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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΥ ΡΕΠΟΥΛΗ 

Η Άνοιξη και ο Ιούνης με τις πολλές βροχές έφυγαν βιαστικά, και να  

που βρισκόμαστε στα μέσα του καυτού καλοκαιριού με γιορτές 

αγίων,  πανηγύρια και εκδηλώσεις τόσες πολλές, που δεν 

προλαβαίνουμε να τις παρακολουθήσουμε. Ο καλός Αραχωβίτης 

όμως, είτε μόνιμος κάτοικος, είτε Αθηναίος ή ομογενής, δεν ξεχνά να 

εστιάζει την προσοχή του στις εκδηλώσεις του χωριού του. Εκεί  όπου 

εκτός από τη ψυχαγωγία, θα συναντήσει τα γνώριμα μέρη, το πατρικό 

σπίτι, τους συγγενείς, τους παιδικούς φίλους, τους παλιούς γνωστούς, 

ανακαλώντας από μέσα του τις νοσταλγικές αναμνήσεις των παλιών 

καλών καιρών (;). 

 Ο Σύνδεσμος  εδώ και καιρό έχει ρίξει το βάρος του στην ανακαίνιση 

του κτιρίου του στην κεντρική πλατεία του χωριού και σε συνεργασία 

με μελετητικό γραφείο εξετάζει τις καλύτερες λύσεις  για την άριστη 

αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου αλλά και της 

εσωτερικής διαρρύθμισης του.  Στην προσπάθεια του αυτή ζητεί την 

βοήθεια  όλων εκείνων που μπορούν να βοηθήσουν, προκειμένου το 

κτίριο να αποτελέσει το κόσμημα του χωριού. 

 Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος,  αψηφώντας την κρίση που 

ταλανίζει τη χώρα μας, είμαι βέβαιος ότι θα τιμήσετε όλοι με την 

παρουσία σας, τις πολυποίκιλες εκδηλώσεις των Συλλόγων του 

χωριού, που εφέτος κρύβουν ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, τα πανηγύρια 

της Αγίας Παρασκευής και του Αγ. Παντελεήμονα, το χορό του Σ.Α.Κ, 

ενισχύοντας τους σκοπούς του και τον γέρο-πλάτανο της πλατείας Αγ. 

Ανδρέα. 

Εκεί θα είναι και το σημείο συνάντησης μας. 

Ας μη λείψει κανείς. 

 

Καλό Αραχωβίτικο Καλοκαίρι 

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

 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ 

 Μετά τον καθαρισμό του προαύλιου χώρου και την επιδιόρθωση 
σκεπής του Μνημείου που πραγματοποιήθηκε το 2013, το Δ.Σ. του 
Συνδέσμου μας προχωράει και στην συντήρηση των αγαλμάτων. 
Συγκεκριμένα η συντηρήτρια αρχαιοτήτων καθηγήτρια του Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών κα Χλουβεράκη, μετά και την επίσκεψή της στο Μνημείο στις 
29.06.2014 συνοδευομένη από κλιμάκιο του Σ.Α.Κ. προχώρησε σε 
εκτεταμένη αυτοψία. Δήλωσε ότι θα έχει έτοιμο το φθινόπωρο το 
σχέδιο και το κόστος για την μελέτη αποκατάστασης τόσο των 
αγαλμάτων των Καρυάτιδων, όσο των αγαλμάτων των Μουσών που 
βρίσκονται επί της κεντρικής οδού. 

 
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σ.Α.Κ. 

 Ο Σ.Α.Κ. ανακοινώνει το πρόγραμμα θερινών εκδηλώσεων στο χωριό μας. 
Αναλυτικά: 

 2 Αυγούστου παιδική εορτή και έκθεση ζωγραφικής στην ισόγεια 
αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος με θέμα το καρύδι. 
Η εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με τον Πολιτιστικό Σύλλογο θα 
ολοκληρωθεί το απόγευμα με την «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ». 

 3 Αυγούστου στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού 
Καταστήματος η ετήσια εκδήλωση του Σ.Α.Κ. υπέρ των ομογενών και των 
κατοίκων.  

 4 Αυγούστου εκδήλωση στην κεντρική Πλατεία με ζωντανή ορχήστρα από 
την Βαμβακού. 

 8 Αυγούστου παράσταση Καραγκιόζη στην Κεντρική Πλατεία προσφορά 
του Δήμου Σπάρτης. 

 12 Αυγούστου διάλεξη του συμπατριώτη συγγραφέα κου Ιατρόπουλου 
με δικό του θέμα (έκδοση νέου βιβλίου του με τίτλο «ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ»), 
στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος ή στην 
κεντρική Πλατεία (ανάλογα των καιρικών συνθηκών). Θα συνοδεύεται 
από προβολή ντοκιμαντέρ και μια (1) ερμηνεύτρια η οποία θα 
τραγουδήσει τρία (3) δικά του τραγούδια. 

 16 Αυγούστου ο ετήσιος θερινός χορός του Σ.Α.Κ. στο άλσος της Αγίας 
Παρασκευής. Η ζωντανή ορχήστρα θα τραγουδήσει λαϊκορεμπέτικα και 
τραγούδια από τον παλιό Ελληνικό κινηματογράφο. Θα ακολουθήσει και 
πρόγραμμα με D.J. από τον Λεωνίδα Χονδρόπουλο. Γενική είσοδος για το 
φαγητό € 20- και για το ποτό € 10- (θα λειτουργήσει και μπαρ). Θα  
διοργανωθεί και λαχειοφόρος αγοράς με τέσσερα (4) μεγάλα δώρα.  

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

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 

 Στις 23 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή, ώρα 1μ.μ, στην αίθουσα δεξιώσεων 
«ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ» στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης διοργανώθηκε ο 
ετήσιος χορός του Σ.Α.Κ. Ο χώρος ήταν κατά γενική ομολογία ο καλύτερος των 
τελευταίων ετών, ενώ συγκινητική ήταν η συμμετοχή των συμπατριωτών μας. 
Στην εκδήλωση πήρε μέρος και χορευτικό συγκρότημα, ενώ υπήρχε και 
βιντεοπροβολή από το DVD του χωριού μας. 

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

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία, με ενέργειες του Συνδέσμου μας θα 
λειτουργήσει και εφέτος στο ισόγειο του κτιρίου του Σ.Α.Κ. στην Κεντρική 
Πλατεία η έκθεση τοπικών προϊόντων του χωριού μας την περίοδο 26 Ιουλίου -
16 Αυγούστου. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τα 
μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. 
 



 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΚΑΡΥΕΣ» 
Η Εφημερίδα "Καρυές, Η Αράχωβα Λακωνίας και τα χωριά του τ. 
Δήμου Οινούντος" ξεκίνησε να εκδίδεται τον Οκτώβριο του 1986 και 
συνέχισε αδιάκοπτα για 24 χρόνια, ως το Μάιο του 2010, όπου και 
σταμάτησε η έκδοση της με το 99ο φύλλο. Η έκδοσή της ξεκίνησε ως 
μηνιαία, για να μετατραπεί σε διμηνιαία και μετέπειτα τριμηνιαία, ώστε 
να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης περισσότερης ύλης. 
 Αποτέλεσε το προσωπικό όραμα και μεράκι της κ. Αννίτας Γκλέκα-
Πρεκεζέ, η οποία μετά από πολύ σκέψη αποφάσισε τότε την έκδοση 
μιας τοπικής εφημερίδας. Ο στόχος αυτής της εφημερίδας ήταν η 
ενημέρωση των κατοίκων του χωριού και των πατριωτών, που 
βρίσκονταν στο εξωτερικό, για τα τρέχοντα πολιτιστικά και κοινωνικά 
νέα του τόπου, εμπλουτίζοντας παράλληλα την ύλη της με θέματα 
ιστορίας, λαογραφίας και πολιτισμού, τόσο των Καρυών (Αράχωβας) 
Λακωνίας, όσο της ευρύτερης περιοχής και των γύρω χωριών. 
 Η κ. Γκλέκα-Πρεκεζέ κατάφερνε με κόπο, αλλά πάντα με το γνωστό της 
μεράκι, να συλλέγει τα νέα του χωρίου, κρατώντας παράλληλα τα 
περιεχόμενα της εφημερίδας μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 
Αν και η εφημερίδα ήταν ως επί τω πλείστον συνδρομητική, ώστε να 
καλύψει τα πολυδάπανα έξοδα εκτύπωσής της, η απήχηση της έφτασε 
και στις 5 ηπείρους, χάρη στη δίψα των μεταναστών πατριωτών για νέα 
της πατρίδας και του τόπου καταγωγής τους 
 Η ψηφιοποίηση του αρχείου της Εφημερίδας "Καρυές" ήταν ιδέα που 
συνέλαβαν από κοινού τα αδέρφια Χάρης και Μάρτζη 
Κωνσταντόπουλοι, όταν κατά την προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν 
πληροφορίες για τον εμπλουτισμό του δικτυακού τόπου των Καρυών 
Λακωνίας (www.karyes.gr), μελέτησαν το καλοδιατηρημένο αρχείο με 
τα φύλλα της Εφημερίδας "Καρυές" που τηρούσε η μητέρα τους, Καίτη 
Κωνσταντοπούλου-Καρδαρά 
 Στόχος της ψηφιοποίησης, κατά την άποψή τους, ήταν η κατ' αρχή 
διατήρηση του αρχείου στο χρόνο, καθώς λόγω του ευαίσθητου υλικού 
του χαρτιού, ήδη είχαν παρατηρήσει τη φθορά των ετών στο τηρούμενο 
αρχείο τους. Επιπροσθέτως, επιθυμία τους ήταν η μετέπειτα 
διαθεσιμότητα των αξιόλογων περιεχομένων της εφημερίδας σε ακόμα 
ευρύτερο κοινό μέσω του διαδικτύου, καθώς η εφημερίδα όταν 
εκδιδόταν ήταν συνδρομητική και πολλοί συμπατριώτες αλλά και οι 
νεότερες γενιές δεν είχαν πρόσβαση στην πλούσια αυτή πηγή 
πληροφοριών, για τον τόπο των Καρυών και των γύρω χωριών 
 Η ιδέα έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. και η κ. 
Αννίτα Γκλέκα-Πρεκεζέ αποδέχθηκε την πρόταση ψηφιοποίησης της 
εφημερίδας της, συμβάλλοντας παράλληλα στον έλεγχο πληρότητας και 
συμπλήρωσης του προαναφερόμενου έντυπου αρχείου της εφημερίδας 
 Το έργο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2014 και αναρτήθηκε μέσω 
του www.karyes.gr στο διαδίκτυο ως ξεχωριστός κόμβος πληροφοριών, 
με την ονομασία Ψηφιακό Αρχείο Εφημερίδας "Καρυές, Η Αράχωβα 
Λακωνίας και τα χωριά του τ. Δήμου Οινούντος", ώστε να εκπληρώσει 
το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

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

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 
 Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας και με την συνεργασία του 
Πολιτιστικού Συλλόγου και του Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ», 
αναμένεται η έκδοση ενός αναλυτικού τουριστικού χάρτη διπλής όψεως 
(αναδιπλούμενος) για το χωριό μας. Η τουριστική ανάπτυξη των 
τελευταίων ετών επιβάλει την δημιουργία του προκειμένου οι 
επισκέπτες του όμορφού τόπου μας να έχουν έναν ολοκληρωμένο 
οδηγό πεζοπορίας και ποδηλατικών διαδρομών. Ο αριθμός των 
αντιτύπων σε πρώτη φάση θα είναι 10.000 κομμάτια και θα μοιράζεται 
ΔΩΡΕΑΝ. 
 Ο Σ.Α.Κ. καλεί όλους τους επαγγελματίες του χωριού μας να 
διαφημίσουν την επιχείρηση τους.    
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η έκθεση φωτογραφίας αποφασίστηκε να αναβληθεί για την επόμενη χρονιά 
(2015) λόγω μικρής ως τώρα συμμετοχής (συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού). 
Παρακαλούνται εκ νέου όλοι οι συμπατριώτες μας όπως συνεισφέρουν με 
φωτογραφίες τους οι οποίες θα τους επιστραφούν μετά την ψηφιοποίηση. 

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

ΣΥΝΕΧΗΣ Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ «WWW.KARYES.GR» 

 Μετά τον πλήρη ανασχεδιασμό το 2012, συνεχίζεται ο εμπλουτισμός της 
διαδικτυακής διεύθυνσης του χωριού μας «www.karyes.gr». Ήδη πρόσφατα 
αναρτήθηκαν στοιχεία για τους συλλόγους μας του εξωτερικού, ενώ έγινε και 
ξεχωριστός διαδικτυακός τόπος για την διοργάνωση των «ΚΑΡΥΑΤΕΙΩΝ».  
Σύντομα δε, θα υλοποιηθεί ο νέος ανασχεδιασμός του προκειμένου να 
χρησιμοποιείται και για την ανάρτηση νέων των συλλόγων του χωριού μας. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ 
 Ο Σύνδεσμός μας εξέδωσε ανακοίνωση προς εκπαιδευτικούς και γονείς για την 
λειτουργία του θερινού σχολείου ΚΑΡΥΩΝ. Ο θεσμός ο οποίος είχε λειτουργήσει 
με μεγάλη επιτυχία την δεκαετία του 1990 εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον θα 
λειτουργήσει άμεσα με το κόστος να καλυφθεί από τον Σ.Α.Κ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αυτό-διοικητικών εκλογών το νέο τοπικό 
Συμβούλιο Καρυών αποτελείται από τους Γεώργιο Ντεβέκο (Πρόεδρο), Αχιλλέα-
Δημήτριο Σιούτο (μέλος) και Παναγιώτη Μεντή (μέλος). Η νέα δε δημοτική 
Σύμβουλος που θα εκπροσωπεί το χωριό μας στο Δήμο Σπάρτης είναι η κα Ελένη 
συζ. Θεοδώρου Μεντή. 
 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.) συγχαίρει όλους τους 
παραπάνω για την εκλογή τους και δηλώνει ότι θα σταθεί δίπλα τους 
προσδοκώντας σε μια αποδοτική συνεργασία για το καλό του χωριού μας. 
 Επιπλέον, ευχαριστεί τους απερχόμενους εκπροσώπους μας για την προσφορά 
τους στα κοινά του χωριού μας και για την άψογη συνεργασία μας. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ 
 Το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. 

 χαιρετίζει την ίδρυση στις Καρυές της «Λέσχης Ανάγνωσης Ο 
ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ», καθώς και την προσπάθεια της Τοπικής Κοινότητας 
Καρυών για την αναδιοργάνωση της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης. 

 συγχαίρει τον «Α.Σ. Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ» για την επιτυχημένη διοργάνωση των 
2ων ΚΑΡΥΑΤΕΙΩΝ, καθώς και το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΥΩΝ» και ευελπιστεί για την συνέχιση της πολύ καλής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο συλλόγων για το καλό του χωριού μας.  

 

 
Το Δ.Σ. αποτελούμενο από τους: 

Ρέπουλη Μιχαήλ πρόεδρο 
Πρεκεζέ Αννίτα Αντιπρόεδρο 

Μέρμηγκα Δήμητρα Αντιπρόεδρο 
Κωνσταντόπουλο Χαράλαμπο Γραμματέα 

Δημήτρουλα Κωνσταντίνο Ταμία 
Λάτση Λευκή μέλος 

Τράκα Νικόλαο μέλος 
Τράκα Ελένη μέλος 

Διαντζίκη Παναγιώτη μέλος 
Παπασταύρου Δήμητρα μέλος 

εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες μας 

Κ Α Λ Ο   Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 
 

 

http://www.karyes.gr/archives/www.karyes.gr

