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Φθινοπωρινή έκδοση 2020

Ένα καλοκαίρι διαφορετικό από τα άλλα
Ένα διαφορετικό καλοκαίρι ήταν αυτό που πέρασε. Η παγκόσμια πανδημία είχε σαν αποτέλεσμα είτε την αναβολή
εκδηλώσεων είτε την τέλεσή τους κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα. Παράλληλα στέρησε τη δυνατότητα στους
Καρυάτες του εξωτερικού να επισκεφτούν την Ελλάδα και τo χωριό τους, αφού οι μετακινήσεις και μάλιστα oi
αεροπορικές, ήταν επί της ουσίας απαγορευτικές.
Ωστόσο η καλή επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας μέχρι και το τέλος του Ιουλίου επέτρεψε
την πραγματοποίηση κάποιων εκδηλώσεων,
ενώ
οι
θρησκευτικές
λειτουργίες
πραγματοποιήθηκαν με αυστηρά πρωτόκολλα.
Λόγω και αυτής της κατάστασης τα φημισμένα
Αραχωβίτικα πανηγύρια δεν έγιναν. Παρ΄ όλα
αυτά φέτος σχεδόν όλοι οι Καρυάτες της
Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων, όχι
μόνο άνοιξαν τα σπίτια τους, αλλά μάλιστα δεν
θα είναι υπερβολή να πούμε, ότι πέρασαν
σχεδόν το σύνολο των διακοπών τους στο
χωριό, αφού τα ταξίδια στα νησιά μας
αποφεύχθηκαν ενώ αυτά στο εξωτερικό
ουσιαστικά ήταν απαγορευμένα.

Κέντρο Μνήμης Και Πολιτισμού
Προχωράμε δυναμικά:
Το όραμα γίνεται πραγματικότητα
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του Κέντρου
Μνήμης και πολιτισμού Καρυών Λακωνίας μετά την υπογραφή
της σύμβασης του έργου μεταξύ του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών και της κοινοπραξίας «Λαμπρόπουλος Ε. –
Μπουλούγαρης Ι. – Παναγάκης Ε.».

Μάλιστα η απουσία κρουσμάτων σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχε σαν αποτέλεσμα
πολλοί παραθεριστές να χρησιμοποιήσουν τις Καρυές ως έδρα εξόρμησης για πολλές ημερήσιες εκδρομές. Τέλος, η
αναζωπύρωση της πανδημίας στην Αττική τον Σεπτέμβριο είχε σαν αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι παραθεριστές
να αναβάλλουν την επιστροφή τους στην Αθήνα και να αποφασίσουν να παραμείνουν στο χωριό και το φθινόπωρο.

Εκκλησιασμός Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου

Εκκλησιασμός Κοιμ. Θεοτόκου, 15 Αυγούστου

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου κκ Ρέπουλης Μιχαήλ, ΚοψιαύτηΓκιώνη Ευαγγελία, Πρεκεζές Χρήστος και Λάτση Λευκοθέα με
τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας κκ Μπουλούγαρη και
Παναγάκη την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης
Ανήμερα του Σταυρού ο ιερέας των Καρυών πάτερ Ευστράτιος
τέλεσε τον αγιασμό της έναρξης ώστε όλα να πάνε κατ΄ ευχή και
μέχρι τις αρχές του 2022 να παραδοθεί το έργο στους κατοίκους ,
στους επισκέπτες και τους Απανταχού Καρυάτες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στις ΚΑΡΥΕΣ
Εκκλησιασμός Αγίου Παντελεήμονα, 27 Ιουλίου

Ανώγεια οικία εντός οικισμού σε γωνιακό οικόπεδο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ = 290 μ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ = 81 μ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ = 81 μ²
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 3 μ².
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6945-892445

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
E-mail: info@karyes.gr

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Παρόλη την αναβολή των θερινών εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας, οι σύλλογοι και οι φορείς του χωριού συνέχισαν τις δραστηριότητες τους και μάλιστα είχαμε και αρχαιρεσίες στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυών, καθώς και τον Αθλητικό Σύλλογο «Ο ΚΑΡΥΑΤΗΣ».

Αθλητικός Σύλλογος «Ο Καρυάτης»

Όλο το καλοκαίρι οι εγκαταστάσεις του Συλλόγου ήταν ανοικτές για άθληση. Ο χώρος ήταν
φροντισμένος, το χορτάρι κουρεμένο και οι μπασκέτες είχαν επισκευαστεί. Κάθε απόγευμα
δεκάδες ήταν οι αθλούμενοι, παιδιά και ενήλικες, που γέμιζαν το Αθλητικό Κέντρο.
Μάλιστα, το βράδυ υπήρχε φωτισμός, τόσο στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο και στο γήπεδο
Μπάσκετ (βλ. φωτό).
ΕΤΟΣ 2018
Προηγούμενο υπόλοιπο
44.383,25
Επιχορήγηση Σκιούρη
15.000,00
Επιχορήγηση Ματαλείου
150,00
Τόκοι έτους 2018
1,84
Σύνολο Εσόδων
59.535,09
Έξοδα (παραστατικά 64)
56.080,74
Υπόλοιπο για νέα χρήση
3.454,25
ΕΤΟΣ 2019
Προηγούμενο υπόλοιπο
Επιχορήγηση Σκιούρη
Επιχορήγηση Ματαλείου
Τόκοι έτους 2019
Επιστροφή φόρου
Επιστροφή χρημάτων από POS
Από ομάδα Ρηγανοπαραγωγών
Προσφορές κηδείας Ν. Αρβανίτη
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα ( παραστατικά 53 )
Υπόλοιπο για νέα χρήση
ΕΤΟΣ 2020
Προηγούμενο υπόλοιπο
Τόκοι α΄ εξαμήνου
Συνδρομές μελών
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα ( παραστατικά 32)
Υπόλοιπο στις 30.08.2020

3.454,25
15.000,00
150,00
0,39
184,70
210,00
70,00
206,29
19.725,63
12.954,83
6.320,80

6.320,80
0,25
305,00
6.626,05
1.846,60
4.778,45

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του
Συλλόγου με την παρουσία για
πρώτη
φορά
δικαστικού
αντιπροσώπου (Νόμος 4603 / 2019
άρθρο 26 παράγραφος 3). Το Δ.Σ.
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες
του σε όλα τα μέλη (61) και ιδιαίτερα
σε εκείνα που συμμετείχαν στη
διαδικασία.
Ο Οικονομικός απολογισμός
Στην
αρχή
παρουσιάστηκε
συνοπτικός
οικονομικός
απολογισμός.
Λόγω του ότι την ίδια ημέρα στον
ίδιο χώρο (αίθουσα εκδηλώσεων
Κοινότητας) προσφερόταν καφές
μετά από μνημόσυνο, αλλά και ο
Πολιτιστικός
Σύλλογος
Καρυών
διεξήγαγε τις δικές του εκλογές, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποσχέθηκε
να πραγματοποιήσει
ανοιχτή
συγκέντρωση προκειμένου
να
παραθέσει σε όλους αναλυτικό
Οικονομικό Απολογισμό.
Οι εκλογές
Στη συνέχεια ακολούθησαν εκλογές
στις οποίες ψήφισαν 51 μέλη. Τα
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
έχουν ως εξής:

Για το Δ.Σ.
Μεντής Θεόδωρος - Πρόεδρος (44 ψήφοι)
Αρβανίτης Μαρίνος - Αντιπρόεδρος (39 ψήφοι)
Τσόπελα Μαρία -Γενικός Γραμματέας (36 ψήφοι)
Τσούλος Ανδρέας - Ταμίας (35 ψήφοι)
Λεβεντάκης Σπυρίδωνας - Ειδικός Γραμματέας (31 ψήφοι)
Αναπληρωματικά μέλη
Μεντής Παναγιώτης του Γεωργίου (38 ψήφοι)
Μελεχές Στέφανος (36 ψήφοι)
Κουτσόγιωργας Ιωάννης (31 ψήφοι)

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

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρυών
Με χαρά οι συμπατριώτες που συγκεντρώθηκαν στο
Δεκαπενταύγουστο στο Ι.Ν. της Κοίμησης της
Θεοτόκου (Παναγία) αντίκρυσαν το νέο εικονοστάσιο.
Θυμίζουμε ότι το παλιό είχε καταστραφεί στις
πλημμύρες του Χειμώνα 2018-19, λίγους μόλις μήνες
μετά την ανακαίνισή του από την Εθελοντική Ομάδα
Υποστήριξης.
Οι πατριώτες όμως δεν το έβαλαν κάτω και το νέο
εικονοστάσιο
προς
τιμή
της
Μεγαλόχαρης
κατασκευάστηκε σε νέα θέση, ακριβώς απέναντι από
τη κεντρική είσοδο στο προαύλιο του Ναού.
Θερμά συγχαρητήρια!

Εξελεγκτική Επιτροπή
Πουλοκέφαλου-Κολοβού Μαρία - α΄ τακτικό μέλος (30 ψήφοι)
Λεβεντάκης Ιωάννης - β' τακτικό μέλος (30 ψήφοι)
Παπασταύρου Δημήτριος - γ΄ τακτικό μέλος (22 ψήφοι)
Δήμας Δημήτριος - α΄ αναπληρωματικό μέλος (18 ψήφοι)
Κολοβός Κωνσταντίνος - β΄ αναπληρωματικό μέλος (13 ψήφοι)
Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες και καλή επιτυχία στο έργο
τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών δηλώνει έτοιμο να
συνεργαστεί με το νέο Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου, όπως άλλωστε έκανε και με το
απελθόν για το καλό του χωριού μας.

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

Τράπεζα Αίματος Καρυών
Εθελοντική αιμοδοσία οργανώθηκε από την Τράπεζα Αίματος στις Καρυές στις 12
Αυγούστου. Αυτή τη δύσκολη χρονιά της πανδημίας με τις αυξημένες ανάγκες σε αίμα, έγινε
έκκληση και αρκετοί ήταν οι συμπατριώτες μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Συγχαρητήρια τόσο στους διοργανωτές, όσο και στους Εθελοντές αιμοδότες.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ;
Επικοινώνησε μαζί μας στο
6974-720909
ή στο email: info@karyes.gr
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Εκλογές

Παρ΄ όλες τις δυσκολίες, ο Πολιτικός Σύλλογος παρουσίασε αξιόλογο
έργο τη θερινή περίοδο, η οποία έκλεισε με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκαν οι
εκλογές του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών. Προηγήθηκε ο
οικονομικός απολογισμός που δημοσιεύουμε.

Διεθνείς Αγώνες και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ορεινής Ποδηλασίας
Αρχικά με επιτυχία διοργανώθηκαν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι
Διεθνείς Αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας με την επωνυμία Sparta MTB
Races από τις 18 ως 20 Ιουλίου 2020, στις ειδικά διαμορφωμένες
ποδηλατικές πίστες των Καρυών. Παράλληλα το Σάββατο 19
Ιουλίου πραγματοποιήθηκε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινής
Ποδηλασίας Μαραθωνίου με συμμετοχή 85 αθλητών από 30 σωματεία.
Στην κυκλική διαδρομή 4 χιλ. οι άνδρες πραγματοποίησαν 7 γύρους οι
γυναίκες 5 και οι νεανίδες 4.

Στους διεθνείς αγώνες συμμετείχαν αθλητές από πολλές χώρες όπως
Ουγγαρία, Γαλλία, Πολωνία, Δανία, Αυστρία κ.ά. Πρώτος
στην ολυμπιακή κατηγορία XCO ανδρών ήρθε ο αθλητής Bagnon
Esteban από τη Γαλλία. Το ελληνικό δίδυμο των Περικλή Ηλία και
Δημήτρη Αντωνιάδη κατέλαβαν την 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Στις
γυναίκες πρώτη ήρθε η Gorycka Paula από την Πολωνία, με τις
ελληνίδες Βαρβάρα Φασόη και Δανάη Στρουμπούλη να
καταλαμβάνουν την 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Νικητής του πανελλήνιου πρωταθλήματος ήταν για ακόμα μια φορά
ο Περικλής Ηλίας του Κρόνου Νικαίας με χρόνο 3:21:16.

Ακολούθησαν οι εκλογές με τα κάτωθι αποτελέσματα:

Μουσικές Εκδηλώσεις
Στη μοναδική μουσική εκδήλωση που
κατάφερε να διοργανωθεί φέτος, το
μουσικό σχήμα «Ρεμπέτικο Σεργιάνι»
παρουσίασε μια ωραία μουσική βραδιά
στην Κεντρική Πλατεία Καρυών.
Είχανε ληφθεί όλα τα απαραίτητα
υγειονομικά μέτρα και πολλοί Καρυατές και
επισκέπτες απόλαυσαν το βραδινό τους
γεύμα με συνοδεία ρεμπέτικης μουσικής.
Δυστυχώς
το
πάρτυ
που
είχε
προγραμματιστεί για τις 3 Αυγούστου στη
παναγία αναβλήθηκε λόγω των έκτακτων
μέτρων που ανακοίνωσε η πολιτεία.

Η πρώτη εξάδα των ανδρών διαμορφώθηκε ως εξής:
1. Ηλίας Περικλής (Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας) 3:21:16
2. Πετρίδης Θεόδωρος (Α.Ο. Παράδεισος) 3:21:58
3. Κουρμπέτης Αναστάσιος (Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας) 3:24:26
4. Παπανίκος Δημήτριος (Π.Ο. Δράση) 3:32:05
5. Τσορτουκτσίδης Ηλίας (Β.Α.Ο.) 3:33:32
6. Μαραγκός Νικόλαος (Π.Σ. Μάνδρας) 3:37:10

Τυχεροί κλήρωσης

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία
Ποδηλασίας έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρυών για να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της για τη συνδρομή
του συλλόγου, των συνεργατών και των εθελοντών των Καρυών στην
επιτυχημένη
διοργάνωση
του
Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος
Μαραθωνίου Ορεινής Ποδηλασίας, ευελπιστώντας σε μελλοντική
συνεργασία σε διοργανώσεις.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

ΔΩΡΟ 1: 3 Διανυκτερεύσεις για ενήλικες και
2 παιδιά ALL INCLUSIVE ΣΤΟ 5*GALAXY
BEACH RESORT στο Λαγανά Ζακύνθου
Τυχερός Αρ. 128 (Κουτσόγιωργα Ντίνα).
ΔΩΡΟ 2 : 2 Διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με
πρωινό στο ARDAMIS TRADITIONAL
GUESTHOUSE στο Κάστρο Μονεμβάσιας
Τυχερός Αρ. : 350 (κος Πολολός).
ΔΩΡΟ 3 : τηλεόραση TOSHIBA 4K SMART TV
43” Τυχερός Αρ. : 66.
ΔΩΡΟ 4 : κινητό τηλέφωνο HUAWEI Y5
Τυχερός Αρ. : 206 (κος Σοφικίτης).
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Για το Δ.Σ. :
Λεβεντάκης Χρήστος - Πρόεδρος (53 ψήφοι)
Ταμπάκη Κωνσταντίνα - Γραμματέας (45 ψήφοι)
Αρβανίτης Δημήτριος - Ταμίας (40 ψήφοι )
Μελεχές Ευστάθιος - Αντιπρόεδρος (39 ψήφοι)
Μεντής Παναγιώτης - Μέλος (33 ψήφοι)
Δρίτσα Κωνσταντίνα - Αναπληρωματικό μέλος (26 ψήφοι)
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή :
Σιούτος Αχιλλέας - 1ο τακτικό μέλος (45 ψήφοι)
Μεντής Ιωάννης - 2ο τακτικό μέλος (34 ψήφοι)
Παπασταύρου Δημήτριος - 3ο τακτικό μέλος (29 ψήφοι)
Θεοδωρίδη Βενέττα - 1ο αναπληρωματικό μέλος (26 ψήφοι)
Μαχαίρας Κωνσταντίνος - 2ο αναπληρωματικό μέλος 18 ψήφοι)
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά
και τα 61 μέλη που έλαβαν μέρος στις Αρχαιρεσίες.
Ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες και
καλή επιτυχία στο έργο τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών δηλώνει έτοιμο να
συνεργαστεί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Καρυών, όπως άλλωστε έκανε και με το απελθόν, για
την πρόοδο και την ευημερία των όμορφων Καρυών.

3

ΚΕΝΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Μια άτυχη στιγμή
Η αλληλογραφία ανάμεσα στον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών και το Σωματείο Κερχουλά
Εδώ και 7 χρόνια που εκδίδεται αυτό το Δελτίο η συντακτική ομάδα βρίσκεται ίσως στην πιο δύσκολη θέση. Ο σκοπός του Δελτίου, όπως κατ΄ επανάληψη έχει καταγραφεί, είναι να
ενημερώσει του Καρυάτες όπου Γης για τα νέα του χωριού μας και παράλληλα να δημοσιεύει και όλες τις ανακοινώσεις των φορέων των Καρυών, καταθέτοντας ταυτόχρονα και τις
απόψεις των μελών του. Στα πλαίσια αυτά και προσπαθώντας να τηρήσει τις αρχές τις δημοσιογραφικής δεοντολογίας δημοσιεύει αυτούσια τα παρακάτω προκειμένου να ενημερωθούν
όλοι οι πατριώτες που δεν ήταν παρόντες στη Γ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά της 4ης Αυγούστου. Ο σκοπός της Γ.Σ. ήταν να ενημερωθούν τα μέλη για το Αίτημα του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών και να αποφασίσουν για την πρόταση Δ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά επ΄ αυτού του αιτήματος. Παραθέτονται αυτούσιες η Α) αίτηση του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. προς το
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΡΧΟΥΛΑ, η Β) απάντηση του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΡΧΟΥΛΑ με την πρόταση του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και η Γ) ομιλία του γραμματέα του Σ.Α.Κ. κυρίου
Κωνσταντόπουλου προς τη Γενική Συνέλευση.

ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΏΝ,
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΕΡΧΟΥΛΑ,
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σε συνέχεια της από 12 Μαρτίου 2020 αιτήσεως μας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Την 4η Ιουνίου 2020 δημοσιεύσαμε σε τοπικές εφημερίδες Σπάρτης και Τρίπολης, στην
ιστοσελίδα karyes.gr και τοιχοκολλήσαμε στη πρόσοψη του κτιρίου μας στις Καρυές τη
διακήρυξη του Συνδέσμου για την υποβολή προσφορών από υποψήφιους αναδόχους για την
ανακαίνιση των δύο κτιρίων του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού.
Την 22α Ιουνίου 2020 παραλήφθηκε από το Σύνδεσμο η προσφορά της κοινοπραξίας
Μπουλούγαρη-Λαμπρόπουλου-Παναγάκη η οποία ήταν και η μοναδική που υποβλήθηκε και
έχει ως εξής:
1. Για τις επιλεγμένες από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. εργασίες ποσό € 284.000 ευρώ με
Φ.Π.Α.
2. Για τις μη επιλεγμένες από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα εργασίες (καταστήματα, χώροι
υγιεινής κλπ) ποσό € 30.500 με Φ.Π.Α.
Την 2α Ιουλίου 2020 με σχετική απόφαση του το Δ.Σ. του Συνδέσμου ανακήρυξε την ως άνω
κοινοπραξία ως προσωρινή ανάδοχο του έργου.
Αγαπητοί συμπατριώτες, στην προηγούμενη αίτηση μας και για τους λόγους που
περιγράφουμε σε αυτήν, είχαμε ζητήσει:
A. τη χορήγηση ατόκου δανείου ποσού € 65.000 για τη διευκόλυνση του Συνδέσμου για την
πληρωμή της αξίας των τιμολογίων του αναδόχου για τις ανωτέρω υπ’ αρ. 1 επιλεγμένες
εργασίες έως ότου λάβει ο Σύνδεσμος τα αντίστοιχα ποσά από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα,
δηλαδή για χρονικό διάστημα δύο ετών από σήμερα. Το εν λόγω ποσό μπορεί να
καταβληθεί και σε δύο δόσεις ανάλογα με το ύψος και το χρόνο εκδόσεως των δύο
πρώτων τιμολογίων του αναδόχου και όπως γίνεται κατανοητό ως δάνειο θα επιστραφεί
μετά την ολοκλήρωση του έργου στο Σωματείο.
B. την συνεισφορά του Σωματείου για την αναγκαία ολοκλήρωση του Κέντρου Μνήμης και
Πολιτισμού, καθ’ όσον ο Σύνδεσμος στερείται ουσιωδών ταμειακών αποθεμάτων.
Πράγματι, κατά τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου της 15ης Μαρτίου 2020 διαπιστώσαμε
την επιθυμία όχι μόνον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των
παριστάμενων μελών για την ολοκλήρωση του Κέντρου Μνήμης, το οποίο θα είναι ένα
κόσμημα για το χωριό τοποθετώντας τις Καρυές στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας, παρέχοντας
παράλληλα την δυνατότητα χρήσης των χώρων εκδηλώσεων του προς χρήση κτιρίου όχι
μόνο από το Σύνδεσμο αλλά και αδαπάνως από το Σωματείο σας και τους άλλους συλλόγους
των Καρυών.
Αξιότιμα μέλη του Σωματείου, με βάση και τα παραπάνω, αλλά και επειδή:
1) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα,
αλλά και της διακήρυξης, το 10% του έργου πρέπει να έχει πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι την 30η Αυγούστου 2020,
2) όπως είναι ευνόητο πριν από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με την
ανακηρυχθείσα ανάδοχο κοινοπραξία για την εκτέλεση του έργου πρέπει ο Σύνδεσμος να
έχει την έγκριση του Δ.Σ. του Σωματείου για τη συνεισφορά του στην ολοκλήρωση του
Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού, η οποία πλέον μετά την προσφορά της κοινοπραξίας
ορίζεται στο ποσό των € 30.500 με Φ.Π.Α. (υπ’ αρ. 2 μη επιλεγμένες εργασίες),
ΖΗΤΟΥΜΕ
να εγκρίνει το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑ:
A. την ταμιακή διευκόλυνση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ με το ποσό των €
65.000 με τη μορφή του ατόκου δανείου χρονικής διάρκειας δύο ετών, προκειμένου να
μπορέσει ο Σύνδεσμος να προβεί στην αρχική καταβολή μέρους της αμοιβής και των
δαπανών του αναδόχου του έργου,
B. την επιχορήγηση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ με το ποσό των € 30.500
με τη μορφή της δωρεάς, με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα και ιδιαίτερα την
απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Οκτωβρίου 2017, προκειμένου το όνειρο της
δημιουργίας του Κέντρου Μνήμης και πολιτισμού να λάβει σάρκα και οστά.
Ευελπιστούμε ότι τα αιτήματα μας θα τύχουν ευνοϊκής αποδοχής από το Δ.Σ. του Σωματείου,
το οποίο μέχρι σήμερα έχει αποδείξει έμπρακτά την θέλησή του για την αναβάθμιση του
όμορφού χωριού μας.
Με εκτίμηση
Μιχάλης Ρέπουλης
Πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
κατ΄ εξουσιοδότηση όλων των μελών του Δ.Σ.:
Πρεκεζέ-Γκλέκα Αννίτας, Κωνσταντόπουλου Χαράλαμπου, Τράκα Νικολάου,
Μέρμηγκα Δήμητρας, Λάτση Λευκοθέας, Κοψιαύτη-Γκιώνη Ευαγγελίας,
Πρεκεζέ Χρήστου και Ματάλα Γρηγορίου

Προς: ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
Υπόψη: Κυρίου Μιχάλη Ρέπουλη, Προέδρου Δ.Σ.
Καρυές, 28 Ιουλίου 2020
Κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών,
Για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση των μελών του ΔΣ αφενός και του
Συνδέσμου σας αφετέρου, σας υποβάλω απόσπασμα των πρακτικών της από 26
Ιουλίου 2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ αναφορικά με το από 24 Ιουλίου
2020 αίτημά σας.
Θέμα #1: Αίτημα Συνδέσμου Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.)
Αναγνώστηκε το νέο από 24 Ιουλίου 2020 αίτημα του Σ.Α.Κ. και έγινε επί αυτού
διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
• με αναφορές στην ιστορική εξέλιξη και στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
του 2017 και του 2020, καθώς και της σύμβασης δωρεάς της Ιεράς Μητρόπολης
Μονεμβασίας και Σπάρτης με το ΣΩΜΑΤΕΙΟ με την εγγύηση του μπάρμπα ΠΑΝΟΥ
ΚΟΨΙΑΥΤΗ, επί του θέματος ολοκλήρωσης του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού
των Καρυών, λαμβάνοντας υπόψη την ήδη εγκεκριμένη από την «Αναπτυξιακή
Πάρνωνος» πολύ σημαντική χρηματοδότηση αυτού του έργου (ύψους €
274.000,00) η οποία περιορίζει στο ελάχιστο τη συνδρομή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο
συγκεκριμένο έργο πολιτισμού και τουριστικού ενδιαφέροντος των Καρυών και
• με παράθεση σειράς επιχειρημάτων προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πλευρές
του θέματος και να εξασφαλιστεί η επιθυμητή σύγκλιση απόψεων μεταξύ των
μελών της Διοίκησης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, καταλήγοντας στην ακόλουθη, αποδεκτή
από όλα τα μέλη του ΔΣ, απόφαση:
Εγκρίνεται ομόφωνα:
1. Η Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ την Τρίτη,
4 Αυγούστου 2020, ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κοινοτικού
Κτιρίου Καρυών ή (για λόγους προστασίας των μελών) στον προαύλιο χώρο του
αν η προσέλευση είναι μεγάλη.
2. Η απόρριψη της υποβληθείσας από τον Σ.Α.Κ. πρότασης.
3. Η έγκριση εναλλακτικής θετικής πρότασης του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με τους εξής
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις,
3.1 Με τη ρητή δέσμευση του ΣΑΚ ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη σύμφωνη
γνώμη και συναπόφαση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε όλες τις αποφάσεις αναφορικά με το
κτιριακό συγκρότημα του Κέντρου Μνήμης & Πολιτισμού των Καρυών (ΚΜ&ΠΚ).
Με τον όρο αυτό ενισχύονται οι εν λόγω αποφάσεις με την εκπροσώπηση όλου
του χωριού,
3.2 Την διευκόλυνση ταμειακής ρευστότητας του ΣΑΚ για λόγους αξιοποίησης της
σημαντικής (ύψους 274.000,00€) χρηματοδότησής του από την "Αναπτυξιακή
Πάρνωνος", για μια διετία, υπό μορφή άτοκου δανείου, ποσού πενήντα και
πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€),
3.3 Την εκχώρηση ιδιοκτησίας στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ του γωνιακού κενού
καταστήματος του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού έναντι ποσού σαράντα
χιλιάδων ευρώ (40.000,00€),
3.4 Με τη ρητή δέσμευση του Σ.Α.Κ. διάθεσης των χώρων
α) της αίθουσας συσκέψεων στο κτίριο πρώην αστυνομίας και
β) της αίθουσας εκδηλώσεων στο πρώην μηχανουργείο,
σε όλα τα συλλογικά σχήματα του χωριού (σωματεία, συλλόγους, συνδέσμους,
ενώσεις κλπ),
υπό την αίρεση, αφενός θετικής γνωμάτευσης του νομικού συμβούλου του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ κ. Κώστα Κυριακάκη και αφετέρου έγκρισης της πρότασης της Διοίκησης
του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ από την ως άνω προγραμματισθείσα Γενική Συνέλευση.
4. Η υπογραφή των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων μεταξύ του Σ.Α.Κ.
και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ για την πλήρη κατοχύρωση και ισχύ όλων των παραπάνω πριν
της καταβολής από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ στον ΣΑΚ κάθε ενός εκ των αναφερθέντων ποσών.
Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Γιώργος Ντεβέκος, Πρόεδρος
2. Γιάννης Κοψιαύτης, Αντιπρόεδρος
3. Παναγιώτης Καραχάλιος, Γραμματέας
4. Βασίλης Βαγενάς, Ταμίας
5. Ανδρέας Βουκίδης, Μέλος
6. Χρήστος Δρακόπουλος, Μέλος
7. Μιχάλης Χικάρας, Μέλος

Η Γενική Συνέλευση των Σωματείου Κερχουλά της 4ης Αυγούστου 2020
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης διαβάσθηκαν οι δύο πρώτες επιστολές και στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΡΧΟΥΛΑ κος Παναγιώτης Καραχάλιος
ανακοίνωσε ότι τελικά αποσύρεται ο όρος αγοράς του γωνιακού καταστήματος. Επίσης, δήλωσε ότι υπήρξε θετική γνωμάτευση του δικηγόρου για την παροχή άτοκου δανείου, ενώ για
το ποσό των € 30.500- που αφορά στη χρηματική συνεισφορά για την ολοκλήρωση του έργου, με δεδομένο ότι δεν είναι της άμεσης προτεραιότητας, θα υπάρξει μελλοντική εξέταση
του ζητήματος. Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.) κος Μιχ. Ρέπουλης έκανε μια παρουσίαση του ιστορικού των μέχρι τώρα
ενεργειών του Συνδέσμου που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα και ζήτησε από τη Γ.Σ. την αποδοχή του Αιτήματος του Συνδέσμου. Εν συνεχεία ο Γραμματέας του Σ.Α.Κ. κος Χαρ.
Κωνσταντόπουλος πήρε το λόγο:

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Μια άτυχη στιγμή
Η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Σ.Α.Κ. κου Χαρ. Κωνσταντόπουλου στη Γ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά
Αγαπητοί πατριώτες,
Όλοι γνωρίζουμε τον αγώνα και τις προσπάθειες των μελών του Συνδέσμου των
Απανταχού Καρυατών για την αξιοποίηση του κτιρίου που αγοράσθηκε έπειτα από
εισφορές συμπατριωτών μας, από όπου και αυτοί και αν μένουν: στο χωριό μας, στην
Αθήνα και σε άλλες πόλεις της πατρίδας, αλλά και στο εξωτερικό στη Βόρεια Αμερική
(Η.Π.Α και Καναδά) και στην Αυστραλία, όπου αναγκάστηκαν να γευτούν το πικρό ψωμί της
ξενιτιάς διαπρέποντας στη νέα τους πατρίδα, χωρίς να ξεχνούν το γενέθλιο τόπο τους.
Δραχμή-δραχμή, ευρώ-ευρώ και δολάριο-δολάριο τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια
συγκεντρώθηκαν ποσά από το υστέρημα πολλές φορές των συμπατριωτών μας, πολλοί από
τους οποίους είναι και σήμερα παρόντες σε αυτή την αίθουσα. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν
από Αγάπη και Εμπιστοσύνη:
 Αγάπη για το χωριό,
 Εμπιστοσύνη στον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών, ο οποίος από 50 και πλέον
χρόνια έχει αποδείξει ότι διαχειρίζεται τα όποια χρήματα με συνέπεια και λογοδοσία
και
 Εμπιστοσύνη στο όραμα της δημιουργίας του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού των
Καρυών (Κ.Μ.Π.Κ.), τα χαρακτηριστικά του οποίου παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε
αυτή εδώ την αίθουσα το καλοκαίρι του 2018 και έκτοτε βρίσκονται αναρτημένα και
την ιστοσελίδα του χωριού μας.
Αγαπητά μέλη του Σωματείου, πριν από δύο χρόνια κληθήκαμε από το χωριό να
υποστηρίξουμε την κίνηση που οδήγησε τη δημιουργία αυτού του σωματείου (Κερχουλά)
προκειμένου να έρθουν επιτέλους τα χρήματα του διαθέτη συμπατριώτη μας επιτέλους στο
χωριό μας. Το κάναμε όπως πάντα το κάνουμε, δηλαδή να συνδράμουμε τους
συμπατριώτες μας σε ότι μας ζητήσουν για να την πρόοδο του όμορφου χωριού μας. Το
κάναμε γιατί πιστέψαμε στις διακηρύξεις για την ορθή και επωφελή για το χωριό
διαχείριση των χρημάτων της διαθήκης. Μέσα στις διακηρύξεις στις οποίες
συμπεριλαμβανόταν η χρηματοδότηση δράσεων πολιτισμού. Και όντως με ειδική
αναφορά η υποστήριξή μας αυτή αναγνωρίστηκε τόσο από το Δ.Σ. του Σωματείου, όσο
και από τη Γ.Σ.
Αγαπητοί πατριώτες, πρόσφατα σας ανακοινώσαμε ότι έπειτα από συστηματικές
προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. εγκρίθηκε ποσό από την Αναπτυξιακή
Πάρνωνα για την δημιουργία του Κέντρου. Επιτέλους το όραμα φαίνεται ότι μπορεί να
γίνει πραγματικότητα και οι κόποι δύο γενιών Καρυατών να πιάσουν τόπο. Με την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε με απολύτως αδιάβλητους όρους και με
ειδικές πρόνοιες ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική και επωφελής οικονομικά λύση για τον
Σύνδεσμο, δηλαδή για το χωριό, ξεκαθαρίστηκε ΟΡΙΣΤΙΚΑ το κόστος για την πραγμάτωση
του ονείρου. Αμέσως το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ. κινήθηκε με αναλυτική επιστολή προς το Δ.Σ. του
Σωματείου Κερχουλά προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή του για την ολοκλήρωση του
έργου, στα πλαίσια των διακηρύξεων της Γ.Σ. του Οκτωβρίου του 2017 και του
Καταστατικού.
Αγαπητοί Καρυάτες, πράγματι λάβαμε επιστολή απάντηση στις 28.07.2020 από το Δ.Σ. του
Σωματείου, όπου δυστυχώς με έκπληξη διαβάσαμε πράγματα που τουλάχιστον μας
στεναχώρησαν. Και μας στεναχώρησαν αγαπητοί, διότι καθ΄ όλη τη διάρκεια των
συνεννοήσεων μέχρι σήμερα, ουδέποτε μας είχαν τεθεί ζητήματα που
πρωτοεμφανίστηκαν σε αυτή την επιστολή. Μας στεναχώρησαν διότι κινούνται, κατά την
άποψή μας, ενάντια στο πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης της Γενικής Συνέλευσης
του 2017, αλλά προφανώς και του Διαθέτη.
Ειδικότερα, στο αίτημα για την χρηματοδότηση με το ποσό των € 30.500- προκειμένου να
ολοκληρωθεί το κτίριο όραμα, λάβαμε μια απάντηση για αγοροπωλησία. Ναι, αγαπητοί
πατριώτες! Σύμφωνα με αυτό, η διοίκηση του Σωματείου δεν προτίθεται να βοηθήσει στην
ολοκλήρωση και ζητούσε απλά σαν ένα οργανισμός real estate, ή σαν μια Τράπεζα, να
αγοράσει ένα κατάστημα στην τιμή των € 40.000-. Εμείς αγαπητά μέλη του Δ.Σ. αν θέλαμε
να βρούμε αγοραστή για το γωνιακό κατάστημα θα είχαμε ψάξει και θα είχαμε βρει. Το
κτίριο έχει αγορασθεί όπως είπαμε από συνεισφορές των Αραχοβιτών όπου Γης, οι οποίοι
εμπιστεύτηκαν τον Σ.Α.Κ. Ποιος από εμάς θα το τεμαχίσει και θα πάει να το πουλήσει,
διότι περί πώλησης πρόκειται; Άμα ήταν δεν θα το είχαμε κάνει τόσο καιρό;
Θεωρούμε θετικό ότι έστω και την τελευταία στιγμή η εν λόγω απαίτηση αποσύρθηκε.

Μας στεναχώρησαν δε, διότι ένα σωματείο 2 ετών ζωής ευθέως δυστυχώς αμφισβητεί τη
διαχρονικά αποδεδειγμένη χρηστή οικονομική διαχείριση και τη διάθεση για προσφορά
των μελών του Δ.Σ. των ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ των πλέον 50 ετών, το οποίο
υπογραμμίζουμε πάλι δεν έχει ταμειακά διαθέσιμα, αλλά πρέπει να τα συγκεντρώνει από
τους συμπατριώτες με εμπιστοσύνη γι΄ αυτό το λόγο δίνει εξετάσεις διαχείρισης ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ. Τι άλλο θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει όταν στην απαντητική επιστολή
αναφέρεται ότι προκειμένου να «ενισχύονται οι αποφάσεις αναφορικά με το κτιριακό
συγκρότημα του Κ.Μ.Π.Κ. θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και συναπόφαση του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε όλες τις αποφάσεις αναφορικά με το κτιριακό συγκρότημα του Κ.Μ.Π.Κ.»;
Δηλαδή αγαπητοί μέχρι σήμερα οι αποφάσεις του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών
για τα όποια έργα στο χωριό γίνονταν ερήμην των λοιπών φορέων του χωριού και τώρα
χρειάζονται κάποιου είδους ενίσχυσης; Εδώ είναι ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Καρυών, ας μας πει αν τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών δεν τον
ενημερώνουν πάντα για τις όποιες ενέργειες σκοπεύουν να κάνουν στις Καρυές.
Αλλά και ειδικότερα για το Κ.Μ.Π.Κ. ο Σύνδεσμος ΠΑΝΤΑ δεν ανακοινώνει τις προθέσεις
του; Εδώ δεν παρουσιάσαμε την μελέτη προ 2ετίας και δεν ζητήσαμε τις απόψεις όλων
των παρευρισκομένων και των φορέων του χωριού μας; Στο site και στην Εφημερίδα δεν
τα κοινοποιήσαμε όλα; Είναι δυνατόν να κάνουμε ενέργειες χωρίς να συμφωνεί το χωριό;
Ουαί και αλίμονο αν μετά από 50 χρόνια καλούμαστε να δώσουμε εξετάσεις στον
οποιοδήποτε.
Όσον αφορά τα λοιπά αναφερόμενα στην επιστολή περί χρήσεως των χώρων του
Μουσείου, επιγραμματικά απαντάμε ότι ήδη στην επιστολή μας αναφέρουμε «..παρέχοντας
παράλληλα την δυνατότητα χρήσης των χώρων εκδηλώσεων του προς χρήση κτιρίου όχι
μόνο από το Σύνδεσμο αλλά και αδαπάνως από το Σωματείο σας και τους άλλους
συλλόγους των Καρυών…». Συνεπώς θέμα δεν υφίσταται.
Συμπατριώτες, ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών απευθύνθηκε στο Σωματείο
Κερχουλά ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ και ΞΕΚΑΘΑΡΑ ζητώντας την οικονομική συνεισφορά του Σωματείου
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
Δεν ήρθε ούτε για να πουλήσει, ούτε να δώσει εξετάσεις.
Η σημερινή απόφαση θα είναι ίσως η σημαντικότερη της τελευταίας δεκαετίας. Κατά την
άποψή μας θα καθορίσει όχι μόνο το αν θα ολοκληρωθεί το ΟΡΑΜΑ δύο γενιών Καρυατών,
αλλά θα καθορίσει την πορεία των Καρυών, της ιστορικής Αράχοβας για τα επόμενα χρόνια.
Αν δηλαδή θα κινηθούμε μαζί για το καλό του χωριού μας, ή θα διαιρεθούμε και θα
κινηθούμε σκόρπια.
Δεσμευόμαστε ότι για το ποσό του άτοκου δανείου το οποίο και θα επιστραφεί στο
ακέραιο προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε τα ακίνητα του Σ.Α.Κ. στην Αθήνα, έτσι ώστε
στην ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που κάτι δεν πληρωθεί κάποιο τιμολόγιο από την Αναπτυξιακή
Πάρνωνα να καλυφθεί το Σωματείο. Ζητάμε λοιπόν από όλους τους παρευρισκόμενους να
διαφυλάξουν με την ψήφο τους σήμερα τις αρχές του Σωματείου. Δεσμευόμαστε ότι θα
υπάρχει πλήρη λογοδοσία, όπως πάντα κάνουμε, για την ολοκλήρωση του Μ.Κ.Κ.Π.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης:
Ψηφοφορία για μια ανύπαρκτη πρόταση
Στη συνέχεια, υπήρξαν τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Με δεδομένο ότι η πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου δεν μπορούσε να γίνει δεκτή από τον
Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών, ζητήθηκε από τους κκ Ρέπουλη και Κωνσταντόπουλο
εκ μέρους του Σ.Α.Κ. προς τον Πρόεδρο της Γ.Σ. κο Δημ. Λεβεντάκη να τεθεί σε ψηφοφορία
και η πρόταση του Συνδέσμου.
Ωστόσο, το προεδρείο της Γ.Σ. απέρριψε το αίτημα χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.
Κατόπιν τούτου, οι εκπρόσωποι του προεδρείου του Σ.Α.Κ. ανακοίνωσαν ότι ο Σύνδεσμος
των Απανταχού Καρυατών ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ και ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ μαζί με αρκετούς
παρόντες, με δεδομένο ότι δεν υπήρχε πλέον αντικείμενο.
Η ολοκλήρωση της Γ.Σ. χαρακτηρίστηκε από το εξής ευτράπελο. Όσοι είχαν απομείνει
κλήθηκαν να αποφασίσουν για έγκριση ή απόρριψη μιας πρότασης επί ενός αιτήματος που
δεν υπήρχε πλέον!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με την παράθεση των όσων διαδραματίστηκαν, γίνεται κατανοητό γιατί βρισκόμαστε σε
δύσκολη θέση.
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών με 50ετή και πλέον συνεισφορά έχει αποδείξει
ποιος είναι. Άλλωστε όλα τα έργα σχεδόν που έχουν γίνει στο χωριό μετά τον πόλεμο έχουν
είτε την αποκλειστική σφραγίδα του, είτε τη ενεργή συνεισφορά και υποστήριξη.
Η ανάμιξη των μελών του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών στα κοινά γίνεται
αποκλειστικά με γνώμονα την αγάπη για το χωριό. Αυτό άλλωστε πρέπει να γίνει
κατανοητό από όλους, αφού κανείς δεν εργάζεται στο χωριό, ούτε δραστηριοποιείται
επιχειρηματικά σε αυτό.
Από την παράθεση των επιστολών που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο σωματείων είναι
φανερή η διαφορά ύφους στις επιστολές και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
Όσον αφορά την ουσία, η τοποθέτηση του Γραμματέα μας κου Κωνσταντόπουλου στη
Γενική Συνέλευση νομίζουμε ότι ήταν κατατοπιστική.
Τέθηκαν και ερωτήματα από τους παρόντες προς τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου:
 Πως χαρακτηρίζεται κάποιος (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΡΧΟΥΛΑ) που προκειμένου να δώσει
δάνειο ποσού € 55.000-, ζητεί να έχει βέτο σε περιουσία (Σ.Α.Κ.) ύψους € 500.000-;
 Με την αποπληρωμή του δανείου θα εξακολουθήσει να έχει βέτο στην περιουσία του;
(Δόθηκε καταφατική απάντηση από το Δ.Σ. του Σωματείου)
 Τι σχέση έχει η πρόταση του Δ.Σ. του Σωματείου Κερχουλά με τις διακηρύξεις της
Γενικής Συνέλευσης του 2017 περί ενίσχυσης των έργων Πολιτισμού στο χωριό;
Επιπλέον, δυστυχώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δημιουργούν απορίες:
Έστω ότι το προεδρείο του Σ.Α.Κ. ήθελε να αποδεχθεί την πρόταση του Σωματείου
Κερχουλά, πώς θα μπορούσε να τα κάνει; Οποιαδήποτε αγοραπωλησία περιουσίας του
Συνδέσμου θα πρέπει να γίνει με έγκριση της Γ.Σ. θα μπορούσε αυτό να γίνει μέσα 10
ημέρες; Η πρώτη επιστολή του Συνδέσμου έγινε στις 12 Μαρτίου και η απάντηση με τους

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

πρωτοφανείς αυτούς όρους έφτασε στις 28 Ιουλίου, ενώ γνώριζε η διοίκηση του Σωματείου
ότι οι ημερομηνίες ήταν σφικτές και η σύμβαση έπρεπε να υπογραφεί για να ξεκινήσει το
έργο και να μη χαθεί η χρηματοδότηση.
Παρόλα αυτά, έστω και την τελευταία στιγμή στη Γενική Συνέλευση θα μπορούσε να βρεθεί
η λύση αφού κατατέθηκε η πρόταση του Σ.Α.Κ., ήτοι να γίνει ο άτοκος δανεισμός με
εγγύηση τα ακίνητα του στην Αθήνα. Γιατί δεν τέθηκε σε ψηφοφορία στο Σώμα; το
Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κρίνουμε ότι είναι τουλάχιστον εκτεθειμένο.
Βλέποντας την θλιβερή αυτή κατάληξη, κρίνουμε ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να υπήρχε ανοικτή και φιλική επικοινωνία
ανάμεσα στα δύο Δ.Σ. Και όντως υπήρξαν δύο μέλη του Σωματείου που βοήθησαν στον
διαγωνισμό για το έργο. Τώρα γιατί παρασυρθήκαν σε αυτή την ομόφωνη (!) μάλιστα
εισήγηση δεν το κατανοούμε. Όσο για τα υπόλοιπα μέλη τόσες ημέρες ήμασταν στο χωριό
δεν ζητήσαν να μας δουν.
Η υλοποίηση του κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού, αυτού του οραματικού έργου για το
χωριό των Καρυών θα γίνει όπως πάντοτε χάρη στην εμπιστοσύνη των πατριωτών προς τον
Σύνδεσμο, οι οποίοι αμέσως μετά το τέλος της Γ.Σ. μας προσέγγισαν για να προσφέρουν ότι
μπορούν για την άτοκη χρηματοδότηση και τους ευχαριστούμε.
Κλείνοντας αυτή την θλιβερή παρένθεση, η οποία δυστυχώς θα αποτελεί μια μελανή σελίδα
στην ιστορία αυτού του τόπου, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ελπίζουμε
στο μέλλον να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του Σ.Α.Κ. και του Σωματείου
Κερχουλά, όπως άλλωστε υπάρχει ανάμεσα στον Σ.Α.Κ. και τους υπόλοιπους φορείς του
χωριού, προκειμένου οι Καρυές να προοδεύσουν και τα χρήματα της διαθήκης του
Ευεργέτη να αξιοποιηθούν όπως αρμόζει στη θέλησή του.
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Σωματείο Κερχουλά:
Σηματοδότηση ποδηλατικών
διαδρομών

Η TERRAIN, με χρηματοδότηση από το Σωματείο
Κερχουλά, μόλις ολοκλήρωσε τη σηματοδότηση 4
διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, συνολικού μήκους
52 χιλιομέτρων, στο χωριό Καρυές Λακωνίας, μέσα στο
ομορφότερο βελανιδόδασος του Πάρνωνα! Σύμφωνα
με ανακοίνωση της Εταιρείας, «με υλικά κορυφαίας
ποιότητας, την τεχνογνωσία της TERRAIN που εγγυάται
την αντοχή και τη λειτουργικότητα του έργου, και
βέβαια το κορυφαίο σχεδιασμό (design) της Όλγας
Κοδώνη. Στο χωριό όπου διοργανώνονται αγώνες του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ορεινής Ποδηλασίας
αλλά και διεθνείς αγώνες ποδηλασίας, τώρα υπάρχει η
υποδομή για να απολαύσουν όλοι οι ποδηλάτες μια
μαγευτική ποδηλατική εμπειρία. Ελάτε!»
Το έργο αυτό σε συνδυασμό με τα μονοπάτια
παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης του
τουρισμού στις Καρυές για όλο τον χρόνο. Ας
ελπίσουμε να το εκμεταλλευτούν όλοι όσοι
ασχολούνται με τον τουρισμό όπως πρέπει για να
πετύχει τον σκοπό του.

Ευστράτιος Κωσταλάς:
Ένας Καρυάτης κορυφαίος αθλητικός manager

Εις μνήμη

Δημοσίευμα Οικογένειας Βουκίδη

Η συντακτική ομάδα του Δελτίου πιστεύει ότι μέσα από τις σελίδες του θα
πρέπει να αναδεικνύει την πορεία επιτυχημένων συμπατριωτών μας που
διακρίνονται για την επαγγελματική τους πορεία. Για τον λόγο αυτό θα κάνουμε
μια μικρή αναφορά στον Στράτο (Ευστράτιο) Αρ. Κωσταλά.

Ο Στράτος Κωσταλάς (αριστερά) με
τον γραμματέα του Σ.Α.Κ. Χάρη
Κωνσταντόπουλο

Ο Στράτος Κωσταλάς από το 2004
ζει και εργάζεται στην Ρωσία και
στη γυναικεία ομάδα της Σπαρτάκ
Περιχώρων που επί των ημερών
του προέδρου Shabtai Von
Kalmanovic
μεσουράνησε
σε
ευρωπαϊκό επίπεδο κατακτώντας
μάλιστα 4 συνεχόμενες φορές την
Euroleague Basketball Γυναικών.
Ο έμπειρος παράγοντας πριν την
πρόκληση της Ρωσίας είχε εργαστεί
στην Ελλάδα στις αντρικές ομάδες
των Άρη, Παναθηναϊκού, Ηρακλή,
Πανιωνίου και Π.Α.Ο.Κ.
Μάλιστα με τον Άρη Θεσσαλονίκης
κατέκτησε το Eurocup ενώ με τον
Παναθηναϊκό συμμετείχε σε 3 final
four της Euroleague κατακτώντας
μάλιστα το τρόπαιο στο Παρίσι για
πρώτη φορά με Ελληνική Ομάδα.

Στη Ρωσία έχει δουλέψει ως προπονητής σε τρεις διαφορετικές ομάδες
Γυναικών της Εθνικής Ρωσίας (U16, U18 και U19).
Φέτος λόγω και της αναστολής των αθλητικών εκδηλώσεων εξ΄ αιτίας της
πανδημίας, είχε την ευκαιρία να παραμείνει στην Ελλάδα από τον Μάρτιο και
να περάσει αρκετές εβδομάδες στις όμορφες Καρυές, αυτός και η οικογένειά
του.
Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ένας χρόνος θα συμπληρωθεί από τότε που
χάσαμε τον πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό,
θείο και εξάδελφο, Νίκο μετά από επιπλοκές
που
προήλθαν
από
λοίμωξη
του
αναπνευστικού. Σε ανείπωτο πόνο και σε
απέραντη θλίψη βύθισε τους οικείους του η
απώλεια του.
Ο Νικόλαος Βουκίδης
(παρώνυμο οικογένειας «Λάγιος») γεννήθηκε
πριν 57 χρονιά στο Σικάγο, οπού ζούσε με
τους γονείς και τα αδέλφια του.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από τις
σπουδές του εργαζόταν και διέμενε μονιμά
στην οικογενειακή του κατοικία στη Γλυφάδα.
Επισκεπτόταν συχνά το εξοχικό που διατηρεί
η οικογένεια στις Καρυές Λακωνίας μιας και
αγαπούσε βαθιά το χωριό. Ο Νίκος ήταν
άνθρωπος σκεπτόμενος, χαρισματικός και
αισιόδοξος που διακρινόταν για την καλοσύνη
και την ευγένεια του. Η οικογένεια του στην
οποία είχε τόση αγάπη και αφοσίωση θα τιμά
παντοτινά την μνήμη του. Καλό παράδεισο
Νίκο μας και να μας συντροφεύεις με τη
δύναμη και το φως του χαμόγελου σου από
εκεί ψηλά που είσαι!

Πληρώσαμε την συνδρομή μας;

Έφυγαν από την ζωή
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2020, έφυγε από τη ζωή, ο Δημήτριος Κουτσόγιωργας, ετών 92.
Ο αγαπητός Μπάρμπα Δήμος, αυτή η συμπαθέστατη μορφή της πλατείας, αφού επί δεκαετίες
ο ίδιος και στη συνέχεια τα παιδιά του λειτουργούν την ταβέρνα ο «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» μας
αποχαιρέτησε. Πάντα συμπαθής με τον καλό του λόγο, αφήνει πίσω μια εκλεκτή οικογένεια,
παιδιά και εγγόνια στους οποίους ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια!
Ακολουθεί αποχαιρετιστήριο κείμενο της εγγονής του Φωτούλας:
Οι Καρυές αποχαιρέτησαν στις 26/9/2020 τον Δήμο
Κουτσόγιωργα, Έναν άνθρωπο που υπήρξε γνήσιος και
αυθεντικός.
Καλός οικογενειάρχης και Πατριώτης. Δίκαιος και
Έντιμος, χωρίς συμβιβασμούς και περικοκλάδες.
Αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην οικονομική
επιχειρηματική και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Η
εργατικότητα του και ή αγάπη του για τις Καρυές τον
κατέστησαν πρωτοπόρο και επιτυχημένο.
Το 1962 ανοίγει την ταβέρνα του συνεχίζοντας την
οικογενειακή επιχείρηση, δημιουργώντας ταυτόχρονα
σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, ή οποία θα
αποτελέσει την δύναμη στα τυροκομικά προϊόντα.
Το διάσημο κεφαλοτύρι τής περιοχής θα συμβάλει τα
μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
Είναι ή κληρονομιά πού αφήνει πίσω του στους άξιους
συνεχιστές του.
Θερμά συλλυπητήρια στην υπέροχη οικογένεια του.
Καλό Παράδεισο ΑΡΧΟΝΤΑ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σύμφωνα με τον Ιερέα Καρυών πατέρα Ευστράτιο:
Στις 26 Ιουλίου του 2020 απεβίωσε και
Στις 30 Αυγούστου του 2020 απεβίωσε και
κηδεύτηκε στις Καρυές,
κηδεύτηκε στις Καρυές,
η Ευσταθία χήρα Παρασκευά Σκιούρη,
ο Νικόλαος Αγγλέζης,
ετών 99
ετών 84

Αγαπητοί πατριώτες, λόγω και της πανδημίας δεν μπορέσαμε φέτος να
διοργανώσουμε τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο προκειμένου να
συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να διασκεδάσουμε.
Ούτε η ετήσια εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος για
τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες Καρυατές της Ελλάδας και του
εξωτερικού έγινε, ούτε ο ετήσιος χορός μας στην Αγίας Παρασκευή. Νωρίτερα είχε
αναβληθεί και ο ανοιξιάτικος χορός μας στην Αθήνα.
Για τον λόγο αυτό ήταν αδύνατον να εισπράξουμε τις εισφορές σας που κάθε χρόνο
πάντα πρόθυμα μας δίνετε και σας ευχαριστούμε από βάθη καρδιάς.
Όμως κάθε εμπόδιο για καλό λένε, Για τον σκοπό αυτό και μιας και είμαστε στην
ηλεκτρονική εποχή, ο καθένας μας μπορεί να πληρώσει την ετήσια συνδρομή του
εύκολα ηλεκτρονικά. Το κόστος είναι μόνο € 5,00, ή 6.00 US$, 6,00CAN$, ή 6,00 AUS$.

Η πληρωμή είναι προαιρετική.
Ο Σύνδεσμος δεν ζητεί τίποτα υποχρεωτικά.
Ο ίδιος λογαριασμός είναι στη διάθεση οποιουδήποτε για δωρεές και
όποια οικονομική ενίσχυση επιθυμεί για τους σκοπούς του Συνδέσμου.
Ο αριθμός λογαριασμούς είναι (IBAN):

GR 560110 662 00000 66200 228709
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
SWIFT (BIC) ETHNGRAA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου θα γίνεται δωρεάν.
Ωστόσο κάθε συνεισφορά σας, μας βοηθάει να καλύπτουμε το κόστος
και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους,
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών.

Τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και
η συντακτική ομάδα του Δελτίου
εύχονται σε όλους τους
συμπατριώτες
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
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