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής 

Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 18 Φθινοπωρινή έκδοση 2018 

 

ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ 
Άλλο ένα όμορφο καλοκαίρι πέρασε στις όμορφες Καρυές. Όλοι οι Καρυάτες που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μας κατάφεραν και κανόνισαν ώστε να περάσουν ένα μέρος 
των θερινών διακοπών τους στον τόπο καταγωγής τους. Επίσης αρκετοί ήταν και οι ομογενείς που κανόνισαν και επισκέφτηκαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους.  
Το χωριό τους περίμενε γεμάτο πράσινο και ομορφιές και οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν έτοιμοι για να τους υποδεχτούν, ενώ και οι επαγγελματίες από την πλευρά τους να εξυπηρετήσουν. 
Αρκετοί ήταν και οι επισκέπτες από τις γειτονικές πόλεις και χωριά οι οποίοι σε καθημερινή βάση επισκέπτονται το χωριό των Καρυών, αφού πλέον λόγω της ομορφιάς του, των μνημείων 
του και των πολλών εμπορικών καταστημάτων θεωρείται ως το πιο ζωντανό της περιοχής και αποτελεί μια καλή επιλογή για μια ημερήσια επίσκεψη.  
 Το φετινό καλοκαίρι, που χαρακτηρίστηκε από την δροσιά του αφού υπήρξαν πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, κυρίως τον Ιούλιο, δυστυχώς στιγματίστηκε και από την πρωτοφανή τραγωδία 
της φωτιάς στην Ανατολική Αττική όπου αρκετοί συνάνθρωποί μας έχασαν την ζωή τους στις φλόγες. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, αποφασίστηκε από τον Δήμο Σπάρτης η αναβολή 
όλων των δημόσιων εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί εντός του τριήμερου πένθους που κηρύχθηκε από την Ελληνική Πολιτεία (24-26 Ιουλίου). Η απόφαση έγινε σεβαστή από 
όλους τους επαγγελματίες του χωριού -παρόλο που είχαν ήδη προβεί σε ετοιμασίες- και ως αποτέλεσμα δεν πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής της 26ης Ιουνίου στη 
Ράχη.  Έπειτα από αρκετή περίσκεψη αποφασίστηκε το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στην Κεντρική Πλατεία στις 27 Ιουλίου να πραγματοποιηθεί κανονικά, αφού αρκετοί ήταν οι 
ομογενείς που είχαν επισκεφτεί το χωριό μας, κάποιοι από αυτούς μετά από χρόνια, ειδικά για τα πανηγύρια, μιας εκδήλωση η οποία δεν έχει μόνο τον χαρακτήρα της διασκέδασης, αλλά 
και του ανταμώματος. Την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι δεν υπήρξε σπίτι στο χωριό κλειστό, ενώ και οι ξενώνες είχαν πληρότητα σχεδόν 100%.  
Παράλληλα, αρκετές ήταν και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες μαζί με τους ετήσιους θρησκευτικούς εορτασμούς, έδωσαν χρώμα στο Καρυάτικο καλοκαίρι. Τέλος, θα πρέπει να 

επισημάνουμε ότι όλοι οι φορείς του χωριού έδειξαν ότι περνούν σε μια νέα περίοδο δημιουργίας, δίνοντας ελπίδα ζωής στο όμορφο χωριό μας. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΡΥΕΣ 2018: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ 
26 Ιουλίου: Ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής 

   

27 Ιουλίου: Ο εορτασμός του Αγίου Παντελεήμoνος 

    

                                             15 Αυγούστου: Ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΝΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ  

 
E-mail: info@karyes.gr 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
WWW.KARYES.GR 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 

 

 
Θέκλα Γκιώνη 

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και  

University College London 
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr 

 
 

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
http://www.mynutriplan.gr/
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ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΡΥΕΣ 2018: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

Θέατρο σκιών 
 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης και του Συνδέσμου των Απανταχού 
Καρυατών, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Ιουλίου ένα διήμερο 
εκδηλώσεων με θέμα τα Παραμύθια και το Θέατρο Σκιών. Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε:  

 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 την είχε ο κος Δημήτριος Αβούρης, 
συγγραφέας ποιητής από την «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ» της 
Βαμβακούς και η κα Νατάσσα Μιχαηλίδου, αρχαιολόγος, μουσειολόγος και 
ξεναγός από τον Θίασο Θεάτρου Σκιών «ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ».  
Κατά γενική ομολογία οι εκδηλώσεις ήταν ποιοτικές και όλα τα παιδιά που 
βρίσκονταν εκείνες τις ημέρες στο χωριό το απόλαυσαν πραγματικά.  

  

 

  
Έκθεση ζωγραφικής και κοσμήματος Παντελή Κοντάκη και Μάτας Φλώρου 

 
 

 
 Το τριήμερο 3-5 Αυγούστου στο ισόγειο του Κοινοτικού Κτηρίου Καρυών έλαβε 
χώρα η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ της ζωγράφου κας Μάτας 
Φλώρου και του τεχνίτη κου Παντελή Κοντάκη. 

 

 

  
Τα έργα ήταν εμπνευσμένα και 
εντυπωσιακά, όπως μπορεί κάποιος να 
διαπιστώσει από τις δημοσιευμένες 
φωτογραφίες. 
Κατά γενική ομολογία η εκδήλωση 
ήταν μια καλλιτεχνική ανάσα στο 
Καρυάτικο καλοκαίρι και θα πρέπει να 
λειτουργήσει ως οδηγός για παρόμοιες 
εκδηλώσεις αφού υπάρχει ο 
διαθέσιμος χώρος. 

  

 

 

 

  

 

 
 

Οι συντελεστές της εκδήλωσης: 
 Στην πίσω σειρά: Θεοδ. Μεντής (πρόεδρος «Α.Σ. Ο 
ΚΑΡΥΑΤΗΣ»), Μιχ. Ρέπουλης (πρόεδρος Σ.Α.Κ.), 
Παντελής Κοντάκης (κοσμηματοποιός) και Χάρης 
Κωνσταντόπουλος (γραμματέας Σ.Α.Κ.). 
 Στην μπροστινή σειρά: Μάτα Φλώρου (ζωγράφος), 
Λευκή Λάτση (υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Σ.Α.Κ.), 
Ευαγγελία Κοψιαύτη (υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
Σ.Α.Κ.), Δήμητρα Μέρμηγκα (αντιπρόεδρος Σ.Α.Κ.), 
Δήμητρα Ρέπουλη και Ελένη Μεντή (δημοτική 
σύμβουλος Δήμου Σπάρτης). 

 
 

 
 

Μουσική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία Καρυών 

 

 
Την Κυριακή 5 
Αυγούστου στην 
κεντρική πλατεία 
Καρυών διοργανώθηκε 
μουσική βραδιά με 
τίτλο «Από τον 
Γρηγόρη Μπιθικώτση 
στην Βίκυ Μοσχολιού». 
  Αρκετός ήταν ο κόσμος 
που κατέκλεισε την 
πλατεία και διασκέδασε 
με γνωστές διαχρονικές 
μουσικές επιτυχίες του  

λαϊκού, ρεμπέτικου και 
ελαφρολαϊκού ελληνικού 
τραγουδιού. 
 
 Τα τραγούδια τα 
ερμηνεύσαν με μεγάλη 
επιτυχία οι Σπυρίδων 
Κουτσοβασίλης και 
Ειρήνη Χριστοφιλάκη με 
συνοδεία τετραμελούς 
ορχήστρας μουσικών. 

  

Ένα μαθητικό αντάμωμα (reunion) 
 Μια ωραία συνάντηση αποφοίτων του Δημοτικού Σχολείου Καρυών έγινε στην ταβέρνα «Ο Πάρνωνας» 
(Παπασταύρου) στην Κεντρική πλατεία Καρυών. Ακολουθεί κείμενου του Νικ. Τράκα όπως δημοσιεύτηκε στην 
ομάδα Καρυές του FB. 

«Αγαπητοί Συμμαθητές, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας στις 12.08.2018, 
όπου με όποιον τρόπο μπορούσε ο καθένας παραβρέθηκαν οι κάτωθι: Ν. Βρύνιος, 
Ι. Γουδές, Κ. Διαμαντούρος, Π. Καραγιάννη, Σπ. Καρύγιαννης, Σπ. Κολαντζιανός, Τ. 
Κόκκινου. Ευαγ. Κούτρη, Δ. Παπασταύρου, Ελ. Πρεκεζέ, Δ. Πρεκεζές, Ελένη Παρ. 
Σκιούρη, Ν. Τράκας, Ι. Χάρακας, Φωτ. Κονταλώνη και Ευστρ. Πρεκεζέ.  

 
Ο συνταξιούχος 

δάσκαλος με το δώρο 
των παλαιών μαθητών 

του 

 

Την συνάντηση μας τίμησε 
ο παλαιός μας δάσκαλος 
Νίκος Δούλος, ο οποίος 
παραμένει ακμαιότατος 
στα 89 του χρόνια με την 
οικογένειά το και τον 
ευχαριστούμε για όλα. 
Επίσης μας τίμησαν και 
κάποιοι σύζυγοι και 
«νύμφες» του χωριού.  

 Ήταν πράγματι ωραία και συγκινητικά που μπορέσαμε να 
βρεθούμε μετά από 50 χρόνια αφότου αποφοιτήσαμε από 
το Δημοτικό Σχολείο. Θυμηθήκαμε τα παλιά και 
ανταλλάξαμε αναμνήσεις. Ούτε που φαντάζεται τι είναι 
χαραγμένο στη μνήμη του καθενός μας. Ραντεβού σε 10 
χρόνια στο ίδιο μέρος και να είμαστε περισσότεροι. 
Γειά σε όλους που μπορέσαν να έλθουν και σε όσους δεν 
μπόρεσαν. Τους θυμηθήκαμε όλους από τις φωτογραφίες 
και τον κατάλογο. Καλή τύχη σε όλους και καλή αντάμωση». 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΥΩΝ / ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 Την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Καρυών, προσφέρθηκε καφές και έγινε ενημέρωση από την εθελοντική ομάδα υποστήριξης και 
εξωραϊσμού των Ιερών Ναών του χωριού. Πρόκειται -όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω- για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και για την ενημέρωση όλων παραθέτουμε την ενημερωτική 
ομιλία που αποφάσισε η εθελοντική ομάδα να  παρουσιάσει το μέλος της η κα Παναγιώτα (Πίτσα) Κυριαζή. 
 
 Αιδεσιμότατε, κύριε πρόεδρε, αγαπητοί πατριώτες του 
εξωτερικού, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και σας 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη 
σημερινή συνάντηση που οργανώσαμε για να σας 
ενημερώσουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. 
 Είμαστε μια ομάδα κυρίως γυναικών, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση και 
βοήθεια των ανδρών. 

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ 
 Όπως καθόμαστε στην πλατεία του χωριού μας τα 
καλοκαίρια και συζητάμε διάφορα, ως γνωστόν η κουβέντα 
πάντα καταλήγει στο να διαμαρτυρόμαστε και να 
γκρινιάζουμε ότι τίποτα δεν γίνεται, το κράτος είναι απόν, οι 
υπηρεσίες απούσες και όλα γενικά πάνε από το κακό στο 
χειρότερο. 

 
 Σιγά-σιγά όμως με την κουβέντα διερωτηθήκαμε τι 
μπορούμε εμείς να κάνουμε και να προσφέρουμε  και σε 
ποιόν τομέα μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι καταλήξαμε 
ότι ένας τομέας ο οποίος έχει ανάγκη υποστήριξης και είναι 
μέσα στην παράδοση και ιστορία του χωριού, είναι οι 
εκκλησίες και τα παρεκκλήσια που με τα χρόνια έχουν 
περιέλθει σε μια κατάσταση, άλλες λίγο  και άλλες πολύ, 
εγκατάλειψης  και με κίνδυνο να υποστούν φθορές μη 
αναστρέψιμες. 
 Έτσι δειλά-δειλά ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο και σήμερα 
θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τα μικρά αλλά σημαντικά 
αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, τα οποία ούτε εμείς 
μπορούσαμε να φαντασθούμε πριν ένα χρόνο ότι θα 
πετυχαίναμε. Πρέπει να τονίσουμε όμως από την αρχή πως, 
ότι καταφέραμε οφείλεται αποκλειστικά στην 
συμπαράσταση των κατοίκων του χωριού αλλά και των 
Καρυατών του εξωτερικού που μας βοήθησαν και μας 
συμπαραστάθηκαν οικονομικά και ηθικά σε κάθε 
προσπάθεια και παντού βρήκαμε πόρτες ανοιχτές.  Αυτή η 
συμμετοχή ήταν που μας δυνάμωνε και ενθάρρυνε σε όλες 
τις προσπάθειές μας. 
 Κατ’ αρχήν με προσωπική εργασία, τις παραμονές της 
γιορτής κάποιας εκκλησίας ή παρεκκλησίου, καθαρίζουμε 
και καλλωπίζουμε με ίδια μέσα και όσο οι δυνάμεις μας το 
επιτρέπουν το προαύλιο και το εσωτερικό του ναού, ώστε 
την ημέρα της γιορτής να είναι κάπως περιποιημένα τα 
πράγματα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχει μεγάλη 
οικονομία στο ταμείο μας. Παράλληλα, αναλάβαμε τις 
κληρώσεις που παραδοσιακά γίνονται σε όλα τα 
παρεκκλήσια προκειμένου να έχουμε έσοδα για τις 
αναγκαίες εργασίες. 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
 Αναλυτικά  σας παρουσιάζουμε τις εργασίες που έχουν 
γίνει για κάθε Ιερό Ναό. 

Α΄ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 Σε ένα χρόνο από τις κληρώσεις και μικροδωρεές 
συγκεντρώσαμε το ποσόν των € 5.000- περίπου, το οποίο 
σχεδόν εξ ολοκλήρου καταναλώθηκε για την επισκευή της 
Αγίας Κυριακής που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. 

  
  Οι εργασίες αναλυτικά: 

 Αντικατάσταση στέγης, 

 Ταβάνωμα, 

 Βάψιμο, 

 Υπόστεγο εισόδου 

 Πλακίδια δαπέδου στο εσωτερικό του ναού 

 Πλάκες εξωτερικά του ναού.  

Β΄ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 

 επισκευάστηκαν τα μαρμάρινα σκαλοπάτια όλων των 
εισόδων, δωρεά του Παναγιώτη Σκιούρη και της 
συζύγου του Νούλας, 

 
 επισκευάστηκαν και βάφτηκαν όλες οι θύρες εισόδου 

που είχαν σαπίσει,  δωρεά Φρειδερίκης Πρεκεζέ,   
Πίτσας Πρεκεζέ και Παναγ. Κουτσόγιωργα (Couchel), 

 κατασκευάσθηκε και τοποθετήθηκε το κεντρικό 
μανουάλι στην είσοδο του Ναού, ώστε να μην 
μαυρίζουν οι αγιογραφίες από τα κεριά,  δωρεά  
Φρειδερίκης Πρεκεζέ, 

 καθαρίσθηκαν οι τάπητες,  δωρεά Τούλας Διατζίκη, 

 αγοράσθηκαν δύο νέοι τάπητες, που το κόστος 
καλύφθηκε από εμάς τις ίδιες διαθέτοντας η κάθε μια 
ότι μπορούσε, καθώς και από προσφορές και άλλων 
γυναικών, 

 τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα στήριξης στα σκαλοπάτια 
της κεντρικής εισόδου, που η δαπάνη καλύφθηκε από 
την πρώτη κλήρωση που έγινε στην εορτή του Αγίου 
Ανδρέα το 2016 και μικροδωρεές.  Αυτό ήταν η αρχή 
και βλέποντάς το κάποιος ανώνυμος πατριώτης του 
οποίου το όνομα ούτε εμείς γνωρίζουμε, τοποθέτησε τα 
κιγκλιδώματα σε όλο το μήκος του δρόμου που οδηγεί 
στην αυλή του Ιερού Ναού (πίσω από το κτίριο της 
κοινότητας). 

Γ΄ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 κατασκευάστηκαν κιγκλιδώματα στήριξης ηλικιωμένων,  
που το κόστος  καλύφθηκε από το ταμείο μας και 

 καθαρίστηκαν οι τάπητες, δωρεά Τούλας Διατζίκη. 
 Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η Ντίνα Χριστοπούλου με 
δική της πρωτοβουλία και με δικά της έξοδα, χωρίς την δική 
μας συμμετοχή, επισκεύασε την στέγη του Ναού και 
τοποθέτησε τα κιγκλιδώματα στο δρόμο και τα σκαλοπάτια 
που οδηγούν στο νεκροταφείο και την ευχαριστούμε 
ιδιαιτέρως. 

Δ΄ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

 επισκευάστηκε η στέγη με κόστος € 700-, τα οποία δεν 
έχουν πληρωθεί ακόμα και τα οφείλουμε, 

 βάφτηκε εξωτερικά ο  ναός όπου το κόστος των υλικών 
είναι δωρεά της Βούλας Κοψιαύτη και η εργασία 
δωρεά από τους αδελφούς Δημοσθένη και Παναγιώτη 
Κολοβό και 

 βάφτηκε εσωτερικά ο ναός, τις εργασίες τις οποίες 
ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κολοβός, ο οποίος και 
φύτευσε πικροδάφνες στην αυλή του ναού. 

Ε΄ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 επισκευάστηκε το δάπεδο στην είσοδο του Ι.Ν. και 

 αντικαταστάθηκαν σπασμένοι υαλοπίνακες. 
ΣΤ΄ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 

 επισκευάστηκε η θύρα και αντικαταστάθηκαν  
σπασμένοι υαλοπίνακες,  

 αγοράστηκε τάπητας, δωρεά Άλκηστης Αρδάμη και  

 δενδροφυτεύτηκε ο εξωτερικός χώρος, προσφορά της 
Ντίνας Αρδάμη-Κουτσόγιωργα. 

Ζ. Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
 Έγινε γυάλισμα στα πλακίδια του δαπέδου προσφορά του 
εργολάβου κου Σπυράκη που επισκεύασε τα μαρμάρινα 
σκαλοπάτια του Αγίου Ανδρέα. 
 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
 Οι εκκρεμότητες και αναγκαίες εργασίες ανά Ιερό Ναό 
είναι: 

Α. Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 Ο μεγαλοπρεπής ναός, το στολίδι του χωριού μας, 
κινδυνεύει. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη στέγη, 
καθώς έχουν καταστραφεί σχεδόν όλα τα κεραμίδια και 
εκτός από τον κίνδυνο καταστροφής των αγιογραφιών στο 
εσωτερικό του ναού λόγω υγρασίας, υπάρχει και μεγάλος 
κίνδυνος ατυχήματος από πτώση κεραμιδιών. Βέβαια εδώ 
μιλάμε για πολύ μεγάλη δουλειά που υπερβαίνει κατά πολύ 
τις δυνατότητές μας, καθώς θα πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου 
καινούργια στέγη. Από μια πρώτη εκτίμηση το ποσόν που 
απαιτείται ανέρχεται σε € 150.000- τουλάχιστον.   
Επισκεφθήκαμε την Αντιπεριφερειάρχη Κα Τζανετέα και 
ζητήσαμε βοήθεια.   Δυστυχώς όμως η Κα Τζανετέα 
ξεκάθαρα μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να 
μας βοηθήσει.  Συνεπώς θα πρέπει να στηριχθούμε στις 
δυνάμεις των απανταχού Καρυατών. 

 
Β΄ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Το πρόβλημα είναι μεγάλο καθώς έχουν υποστεί σοβαρές 
ρωγμές οι τοίχοι, το τέμπλο και το δάπεδο, πιθανόν από 
ρίζες δένδρων. Για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν 
είμαστε σε επαφή με αρμόδιο μηχανικό που έχει συντάξει 
τεχνική έκθεση των αναγκαίων εργασιών και έχει 
προωθηθεί ήδη στην ναοδομία. Για τις εργασίες υπάρχουν 
ήδη δωρεές που ανέρχονται στο ποσόν των € 2.300-, από 
Μαρία Διατζίκη,  Αμαλία Κουτσόγιωργα, Γεώργιο Βαστή   
και άλλους ανώνυμους δωρητές. Επιπλέον,  στο ταμείο μας 
αυτή τη στιγμή υπάρχει υπόλοιπο € 342-. 

Γ. Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
 Υπάρχουν σοβαρές  φθορές στο τέμπλο. 

Δ. Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 Υπάρχουν φθορές στον τρούλο και τους τοίχους εσωτερικά 
του ναού, πιθανόν από υγρασία. 
 
 Όλα τα παρεκκλήσια χρειάζονται συντήρηση οι θύρες και τα 
παράθυρα, ενώ παντού υπάρχουν υγρασίες.  Τελειώνοντας 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους, παρόντες και απόντες 
που μας συμπαραστέκονται και μας βοηθούν. Τέλος 
επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον πυρήνα της ομάδας 
μας: Άλκηστη Αρδάμη, Ευγενία Κούβαρη, Άννα Κολοβού, 
Μαρία Κολοβού, Βασιλική Υφαντόπουλου - Μαχαίρα, 
Παναγιώτα Κυριαζή και φυσικά είναι πολλές ακόμα που 
μας βοηθούν περιστασιακά και ανάλογα με τις δυνάμεις 
τους. 
 Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, να έχετε υγεία και να μην 
ξεχνάμε ποτέ το χωριό μας. 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:  Ήδη αυτή τη στιγμή που δημοσιεύεται το 
παρόν έχουν συγκεντρωθεί για τον Ι.Ν. Κοίμησης της 
Θεοτόκου (Παναγία -πλατάνια} τα εξής ποσά: € 500-, US$ 
500- και CAN$ 1.000-, από ανώνυμους δωρητές.  Επίσης, 
άλλος ανώνυμος διέθεσε το ποσόν των € 400- και 
επισκευάσθηκε το προσκυνητάρι της Παναγίας, ενώ ποσό € 
400- επίσης από ανώνυμο κατατέθηκε για το προσκυνητάρι 
του Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου που βρίσκεται στη βρύση του 
Σάκαλη. 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών χαιρετίζει 
θερμά την πρωτοβουλία. 
 Άλλωστε έγκαιρα μέσω του Δελτίου του (τεύχη 3 και 5) είχε 
επισημάνει την ανάγκη συντήρησης και επισκευή των Ιερών 
Ναών της Ενορίας Καρυών. 
 Τέλος, δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι δίπλα στις 
συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες που με προσωπικό 
κόπο και χρήματα αγωνίζονται για τη συντήρηση των Ιερών 
Ναών και τον εξωραϊσμό του όμορφου χωριού μας. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΩΝ 

 Με πρωτοφανή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών το πρωί της Κυριακής 29 Ιουλίου 2018. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού 
Καταστήματος Καρυών έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε απολογισμός της προηγούμενης Διοίκησης 
και ακολούθησαν οι εκλογές στις οποίες ψήφισαν 102 μέλη. Από όλους όσους έλαβαν μέρος εκφράστηκε η θέληση 
για μια ουσιαστική και δυναμική ενεργοποίηση του Συλλόγου. 
 Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ακολούθησε συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Δ.Σ. προκειμένου να 
αποφασιστεί η κατανομή των αξιωμάτων. Εκλέχθηκαν: 

Για το Δ.Σ. 
Πρόεδρος: Χρήστος Δημ. Λεβεντάκης 
Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Μελεχές 
Ταμίας: Δημήτριος Αρβανίτης 
Γενικός Γραμματέας: Θεοδώρα Τσάκωνα 
Μέλος: Αχιλλέας Σιούτος 
Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνα Ταμπάκη, Δημήτριος Αρδάμης και Σοφία Μαλέσκο-Κουτσόγιωργα 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Τακτικά Μέλη: Στέφανος Μελεχές, Ανδρέας Σιούτος και Βενέττα Θεοδωρίδη 
Αναπληρωματικά Μέλη: Καλλιόπη Ντάρμου, Μαρία Μπακιρτζή. 
 Το νεοκλεγμένο Δ.Σ. μετά την διαμόρφωσή του εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση: 
«Η πέρα από κάθε προσδοκία, συμμετοχή σας στις εκλογές του Συλλόγου, μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Σε 
συνεργασία με όλους του Συλλόγους του χωριού, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την εκπλήρωση του κοινού 
μας στόχου, που δεν είναι άλλος από το καλό του χωριού μας». 
 Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η νέα ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολιτιστικό Συλλόγου (e-mail) είναι: 
poitistikos@karyes.gr 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 
  Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών, όπως κάθε χρόνο, 
ανέλαβε τα έξοδα για τη πραγματοποίηση της ετήσιας εκδρομής 
του Σχολείου του χωριού μας. Οι μικροί μαθητές επισκέφτηκαν 
στο Αρχαιολογικό Πάρκο Τεγέας και το Μουσείο.  

 
 Στην συνέχεια μετέβηκαν στην Τρίπολη, όπου και επισκεφτήκαν 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου 
«Αστέρα Τρίπολης», ο οποίος συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία 
του Ελληνικού Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
(Super League). 

Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 Όπως είχε καταγραφεί και στο προηγούμενο τεύχος μας επ΄ 
ευκαιρίας της θερινής περιόδου ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Α.Σ. «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» κος Θεόδωρος Μεντής παρουσίασε το 
πρωί της Κυριακής 12 Αυγούστου 2018 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Καρυών τον 
συνοπτικό οικονομικό απολογισμό για τις χρήσεις 2015, 
2016 και 2017. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου του 
Δ.Σ., το οποίο αναλυτικά δημοσιοποιήθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος μας, και ακολούθησε διαλογική 
συζήτηση με θέμα το μέλλον του Συλλόγου.  

 
Συνοπτικός οικονομικός απολογισμός 

2015 (ποσά σε €) 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 40.554,96 

Επιχορήγηση ιδρύματος Σκιούρη 15.000,00 

Τόκοι 2,99 

Γενικό Σύνολο εσόδων 55.557,95 

Έξοδα (46 παραστατικά) 9.790,64 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο 45.767,31 

 

2016 (ποσά σε €) 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 45.767,31 

Επιχορήγηση Καθιδρύματος Ματάλα 149,97 

Επιχορήγηση ιδρύματος Σκιούρη 15.000,00 

Τόκοι 7,85 

Γενικό Σύνολο εσόδων 60.925,13 

Έξοδα (32 παραστατικά) 4.822,60 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο 56.102,53 

 

2017 (ποσά σε €) 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 56.102,53 

Επιχορήγηση ιδρύματος Σκιούρη 15.000,00 

Οικονομική ενίσχυση Γ. Βαστή 100,00 

Τόκοι 10,66 

Γενικό Σύνολο εσόδων 71.213,19 

Έξοδα (56 παραστατικά) 20.106,73 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο 51.106,46 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ  
ΟΙΚΗΜΑ ΣΚΙΟΥΡΗ 

 

 
 

 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή κλίμακας 
και στεγάστρου του κτιρίου του Ιδρύματος Σκιούρη στο 
οποίο στεγάζονται τα γραφεία και οι ιματιοθήκες του 
Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καρυών και του Χορευτικού Ομίλου. 
 Το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και από την φωτογραφία 
είναι πολύ όμορφο και με την ανακαινισμένη παιδική χαρά 
που βρίσκεται στο προαύλιό του παρουσιάζει μια πολύ 
όμορφη εικόνα! 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ 
ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ 

 
Απεβίωσε στις 15 Ιουλίου και κηδεύτηκε Καρυές 

ο Ιωάννης Κολοβός ετών 82 
Η επιμνημόσυνη δέηση έγινε στις 19 Ιουλίου στον Ι.Ν Αγίου Ανδρέα Καρυών. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Απεβίωσε στις 28 Ιουλίου 

η Δήμητρα Πουλοκέφαλου, ετών 92 
Η επιμνημόσυνη δέηση έγινε στον Ι.Ν Αγίου Ανδρέα Καρυών. 

 
 Ακολουθεί κείμενο του υιού της Γεωργίου όπως δημοσιεύτηκε στο fb: 
«Βιαστική όπως πάντα, περήφανη και με τα διακριτικά της αρετής και της 
αξιοπρέπειας η κυρά Δήμητρα αποφάσισε να διαβεί τον Αχέροντα! Αθόρυβα 
και θαρρετά στην  νομοτέλεια!  Δεν ήθελε να κουράσει κανέναν ούτε στις 
στερνές της στιγμές. Ένα αυθεντικό δείγμα της παλιάς γενιάς, της 
κουρασμένης γενιάς που δεν είχαν τίποτε και τα είχαν όλα. Μια κουρασμένη 
μάνα, όπως και τόσες άλλες των χωριών που διέτρεξαν την ζωή τους σε ένα 
απίστευτο αγώνα επιβίωσης. Και τα είχαν δει όλα! Κατοχή, ορφάνια, φτώχεια 
πείνα, εμφύλιος! Και άντεξαν. Οριοθετώντας τη ζωή τους σε ένα περίγραμμα 
με Αρχές και Αξίες! Τιμή στην κουρασμένη Μάνα! Καλό σου Ταξίδι». 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Απεβίωσε στις 3 Αυγούστου 

ο Γεώργιος Μαυραειδής, ετών 74 
Η επιμνημόσυνη δέηση έγινε στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Καρυών. 

 

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ; 
Επικοινώνησε μαζί μας στο 6974-720909 

ή στο email: info@karyes.gr 
 

ΒΑΠΤΙΣΗ 
 Το Σάββατο 9 Ιουνίου  η Κωνσταντίνα, κόρη του Νίκου 
(μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας) και της Ελένης Τράκα 
και ο Αλέξανδρος Δάβης βάπτισαν την κόρη τους στην 
Αθήνα. Και το όνομα αυτής Πολυξένη (Ξένια). Καλή 
χριστιανή! 

ΓΑΜΟΣ 

 

Στις 25 Αυγούστου στον 
Ι.Ν. Κοίμησης της 
Θεοτόκου Καρυών 
(Παναγία) τελέστηκε ο 
γάμος του Ιωάννη Μεντή 
και της Μαρίας Τσόπελα.  
Ένα όμορφο νέο ζευγάρι 
που η παρουσία του δίνει 
ζωή στο χωριό μας αφού 
και ο γαμπρός ήταν επί 
σειρά ετών, μεταξύ άλλων, 
και πρόεδρος του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία 
στην κοινή του ζωή! 
 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και η 
συντακτική ομάδα του Δελτίου 

εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες  
Κ Α Λ Ο   Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο 

 

ΒΑΠΤΙΣΗ 
Στις 7 Ιουλίου στον Ι.Ν. Γενέθλιων της 
Θεοτόκου Καρυών (θέση Φωτεινού) η 
Μπέτυ Αρδάμη με τον σύζυγό της 
Εμμανουήλ Παπαμανωλόπουλο βάπτισαν 
την κόρη τους. Και το όνομα αυτής 
Αικατερίνη. Καλή χριστιανή! 

 
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ 

Στις 18 Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα 
Καρυών τελέστηκε ο γάμος του Γεωργίου 
Ζήση από την Λαμία και της Κυριακής Αντ. 
Μελεχέ από τις Καρυές.  Να ζήσουν οι 
νεόνυμφοι!! 

 
 Ακολούθως τελέστηκε η βάπτιση του υιού 
τους. Και το όνομα αυτού Ευάγγελος. 
Καλός χριστιανός! 
 

 

mailto:poitistikos@karyes.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
Η ΔΕΞΙΩΣΗ  

 Η ετήσια δεξίωση του Συνδέσμου, ένας θεσμός που κρατά πλέον δεκαετίες, έλαβε χώρα και φέτος στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Καρυών, το Σάββατο 28 
Ιουλίου 2018. Όλοι σχεδόν οι Καρυάτες, από διάφορα μέρη της Ελλάδας και το Εξωτερικό, παραβρέθηκαν στην δεξίωση όπου τα μέλη του Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρο και Μιχ. 
Ρέπουλη τους καλωσόρισαν και τους ευχαρίστησαν για την παρουσία τους. 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. με τον ειδικό συντηρητή κο Αθ. Τζαμαλή 

Ακολούθησε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου του 
Συνδέσμου για την χρονιά που πέρασε και μια αναφορά για τον 
σχεδιασμό του επόμενου έτους.  
Στην συνάντηση ήταν παρόν και ο ειδικός συντηρητής κος Αθ. 
Τζαμαλής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο συντήρησης των 
αγαλμάτων του Μνημείου των Καρυάτιδων και των Μουσών. 
Αφού αρχικά έκανε μια αναφορά στο πόσο τυχερό είναι το χωριό 
που έχει ένα τέτοιο μνημείο, ακολούθως προέβη σε μια 
αναλυτική παρουσίαση του έργου το οποίο θα ξεκινήσει εντός του 
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου περίπου.  
Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση της μελέτης του έργου 
κατασκευής του κλιμακωτού μονοπατιού που θα ξεκινάει από το 
άγαλμα της μούσας Ουρανίας επί της Κεντρικής Οδού και θα 
οδηγεί στο Μνημείο. Η μελέτη ήταν προσφορά των 
συμπατριωτών μας Ιωάννη Παν. Καραχάλιου (αρχιτέκτονα 
μηχανικού) και του Βασ. Βουκίδη (πολιτικού μηχανικού).  
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και οι πληροφοριακές πινακίδες, η 
αγορά και η τοποθέτηση των οποίων έγινε σε συνεργασία του 
Συνδέσμου μας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Αθλητικό Σύλλογο 
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και που την επομένη άρχισαν να 
τοποθετούνται στα διάφορα μέρη του χωριού.  

 
Ο Γραμματέας του Σ.Α.Κ. κος Χαρ. 
Κωνσταντόπουλος παρουσιάζει τις νέες 
πληροφοριακές πινακίδες (καθιστός ο 
πρόδρος κος Ρέπουλης) 

 
 

   

Ο ΧΟΡΟΣ  
 Το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής – Δημοτικού Σχολείου Καρυών έλαβε χώρα ο 
ετήσιος χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών. Ένας θεσμός που μετρά πλέον σχεδόν δύο δεκαετίες και όλα δείχνουν 
ότι κάθε χρόνο αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο από όλο το χωριό. Η συμμετοχή των συμπατριωτών μας φέτος παρόλη τη 
δροσιά -αφού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρκετό αέρα- έσπασε κάθε ρεκόρ! 

   
Οι Αραχωβίτες-Καρυάτες μαζεύτηκαν για να ανταμώσουν, να δειπνήσουν απολαμβάνοντας τα φαγητά που είχε ετοιμάσει η 
ταβέρνα της Αρετής Κουτσόγιωργα, να διασκεδάσουν υπό τους ήχους ζωντανής ελληνικής μουσικής, από το μουσικό 
συγκρότημα του Ωδείου «Μελωδία» Σπάρτης, αλλά και του συμπατριώτη μας Ανδρέα. Γ. Δαλακούρα και να τιμήσουν νέους 
Καρυάτες για τις σπουδές τους και την προσφορά τους στο χωριό. Στα πλαίσια το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. τίμησε:  
α) τον κο Ιωάννη Παν. Καραχάλιο, αρχιτέκτονα μηχανικό, ο οποίος κατάρτησε την αρχιτεκτονική μελέτη του Κέντρου Μνήμης 
και Πολιτισμού, ενώ αφιλοκερδώς ετοίμασε και την αρχιτεκτονική και οικονομοτεχνική μελέτη του μονοπατιού του Μνημείου 
των Καρυάτιδων. Λόγω απουσίας του το βραβείο παρέλαβε ο πατέρας τους κος Παναγ. Καραχάλιος. 
β) τον κο Παναγιώτη Κυριαζή, αριστούχο απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με 
κατεύθυνση Οικονομική Θεωρία (M.Sc. in Economics) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α), ο οποίος έγινε δεκτός, 
με πλήρη υποτροφία, σε κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. για τη συνέχιση των σπουδών του σε διδακτορικό επίπεδο.  
Επέλεξε να φοιτήσει στο Northwestern University που βρίσκεται στο Chicago Illinois των Η.Π.Α. Λόγω απουσίας του το βραβείο 
παρέλαβε η μητέρα του κα Τζένη Ντελή. 
γ) την κα Κωνσταντίνα Ταμπάκη, η οποία αφιέρωσε την πτυχιακή της εργασία στην μουσειολογική μελέτη για το μεγάλο στόχο 
του Συνδέσμου μας την δημιουργία δηλαδή του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας. Ακολουθεί μήνυμα της 
Δρ. Μαρίας Κουρή, Λέκτωρα Πολιτιστικής Διαχείρισης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 

 

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών,  
Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν δυστυχώς να παρευρίσκομαι 
κοντά σας την ιδιαίτερη στιγμή της βράβευσης της κας Ταμπάκη, όσο και εάν θα το 
ήθελα. Ωστόσο, με μεγάλη χαρά και συγκίνηση χαιρετίζω την ευγενή πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών να τιμήσει την πρώην φοιτήτρια και νυν 
απόφοιτό μας για την μουσειολογική μελέτη, που εκπόνησε στο πλαίσιο της 
πτυχιακής εργασίας της υπό την εποπτεία μου. Και τούτο γιατί η βράβευση αυτή 
αποτελεί μια σημαντική ηθική αναγνώριση του κόπου που η κα. Ταμπάκη με 
ευαισθησία, αγάπη και αστείρευτο ζήλο κατέθεσε, ώστε να σχεδιάσει ένα  

 

 

 
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. από αριστερά:  

Ν. Τράκας, Χ. Πρεκεζές, Ευαγγ. Κοψιαύτη, Δ. Μέρμηγα, 
Λ. Λάτση, Μιχ. Ρέπουλης και Χαρ. Κωνσταντόπουλος 

 (απουσιάζει ο Γρ. Ματάλας) 
 
 Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους 
συμπατριώτες που τίμησαν τον χορό του, αλλά και 
αυτούς που δεν μπόρεσαν για συγκεκριμένους λόγους 
την τελευταία στιγμή να παραστούν, καθώς και όλους 
που έσπευσαν να αγοράσουν τους λαχνούς της 
λαχειοφόρου αγοράς, στηρίζοντας ηθικά και οικονομικά 
την προσπάθεια του Συνδέσμου. Είναι μια προσπάθεια 
που έχει σαν στόχο αποκλειστικά την πρόοδο του 
όμορφου χωριού μας αυτές τις δύσκολές εποχές που 
διανύουμε. 
 

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΕΣ ΛΑΧΝΟΙ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ ΤΗΣ 11ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

 € 500: Νο 42 (Αντωνία Ι. Γουδέ) 

 € 200: Νο 2343 (Βασίλειος Κερχουλάς) 

 € 200: Νο 3078 (Βασίλ. Πανόπουλος) 

 € 100: Νο 323 (πατήρ Ευστράτιος) 

 

σύγχρονο μουσείο, που να τιμά τους Καρυάτες, αλλά και να απευθύνεται στον κόσμο όλο, φέρνοντας τη μεγάλη ιστορία και την πολιτισμική συνεισφορά των Καρυών ανά τους αιώνες στο 
εθνικό και διεθνές προσκήνιο. Εύχομαι από καρδιάς οι προσπάθειες και οι ενέργειες του Συνδέσμου σας για την υλοποίηση του σημαντικότατου αυτού εγχειρήματος να ευοδωθούν. Είμαι 
βέβαιη πως η κα. Ταμπάκη θα είναι δίπλα σας, στηρίζοντας επάξια τη δημιουργία του νέου μουσείου με τις επιστημονικές γνώσεις, τη δημιουργικότητα και την εμπειρία της.  
 Θερμά συγχαρητήρια στον Σύνδεσμο και στην βραβευθείσα, και καλή δύναμη στο πολύτιμο έργο σας!»  
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ: Οι σύγχρονοι Καρυάτες για τις Αρχαίες Καρυές 
 Συνεχίστηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του θέρους οι συστηματικές καταβολές χρηματικών ποσών από τους συμπατριώτες για τη συντήρηση και την ολοκλήρωση του Μνημείου των 
Καρυάτιδων. Η ανταπόκριση των Καρυατών στην έκκληση του Συνδέσμου είναι πραγματικά συγκινητική. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια πολλοί μας είπαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε.  
 Δεν υπολόγισαν όμως την αγάπη όλων για το χωριό μας. Ο σκοπός του Συνδέσμου με αυτήν την κίνηση ήταν να καλυφθεί το κόστος όχι από λίγους με πολλά, αλλά από πολλούς με 
λίγα, έτσι ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να συμμετέχουν στην προσπάθεια και να μπορούν να αισθανθούν περήφανοι λέγοντας ότι «και εγώ βοήθησα για το μνημείο του χωριού 
μου!»  
 Να λοιπόν που είμαστε μια ανάσα από το να τα καταφέρουμε! Τα έργα ξεκινάνε και θα ολοκληρωθούν μέχρι την έλευση του χειμώνα. Το ποσό που συγκεντρώθηκε είναι € 7.500- και 
υπολείπεται ένα ποσό περίπου € 3.000-.   Όπως επανειλημμένα έχουμε γράψει όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν τόσο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα των Καρυών, στο facebook, 
όσο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου.   
 Σε συνέχεια των ονομάτων των συμπατριωτών μας που καταθέσαν χρήματα την άνοιξη, στο παρόν 
τεύχος αναφέρουμε τις δωρεές του καλοκαιριού: 

 Θεόδωρος Μεντής € 50 

 Ελ. Φωτίου € 20 

 Νίνα Ιωαννίδου € 180 

 Τάκης Τράκας € 50 

 Τέτη Λεβεντάκη € 500 

 Αριστοτέλης (Άρθουρ) Κάκαρης του Βασιλείου € 100 

 Τούλα Πίτσιου € 85  
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  

ENA ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 
Άποψη της Ράχης 

 Η φύση λένε οι επιστήμονες ότι πάντα βρίσκει την ισορροπία της. 
Με βάση αυτό το συμπέρασμα μετά από ένα ήπιο χειμώνα και 
μια στεγνή από βροχές άνοιξη, το καλοκαίρι του 2018 
χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις σε όλη την 
Ελλάδα.  
 Τον Ιούλιο για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι βροχές όχι μόνο 
ήταν αρκετές, αλλά και έντονες. Μάλιστα ύστερα από ένα μικρό 
καύσωνα, το τετραήμερο 20 με 24 Ιουλίου, ακολούθησε ένα 
βροχερό πενθήμερο 25 με 30 Ιουλίου. Αν εξαιρέσει κάνεις την 
ημέρα του πανηγυριού, στις 27 Ιουλίου, που έβρεξε μόνο το 
μεσημέρι, όλες τις άλλες ημέρες, οι καταιγίδες ξεκινούσαν από 
νωρίς πριν το μεσημέρι και διαρκούσαν κατά διαστήματα μέχρι 
και αργά το απόγευμα. Υπήρξε μικρή ευτυχώς χαλαζόπτωση το 
μεσημέρι ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου, και 
μια τρομακτική σε ένταση καταιγίδα το απόγευμα της Κυριακής 
29 Ιουλίου. Χαρακτηριστικό κυρίως εκείνης της καταιγίδας είναι 
ότι ο ποταμός Δειρός (Παναγίας) που είναι στεγνός από το Πάσχα 
σχεδόν φούσκωσε και κατέβασε τέτοιο όγκο ύδατος και με τέτοια 
ορμή ώστε για κάποια ώρα ή πρόσβαση προς τον Άγιο Πέτρο να 
είναι επικίνδυνη.  
 Ο Αύγουστος, είναι αλήθεια, ότι μας έχει συνηθίσει σε 
καλοκαιρινές βροχές. Έτσι αν και με μικρότερη ένταση υπήρξαν 
αρκετές απογευματινές βροχές καθόλη τη διάρκεια του μήνα. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν ότι η στάθμη των 
υδάτων στους ταμιευτήρες που στις αρχές Ιουλίου ήταν σε 
ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα να υπερχειλίσει πολλές φορές. Οι 
εικόνες από τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε δείχνουν ένα 
πανέμορφο καταπράσινο τοπίο.  

 
Η πηγή της Παναγίας υπερχειλισμένη 

   

 
Άποψη του Αγίου Ανδρέα 

 
Άποψη της Ράχης και του Κουτσομαχαλά 

 

 
Άποψη του Βεργατσούλας και του Κουτσομαχαλά 

 
Άποψη του Αγίου Ιωάννη 

 

Στο επόμενο τεύχος: 
Αναλυτικό ρεπορτάζ για τους 

Συλλόγους μας στο εξωτερικό! 
  

Άποψη της Πινιγούρας 

 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 

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