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ΚΑΡΥΕΣ Λακωνίας 

Ενημερωτικό Δελτίο 

 

ΑΡ.6 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2015 

ΚΑΡΥΕΣ 2015: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

 Παρ’ όλες τις δραματικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που βιώσαμε εφέτος στη χώρα μας, οι Καρυές για άλλη μια φορά ξεχώρισαν με την διοργάνωση μιας σειράς 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων που έγιναν πραγματικότητα χάρη στην πρωτοβουλία τόσο των τοπικών φορέων και συγκεκριμένα της τοπικής Κοινότητας, του Δήμου 
Σπάρτης, των Συλλόγων, όσο και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε ολόκληρη την Λακωνία αλλά και την Αρκαδία έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι υπάρχει ένα ορεινό 
χωριό που διαφέρει. Ένα μέρος που αν και δεν έχει θάλασσα, το καλοκαίρι είναι γεμάτο κόσμο, που η νεολαία το αγαπάει και είναι παρούσα και που οι ξενιτεμένοι και 
τα παιδιά τους θέλουν να έρχονται κάθε χρόνο. Αυτό το χωριό σαν Σύνδεσμος δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να το κρατήσουμε ζωντανό και 
πρωτοπόρο. 

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
 ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

 
 Στις Καρυές την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, ύστερα από τη Σπάρτη και το 
Σαϊνοπούλειο αμφιθέατρο, ήρθε η συναυλία αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη. Η συναυλία τέθηκε υπό την αιγίδα του Ν.Π. Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος και της Φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Σπάρτης, στα 
πλαίσια του 28ου Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2015, με σκοπό να τιμήσει τα 90 
χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. 

 Η συναυλία είχε ελεύθερη είσοδο και όλο το 
χωριό αλλά και αρκετοί επισκέπτες από όλη την 
περιοχή παρακολούθησαν ένα αφιέρωμα στα 
λαϊκά έργα του καλλιτέχνη έχοντας την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν έναν από τους 
σημαντικότερους μουσουργούς στο παγκόσμιο 
γίγνεσθαι. Ο Μίκης Θεοδωράκης, άλλαξε την 
πορεία του Ελληνικού τραγουδιού με το 
συνθετικό του έργο και έδωσε ένα διαφορετικό 
ορίζοντα στην ελληνική μουσική, δημιουργώντας 
το «έντεχνο-λαϊκό» τραγούδι. Τραγούδια 
σταθμούς από τη μουσική διαδρομή του 
μεγάλου συνθέτη ερμήνευσαν η Τζίνα Βελδέκη 
και ο Σπύρος Κουτσοβασίλης. Την Ορχήστρα θα 
διηύθυνε ο αρχιμουσικός Σαράντος Κανελλάκος. 
Στη συναυλία, παρουσιάστηκαν γνωστά 
τραγούδια του Μίκη, όπως: «Όμορφη πόλη», 

«Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Απρίλη μου», «Άσμα Ασμάτων», «Γωνιά-γωνιά», «Ο 
Αντώνης», «Της Δικαιοσύνης Ήλιε», «Ένα το χελιδόνι», «Όταν σφίγγουν το χέρι» 
κ.α.  

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 

 Το Σάββατο 25 Ιουλίου (παραμονή των 
πανηγυριών) στην Κεντρική Πλατεία ο 
συμπατριώτης μας μουσικός παραγωγός 
Λεωνίδας Χονδρόπουλος παρουσίασε ένα 
μουσικό αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 
ετών από την γέννησή του αυθεντικές και 
νεώτερες εκτελέσεις τραγουδιών του 
ακούστηκαν σε μια ωραία καλοκαιρινή 
βραδιά. Η διοργάνωση της εκδήλωσης 
έγινε υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καρυών.  

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
 18 ΚΑΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ 

 
 

Μια πρωτοβουλία που ξάφνιασε θετικά όλους 
τους κατοίκους και παραθεριστές του χωριού, 
ήταν η πρωτοβουλία του ξενοδοχείου «ΤΟ 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» να διοργανώσει 
ένα διήμερο φεστιβάλ τραγουδιού. Έτσι το 
Σάββατο 18 Ιουλίου παρουσιάστηκαν, στο 
νέο κατάλληλα διαμορφωμένο εξωτερικό 
χώρο του ξενοδοχείου Ελληνικά, τραγούδια 
και την Κυριακή 19 Ιουλίου ξένα τραγούδια 
σε συνεργασία με το «Ωδείο Μελοποιία» της 
Σπάρτης, το οποίο και εόρταζε τα 5 χρόνια 
λειτουργία του. 

 
 

 
 Να σημειωθεί ότι με την συγκεκριμένη διοργάνωση εγκαινιάσθηκε και το νέο 
αναψυκτήριο του ξενοδοχείου με την ονομασία «BARNONAS», το οποίο καθ’ όλη 
την διάρκεια του καλοκαιριού προσέφερε μια νέα διέξοδο διασκέδασης στους 
παραθεριστές των Καρυών και των γύρω χωριών. 

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

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ 
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ΚΑΡΥΕΣ 2015: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 
 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΜΑΣ: ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΚΡΙΣΗ! 
 

     
 Διαψεύδοντας για άλλη μια φορά τις προβλέψεις τα παραδοσιακά πανηγύρια του χωριού μας σημείωσαν, όπως κάθε χρόνο, μεγάλη επιτυχία. Με δεδομένη την 
αναβολή σχεδόν όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πανηγυριών στη Λακωνία τον Ιούλιο λόγω των γνωστών προβλημάτων (capital controls), φέτος η προσέλευση 
χαρακτηρίστηκε ως από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών! Μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές του χωριού μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με 
εκατοντάδες επισκέπτες από τη Σπάρτη, την Τρίπολη και τα γειτονικά χωριά ήρθαν για να διασκεδάσουν και να περάσουν δύο ωραίες βραδιές στο όμορφο χωριό μας. 
Τόσο την Κυριακή 26 Ιουλίου στην πλατεία της Ράχης στο Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, όσο και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στην 
Κεντρική Πλατεία, πλήθος κόσμου κατέκλυσε τις πλατείες επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον τίτλο τους ως δύο από τα καλύτερα της Πελοποννήσου.   

     
 

 

«ΚΡΟΝΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» 
ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ 

 

 

 
Μπορεί φέτος ο 
ημιμαραθώνιος του Πάρνωνα 
«Τα Καρυάτεια» να μην 
πραγματοποιήθηκε, όμως ο 
αγώνας υπερ-απόστασης 
«ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ» 
πραγματοποιήθηκε κανονικά το 
Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 και 
με επιτυχία για μια ακόμη 
χρονιά. 
Ο αγώνας υπεραπόστασης με 
αφετηρία και τερματισμό στον 
Αγ. Πέτρο Αρκαδίας, κάλυψε 
μια κυκλική απόσταση 70χλμ. 

 

 

 Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας ξεκίνησε από τον Αγ. Πέτρο και κατευθύνθηκε προς το καταφύγιο Πάρνωνα, περνώντας μέσα 
από τα χωριά Βαμβακού, Βαρβίτσα, Καρυές, Βούρβουρα και τερμάτισε πάλι στον Αγ. Πέτρο. Πραγματοποιήθηκε 
εξολοκλήρου σε μία περιοχή απείρου φυσικού κάλλους, περνώντας μεταξύ άλλων κάτω από έλατα, πλατάνια και πεύκα, με 
συνέπεια οι δρομείς να τρέξουν κατά το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής υπό σκιά. Επρόκειτο για μια καλή ευκαιρία για 
ένα τελευταίο προπονητικό τεστ, για τους δρομείς που θα τρέξουν στο Φειδιππίδειο Δρόμο ή στο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ τον 
Σεπτέμβρη και όχι μόνο, καθώς απευθύνεται σε όλους τους δρομείς που θέλουν να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 
υπεραπόστασης 70χλμ. 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 
 ΒΡΑΔΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»  

 
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση 

 Και τον Αύγουστο το ξενοδοχείο συνέχισε 
τις μουσικές εκδηλώσεις. Έτσι την 
Παρασκευή το βράδυ στις 9 Αυγούστου, 
στον προαύλιο χώρο του, διοργανώθηκε 
μουσική εκδήλωση με ζωντανή ελληνική 
μουσική, με ρεπερτόριο λαϊκό, ρεμπέτικο, 
και παραδοσιακό. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 
του χωριού, οι παραθεριστές, καθώς και 
αρκετοί από τα γειτονικά χωριά 
διασκέδασαν μέχρι το πρωί.  

 
 

 

 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (PARTY) 

 
 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΡΥΩΝ 
 

  

 
Η έναρξη της γιορτής με τις ινδιάνικες σκηνές 

 Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία, 
διοργανώθηκε και φέτος την Παρασκευή 7 
Αυγούστου 2015 μια εκδήλωση για όλα τα 
παιδιά.  
 Το φετινό πάρτυ του «Τρένου της Χαράς» είχε 
ως θέμα το «Χωριό των Ινδιάνων» και έλαβε 
χώρα, όπως πέρυσι, στην Κεντρική Πλατεία του 
χωριού μας. Πάνω από 50 παιδάκια 
διασκέδασαν παίζοντας ομαδικά παιχνίδια, 
τραγουδώντας και χορεύοντας δίπλα στην φωτιά 
και στις Ινδιάνικες σκηνές.  
 Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με πρωτοβουλία 
του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών και με τη 
στήριξη του Δήμου Σπάρτης.  

 

 
Ιστορίες και τραγούδια γύρω από την φωτιά 
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ΚΑΡΥΕΣ 2015: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 
 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 

 

Το Σάββατο 25 Ιουλίου και 
ώρα 21:00 έγιναν στις Καρυές 
τα εγκαίνια της 
φωτογραφικής έκθεσης με 
τίτλο «Οι Καρυές του χθες και 
του σήμερα». Η έκθεση που 
στεγάστηκε έως και τις 23 
Αυγούστου στην ισόγεια 
αίθουσα του πρώην κοινοτικού 
καταστήματος Καρυών, 
συνδιοργανώθηκε από το 
Σύνδεσμό μας και τη Λέσχη 
Φωτογραφίας της Σπάρτης  

και αποτελούταν από 30 φωτογραφίες μελών της Λέσχης 
αλλά και από ανέκδοτες φωτογραφίες ντοκουμέντα από τις 
Καρυές του 20ου αιώνα. Ουσιαστικά ήταν ένα ταξίδι στο 
χρόνο αποτυπώνοντας τη ζωή και την καθημερινότητα των 

Καρυών από την κατοχή μέχρι και σήμερα. 
 

 
Γεμάτη η αίθουσα κατά την διάρκεια της παρουσίασης 

Παράλληλα με την έκθεση την Κυριακή στις 9 Αυγούστου 
στις 21:00  στο Κοινοτικό Κατάστημα έγινε μια παρουσίαση 
φωτογραφίας και βιντεοπροβολής από μέλη της Λέσχης και 
του Συνδέσμου μας με θέμα «Οι Καρυές στο πέρασμα του 
χρόνου: μια περιήγηση στους δρόμους και την ιστορία των 
Καρυών με όχημα τον χρόνο». Στην εκδήλωση που 
παραβρέθηκε σχεδόν όλο το χωριό (μόνιμοι κάτοικοι και 
επισκέπτες) ανασύρθηκαν αναμνήσεις και έγιναν 
συγκινητικές περιγραφές. Η έκθεση κατά γενική ομολογία 
ήταν πετυχημένη και λειτούργησε σαν έναυσμα για την 
συγκέντρωση πολλών περισσότερων παλαιών φωτογραφιών 
από συρτάρια και μπαούλα, ώστε του χρόνου να 
επαναληφθεί με πολύ πλουσιότερο υλικό. 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 
ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ 

 

 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ 

 Το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου έλαβε χώρα η ετήσια εκδήλωση προς τιμή των ομογενών στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος. Ο Σύνδεσμος, ως ο φορέας που συνενώνει όλους 
τους συμπατριώτες και τους Συλλόγους τους όπου γης, για άλλη μια φορά θέλησε να καλωσορίσει και να 
τιμήσει τους ομογενείς που ήλθαν να περάσουν το καλοκαίρι τους στον τόπο καταγωγής τους. Χαιρετισμό 
απεύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κος Ρέπουλης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και 
αφού περιέγραψε τις δράσεις του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών, εν συνεχεία δόθηκε ο λόγος 
στους φορείς του χωριού, οι οποίοι με την σειρά τους αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες τους. 
Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για τα προβλήματα του χωριού. 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΩΝ 

 ΚΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ ΝΤΕΒΕΚΟΥ 

 Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες! 
 Σας καλωσορίζω στο όμορφο χωριό μας που 
πολλές γενιές πριν από εμάς κουράστηκαν και 
πρόσφεραν χρήματα, χρόνο και ιδρώτα για να 
φτιάξουν αυτό το στολίδι του Πάρνωνα και της 
Ελλάδας γενικότερα. 
 Συγχαίρω τον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών 
που διοργανώνει κάθε χρόνο αυτή τη συνάντηση, 
για να ιδωθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις και 
σκέψεις για το καλύτερο του χωριού μας. 
 Ως πρόεδρος ευχαριστώ όλους τους Ομογενείς 
που ήλθαν και φέτος από τα πέρατα του κόσμου 
για να δουν τις πατριές οικίες και τους φίλους του, 
καθώς και όλους τους Αραχωβήτες ντόπιους και 
μη, να περάσουν όμορφα και να θυμηθούν τα 
χρόνια που έζησαν στην Ελλάδα και στον τόπο 
τους. 
Τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας 
λόγω και την παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
που άρχισε το έτος 2010 και συνεχίζεται έως 
σήμερα, η βοήθεια και η αλληλεγγύη των 
Απανταχού Αραχωβητών προς το χωριό μας γίνεται 
και πιο αναγκαία. Εγώ προσωπικά, με την 
συνδρομή του Δήμου Σπάρτης εγγυόμαστε για τρία 
πράγματα: 

1. Να υπάρχει άφθονο νερό ύδρευσης για 
όλους τους κατοίκους, και υπάρχει. 

2. Να υπάρχει άφθονο νερό για την άρδευση 
των κήπων και υπάρχει. 

3. Να υπάρχει καθαριότητα στο χωριό μας 
όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. 

Από εκεί και πέρα εάν υπάρχει η οικονομική 
δυνατότητα να φτιάξουμε κάποια μικρο-έργα θα 
τα απαιτήσουμε να γίνουν. 

 
 

 
 

 
Φωτογραφίες από την εκδήλωση 

  Εάν κάποιοι σύλλογοι του εσωτερικού ή του εξωτερικού έχουν την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την 
εκτέλεση έργων, είμαστε πρόθυμοι να τους τα προτείνουμε και να τα εκτελέσουμε με άπλετη διαφάνεια. 
 Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και εύχομαι η συνάντηση αυτή να είναι ωφέλιμη και 
δημιουργική για τον τόπο μας και να γνωρίζετε ότι εγώ θα είμαι μαζί με το Τοπικό Συμβούλιο ο 
Συνδετικός κρίκος του χωριού με όλους τους Αραχωβήτες. 

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυών. 

 

 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ – Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 

 Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου 
διοργανώθηκε μια μουσική βραδιά στον ωραίο αυτό χώρο του χωριού, που όμως δεν έχει να δει 
μια ανάλογη εκδήλωση εδώ και δεκαετίες. Υπό τους ήχους ζωντανής ελληνικής μουσικής από το 
συγκρότημα «ΛΑΪΚΕΣ ΝΟΤΕΣ» με τους Βάννα και Κώστα Αγγελόπουλο, αρκετοί νέοι από τις 
Καρυές και τα γύρω χωριά ήρθαν και διασκέδασαν υπό το φως του Φεγγαριού.  
 

 
 
 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΡΥΩΝ 

 

http://www.karyes.gr/images/snapshots/roloi/Rol4.jpg
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ΚΑΡΥΕΣ 2015: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ  

   
 Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσμός διοργάνωσε τον ετήσιο θερινό χορό του στο άλσος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής - Δημοτικού Σχολείου. Η φετινή 
διοργάνωση αν και ημερολογιακά συνέπεσε με την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, αποφασίστηκε τελικά η διεξαγωγή της από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας 
έπειτα και από την επιθυμία πολλών συμπατριωτών μας.  
Πράγματι, σε μια πολύ όμορφη και ζεστή βραδιά αρκετοί συμπατριώτες μας τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και ήρθαν να διασκεδάσουν. Το μουσικό 
συγκρότημα «ΧΟΕΣ» από την Σπάρτη, με ζωντανό πρόγραμμα έντεχνης, ρεμπέτικής και λαϊκής μουσικής, συνόδευσε την εκδήλωση μέχρι και τα μεσάνυχτα και στη 
συνέχεια ο γνωστός συμπατριώτης μας μουσικός παραγωγός Λεωνίδας Χονδρόπουλος ανέλαβε τη διασκέδαση με παραδοσιακή δημοτική μουσική μέχρι αργά. 
  

 
Με πρωτοβουλία των μελών του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου μας τιμήθηκε ο επί 
σειρά ετών Δάσκαλος της Αράχωβας, 
κος Νικόλαος Δούλος, ο οποίος μαζί με 
την αείμνηστη σύζυγό του και δασκάλα 
Κωνσταντίνα Κολοβού - Δούλου, 
υπηρέτησαν επί 14 ολόκληρα χρόνια 
ως εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο 
Καρυών.  

ΟΜΙΛΙΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗ 
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες σας καλωσορίζω σ΄ αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο και εύχομαι σε όλους να 
περάσουμε μια ωραία βραδιά! 
 Ο χώρος αυτός είναι ιδιαίτερος αφού στον περίβολό τους περικλείονται δύο ιερά: της Θρησκείας και της Παιδείας. 
 Οι περισσότεροι από εμάς έχουν περάσει την πόρτα της Αγίας Παρασκευής, τόσο σε χαρές όσο και σε λύπες, αλλά έχουν 
περάσει και την πόρτα του σχολείου μαθαίνοντας τα πρώτα τους γράμματα. 
 Ανάμικτα λοιπόν τα συναισθήματα χαράς και λύπης που διακατέχουν απόψε την ψυχή μου! 
 Χαράς διότι απόψε είναι κοντά μας συγγενείς, φίλοι και πατριώτες από την μακρινή Αυστραλία , τον Καναδά, την Αμερική, την 
Κρήτη, την Χίο την Αθήνα την Τρίπολη και την Σπάρτη «εις πείσμα των καιρών». Τα καταφέραμε! Και αφού τα καταφέραμε να 
κάνουμε την συνάντηση αυτή, φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί με αγάπη ομόνοια και αλληλοκατανόηση. 
 Το Σχολείο και Αγία Παρασκευή είναι δημιουργήματα της αγάπης και της αδελφοσύνης όλων των Πατριωτών. 
 Όμως αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση νιώθω απόψε που ανάμεσα μας σε αυτή την 
ωραία συγκέντρωση βρίσκεται ένας υπέροχος άνθρωπος και δάσκαλος ο κος Νικόλαος Δούλος. 
 Αυτός ο δάσκαλος στο μακρινό παρελθόν μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του και δασκάλα μας Κων/να Κολοβού-Δούλου, αλλά 
και άλλους σπουδαίους δασκάλους μας όπως την συμπατριώτισσά μας όμορφη και γλυκιά κα Σοφία Κόντη-Γκίτα και τις 
αδελφές Άννα και Αθανασία Παπανικολάου, έβαλαν το σημαντικότερο λιθαράκι τους στην βασική μας εκπαίδευση και την 
παιδεία μας. Συνέβαλαν τα μέγιστα στην διαμόρφωση του χαρακτήρα μας, ώστε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι γονείς, 
επαγγελματίες, επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του, τόσο στο χωριό μας, και στην πατρίδα μας, όσο και στο εξωτερικό. 
 Εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Καρυών, αισθανόμαστε από χρόνια την ανάγκη να πούμε ένα 
μεγάλο «ευχαριστώ» μέσα από την καρδιά μας στον υπέροχο και άγιο δάσκαλό μας και στην αείμνηστη σύζυγό του και 
δασκάλα μας που επί 14 ολόκληρα χρόνια (1962-1975) υπηρέτησαν με ζήλο και αγάπη το σχολείο μας.  

 Οι αναμνήσεις εκείνων των χρόνων είναι πολλές και βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας! Ποιος ξεχνάει το πρωϊνό κουδούνι, την προσευχή, την έπαρση της σημαίας, τον 
Εθνικό Ύμνο, τα διαλλείματα, τον μαυροπίνακα, τα ζωγραφιές, τις εκθέσεις χειροτεχνίας, τους χορούς, τις εορταστικές επετείους με τα ποιήματα, τα θεατρικά και τις 
γυμναστικές επιδείξεις; Αυτοί οι υπέροχοι δάσκαλοι ήταν εκεί για να μας τα μάθουν, να μας ενθαρρύνουν, να μας θαυμάσουν και να μας επαινέσουν! Ήταν εκεί και στα 
δύσκολα χρόνια της μετανάστευσης για να αποχαιρετούν με μισή καρδιά τα παιδιά που έφευγαν και να παρηγορούν εμάς που μέναμε! Ήταν εκεί μαζί με την αξέχαστη, 
ακούραστη, σεβαστή και αγαπητή θεία Αννιώ Βελώνη, με κρύο, βροχή και χιόνι να μοιράζουν με τάξη το πρωϊνό γάλα και το μεσημεριανό φαγητό. Ήταν πάντα εκεί!! 
Λυπούμαστε που απόψε σε αυτή τη μοναδική στιγμή δεν είναι μαζί μας οι ξενιτεμένοι συμμαθητές μας και οι συμμαθήτριές μας και άλλοι που οι συνθήκες δεν τους το 
επέτρεψαν. Τους ευχόμεθα τα καλλίτερα όπου και αν ευρίσκονται!  
 Επειδή τα χρόνια φεύγουν σαν το νερό, ας κρατήσουμε στην καρδιά μας, τις γλυκιές και όμορφες αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων και ας ξεχάσουμε τον «ΖΑΧΑΡΙΑ» 
που όλοι έχουμε γευθεί και ας υποδεχτούμε ύστερα από τόσα χρόνια, εδώ στο προαύλιο χώρο του σχολείου το δάσκαλό μας κο Νικόλαο Δούλο και όλοι μαζί ας πούμε 
αυτό που κάποτε είπε ο Μ. Αλεξάνδρος: «Στους γονείς μου οφείλω το ζην και στους δασκάλους μου το ευ ζην».  
 Όλοι μας όμως οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και σ΄ όλους τους εκλειπόντες συμπατριώτες δασκάλους μας για το σπουδαίο παιδαγωγικό τους έργο. Στους 
Κυριαζή Παναγιώτη, Ντεβέκο Γεώργιο, Κωσταλά Κωνσταντίνο, Αρδάμη Ελένη, Ντάρμο Δημήτριο και Σδράλη Σοφία. 

 
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   

 
Η Θεία Λειτουργία κάτω από τα πλατάνια 

 
Η πλατεία γεμάτη κόσμο 

 
Κάτω από τον Πλάτανο 

 Πλημμύρισαν κυριολεκτικά οι Καρυές το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου από συμπατριώτες. Μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Ι.Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου (Παναγία) κάτω από τους πλάτανους του Μενέλαου, ο κόσμος κατέληξε στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα για τον πατροπαράδοτο καφέ. Γεμάτες ήταν οι 
ταβέρνες όλο το μεσημέρι, καθώς πολύ ήταν αυτοί που αποφάσισαν να γευματίσουν οικογενειακά έξω. Ο καιρός ήταν ιδανικός, αφού κατά μεγάλα διαστήματα ο ήλιος 
κρυβόταν κάτω από τα σύννεφα, περιορίζοντας έτσι τη μεσημεριανή ζέστη. Το απόγευμα δε κατά τις 6.00, ήρθε και μια απογευματινή καταιγίδα που κράτησε περίπου 
μία ώρα ώστε να έρθει δροσιά. Και του χρόνου να ξανανταμώσουμε! 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 

 

ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 Ολοκληρώνεται με επιτυχία η πρώτη φάση των παρεμβάσεων στο σύμπλεγμα των κτιρίων ιδιοκτησίας του «Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών». Αυτές αφορούσαν 
την επισκευή του κτιρίου του «πρώην Αστυνομικού σταθμού» εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς και την εκτέλεση εσωτερικών εργασιών που αφορούσαν τη λειτουργική 
ενοποίηση όλων των κτιρίων. Έτσι πλέον η εξωτερική εικόνα του ενός κτιρίου σχεδόν ολοκληρώθηκε, πλην της βαφής και του εξωτερικού φωτισμού, ενώ και εσωτερικά 
ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη σταδιακή παράδοση των ισόγειων χώρων προς χρήση. 

 

 
Η νέα εικόνα του κτιρίου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ 
Ο Σύνδεσμος μας θέλει για άλλη μια φόρα να ευχαριστήσει όλους του συμπατριώτες μας, ομογενείς 
και διαμένοντες στην Ελλάδα, που με συνεχείς οικονομικές προσφορές, καθώς και με την ενεργή 
συμμετοχή τους στη Λαχειοφόρο μας αγορά, δίνουν ελπίδα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να 
συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι πλέον ανοικτός ο δρόμος για την υλοποίηση του «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΥΩΝ». Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε η τιμή του λαχνού να ορισθεί στο ποσό 
των € 5- και το έπαθλο να είναι το ποσό των € 1.000- ή ένα ταξίδι ισόποσης αξίας. Ο νικητής θα είναι 
αυτός που ο αριθμός του λαχνού του θα συμπίπτει με τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του πρώτου 
τυχερού λαχνού της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της 24 Νοεμβρίου. Τα μέλη του Δ.Σ. θέλουν να 
ευχαριστήσουν δημόσια τους χορηγούς της λαχειοφόρου και συγκεκριμένα τους Σταύρο Μέρμηγκα, 
Νίκο Κουτσόγιωργα, Σωτήρη Κουτσόγιωργα και Μιχάλη Μπίνη, οι οποίοι προσέφεραν ο καθένας 
τους το ποσό των € 200-.  

 

 
ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 

Α. Η  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  
Β. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

 Τον Αύγουστο, προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στα καφενεία και στα εστιατόρια της πλατείας μας, 
διεκόπησαν προσωρινά οι εργασίες, αλλά με την είσοδο του Φθινοπώρου, έγινε η επανεκκίνηση των εργασιών, 
με σκοπό την ολοκλήρωση της εξωτερικής όψης του κτιρίου του πρώην αστυνομικού σταθμού. Ο επόμενος 
στόχος είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης όλων των κτιρίων προκειμένου να καθορισθούν οι χρήσεις των 
χώρων, καθώς και οι μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, κλιματιστικές κ.λπ. προδιαγραφές. Μετά την 
εκπόνηση της μελέτης αυτής, μπορούν να συνεχιστούν οι επισκευαστικές εργασίες σε όλα τα κτίρια. 

 
Η νυκτερινή εικόνα του κτιρίου με τον ειδικό φωτισμό 

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

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μ. ΚΕΡΧΟΥΛΑ 

   
 Μνημόσυνο εις μνήμη του ευεργέτη τελέστηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής από τον Σεβαστό Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης 
Ευστάθιο. Η πρωτοβουλία ήταν των μελών της Ειδικής Επιτροπής Εκτέλεσης του Καταπιστεύματος αποτελούμενης από τον Αιδεσιμότατο Ιερέα Καρυών κο Ευστράτιο 
Σταθόπουλο, και τους κκ Γεώργιο Τσιβιλή, Γεώργιο Διαμαντούρο, Θεόδωρο Μεντή, Ιωάννη Κουτσόγιωργα, Δημήτριο Αρβανίτη και Φίλιππο Πουλοκέφαλο. 
 Όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση-κάλεσμα της επιτροπής: «Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ο συμπατριώτης Παναγιώτης  Μ. Κερχουλάς (Peter M. Kerhoulas), 
κάτοικος Η.Π.Α., κατέλειπε εν ζωή ένα καταπίστευμα , με σκοπό την δημιουργία θέσεων εργασίας και άλλων υπηρεσιών υπέρ των κατοίκων του χωριού μας. Τούτο το 
όνειρο και επιθυμία του μεγάλου ευεργέτου και πατριώτη μας, βρίσκουν αυτόν τον καιρό τον δρόμο της πραγμάτωσης με την δημιουργία ενός σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 550KW, με χρήση βιόμαζας, εξασφαλίζοντας έτσι τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των σκοπών που έθεσε ο ευεργέτης. Στην 
προσπάθεια αυτή συμμετέχουν ενεργά με την συνδρομή τους η Ιερά Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας ως 
εμπιστευματοδόχο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι Δημοτικές Αρχές, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους και όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας. 
Σας καλούμε λοιπόν να παραστείτε στην εκδήλωση μνήμης που αξίζει σε αυτόν τον σημαντικό άνθρωπο και ευεργέτη του χωριού μας». 
 Στο μνημόσυνο τον Σύνδεσμο μας αντιπροσωπεία του Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Μιχ. Ρέπουλη. 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενορίας Καρυών: 

Απεβίωσαν και κηδεύτηκαν στις Καρυές: 

 Στις 4 Μαϊου 2015 ο Γεώργιος Τράκας σε ηλικία 94 ετών. 

 Στις 9 Ιουνίου 2015 η Γεωργία Μπάκου σε ηλικία 90 ετών. 

 Στις 24 Ιουλίου 2015 ο Γεώργιος Καραγιάννης σε ηλικία 81 
ετών. 

 Στις 12 Αυγούστου 2015 η Σοφία Κόκκινου σε ηλικία 88 ετών. 

 Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 η Αγλαϊα Ροζανίτη σε ηλικία 99 ετών. 

 Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 η Δέσποινα Πανούση 76 ετών. 
 

Ετελέστηκαν οι κάτωθι γάμοι στις Καρυές: 

 Στις 4/7 ο Πέτρος Κατσής από τη Σπάρτη νυμφεύθηκε την Κωνσταντίνα Καρύγιαννη 
του Σπύριδωνα από τις Καρυές.  
Στις 8/7 ο Κωνσταντίνος Κόνιαρης από τη Σπάρτη νυμφεύθηκε την Αργυρώ 
Καραχάλιου από τις Καρυές.  
Στις 22/8 ο Γρηγόριος Τσιρώνης από την Άρτα νυμφεύθηκε την Ελένη Λάσσου από τις 
Καρυές.  
Στις 27/9 ο Εμμανουήλ Παπαπαμανωλάκης από την Κανδήλα Αρκαδίας νυμφεύθηκε 
την Παναγιώτα (Μπέτυ) Αρδάμη από τις Καρυές. 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

  

 

 Η Ημερίδα διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου με απώτερο σκοπό την ενημέρωση του 
παγκόσμιου πληθυσμού γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας και εστίασε στον φυσικό πλούτο της προστατευόμενης περιοχής, στην αξιοποίησή 
του και τις δυνατότητες της αειφορικής χρήσης του από τον τοπικό πληθυσμό μέσω εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 
 Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Π.Ε. Λακωνίας κ. Ηλίας Κοντάκος ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λακωνίας κ. Παναγιώτης Καρράς εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τέλος ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Κοινότητας Καρυών κ. Γεώργιος Ντεβέκος. Η Ημερίδα ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του Φορέα κ. Δημήτρη Μήλιου. Στην συνέχεια 
ακολούθησαν οι ομιλίες των εισηγητών, οι οποίοι εκλήθησαν και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης. Κατά σειρά παρουσίασής τους ήταν:  

 

 Ο κ. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος, Phd Βιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης με θέμα: 
«Ο φυσικός πλούτος της προστατευόμενης περιοχής – αειφορική χρήση και εκμετάλλευση αυτού». 

 Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καρύγιαννης, Προγραμματιστής, και Γεώργιος Μαγγίνας, συνιδρυτής εταιρίας Grek Gid, με θέμα: 
«Εναλλακτικός Τουρισμός στην Κυνουρία – Το παράδειγμα του Αναρριχητικού Πάρκου Λεωνιδίου». 

 Ο κ. Ηλίας Κοντάκος, Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Π.Ε. Λακωνίας με θέμα: «Φυσικός πλούτος – Διαχείριση και Προστασία 
δασικού συμπλέγματος Πάρνωνα». 

 Ο κ. Γεώργιος Πορτοκάλογλου, Αντιπρόεδρος Συλλόγου ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο (Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όμιλος) με θέμα: «Τα 
Σπήλαια ως Εναλλακτική Μορφή Τουρισμού». 

 Ο κ. Ελευθέριος Καλπουτζάκης, Γεωπόνος, Δρ. Φαρμακευτικής, με θέμα: «Η χλωριδική ποικιλότητα του Πάρνωνα – Δυνατότητες 
εκμετάλλευσής της».  

 Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκομένους και οι ομιλητές απάντησαν στα διάφορα 
ερωτήματά τους. 
 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υδρότοπου Μουστού ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες κατοίκους της περιοχής για την 
παρουσία τους και τις παρατηρήσεις τους πάνω στα θέματα που παρουσιάστηκαν, καθώς και τους ομιλητές με την συμβολή των οποίων 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Ημερίδα. Επίσης, ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καρυών Λακωνίας κ. Γεώργιο 
Ντεβέκο, για την ευγενική παραχώρηση αίθουσας της Τοπικής Κοινότητας, όπου και πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα. 

 Οι εργασίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού, της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».  
Πηγές: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ,karyes.blogspot.gr 

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

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 75Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 

 

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2015 έδωσαν ραντεβού οι ορειβατικοί σύλλογοι της Ελλάδας 
στον Πάρνωνα. Την διοργάνωση της 75ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης ανέλαβε το Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης (Ε.Ο.Ο.Α.) και σχεδόν 500 ορειβάτες 33 συλλογικών αποστολών και 
μεμονωμένων συμμετοχών, κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, 
συγκεντρώθηκαν στον Πάρνωνα. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου: «Το Σάββατο βράδυ, αφού απόλαυσαν την 
υπέροχη φασολάδα του σεφ Κώστα Λαγανά, χόρεψαν και τραγούδησαν, ταξίδεψαν στον έναστρο ουρανό 
με την εκπληκτική "ουρανογραφία " του Ν. Τρεμούλη. Χαράματα της Κυριακής ξεκίνησαν οι πορείες προς 
την κορυφή και το οροπέδιο Κάμπος. Λόγω του δυνατού αέρα αντάλλαξαν χαιρετισμούς και έψαλαν τον 
εθνικό ύμνο σε μια πλαγιά του οροπεδίου με την ευχή "Πάντα ψηλά"! 
Ο Ε.Ο.Ο.Α. εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες σε όσους και όσες βοήθησαν στη διοργάνωση και 
πραγματοποίηση της 75ης Π.Ο.Σ. και σε όλους-ες που τους τίμησαν με την παρουσία τους». 

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν δημοσιεύθηκαν στο προφίλ του Ε.Ο.Ο.Α. σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. 
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ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
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E-mail: info@karyes.gr 

 

 

 
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  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ! 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr 
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