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  1973 – 2013 : 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΚΑΙΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ 
 

      

                            Αθήνα,  Μάρτιος  2013  

               

 

                              Θέµα: Λ Υ Κ Α Ι Α  2 0 13  -  11
η    Α ν α β ί ω σ η 

                                 

Αγαπητοί Συµπατριώτες,  Φίλοι,   Αρκαδολάτρες και Λυκαιολάτρες, 
  
 
      Τα ΛΥΚΑΙΑ Αρχαίοι Αρκαδικοί  Πανελλήνιοι Αγώνες Αθλητισµού και Πολιτισµού, κατά 

τετρακόσια τουλάχιστον χρόνια, σύµφωνα µε τον Παυσανία, παλαιότεροι των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ, τελούνται  πάλι το Καλοκαίρι του 2013 – Αρχές  Αυγούστου στην κοιτίδα τους, στο 

Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου Όρους, σε υψόµετρο 1.300 µ. Είναι η  11
η
 συνεχή ανά τετραετία 

Αναβίωση.  

 

      Ο Σύλλογός µας, είναι ο εµπνευστής της αναβίωσης από το 1973 των σύγχρονων Αθλητικών, 

Μουσικών και Πνευµατικών αγώνων τα ΛΥΚΑΙΑ, που τιµούν τον Πανάρχαιο ∆ιαχρονικό Πολιτισµό 

της πατρίδας µας και  προβάλλουν  Πανελλαδικά και ∆ιεθνώς τη  Πολιτιστική µας Κληρονοµιά. 

 

      Τα σύγχρονα ΛΥΚΑΙΑ πρωτίστως  καλλιεργούν την αρετή και την ευγενική άµιλλα, 

συγχρόνως όµως αποτελούν και  σοβαρό ανάχωµα στον κίνδυνο της παγκοσµιοποίησης να 

εξαλειφθούν οι τοπικές πολιτιστικές διαφορές και να επιβληθεί η πλανητική οµοιοµορφία  µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται όσον αφορά στην απώλεια της εθνικής µας ταυτότητας . 

 

      Η αναβίωση των Λυκαίων αγώνων  δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να µεταβληθεί σε 

µουσειακή εκδήλωση αλλά συνεχώς να εµπλουτίζεται και να επικαιροποιείται µε στόχο  τη 

διατήρηση των πολιτιστικών µας  χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων . 

 

      Η αναβίωση των Λυκαίων αγώνων  συµβάλλει στη γνωριµία ευρύτερου κύκλου ανθρώπων µε 

την περιοχή µας , αυξάνει την επισκεψιµότητα , βοηθάει  στη διατήρηση και  ανάπτυξη των 

υπαρχόντων οικισµών και µπορεί να καταστεί το εφαλτήριο για την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής του Λυκαίου Όρους, του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας. 
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      Ιδιαίτερα φέτος η διοργάνωση των Λυκαίων πρέπει να αποτελέσει αφορµή για ανταλλαγή 

απόψεων, σκέψεων και εν τέλει αποφάσεων που να οδηγούν στην υλοποίηση της δηµιουργίας 

του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονοµιάς που θα λειτουργήσει ως φορέας ανάπτυξης για 

την ευρύτερη περιοχή µας. 

 

    Το ότι σήµερα σχεδιάζουµε την 11η αναβίωση των Λυκαίων , αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην  ανιδιοτελή προσφορά και κατάθεση ψυχής  των µελών του συλλόγου µας, των κατοίκων του 

χωριού µας και της ευρύτερης  περιοχής της Λυκόσουρας και του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης. 

Στις δύσκολες συνθήκες τις οποίες περνάει η χώρα µας, που δυστυχώς έχουν  δυσµενείς 

επιπτώσεις  στον καθένα µας, σας ζητάµε και πάλι την ολόψυχη προσφορά σας για την 

επιτυχηµένη αναβίωση  των Λυκαίων Αγώνων 2013 . 

 

     Τα σύγχρονα ΛΥΚΑΙΑ παραµένουν όπως και στην αρχαιότητα, αγώνες Στεφανίτες και όχι 

Χρηµατίτες. Η διοργάνωση των αγώνων κάθε τετραετία, πραγµατοποιείται µε το πανάρχαιο 

σύστηµα των Χορηγών, ∆ωρητών και Αθλοθετών, γι’ αυτό τον λόγο παρακαλούµε θερµά και πάλι, 

για την δική σας οικονοµική υποστήριξη και χορηγία. Οι Χορηγοί, ∆ωρητές και Αθλοθέτες στα 

ΛΥΚΑΙΑ 2013, θα συµπεριληφθούν σε ειδικό κατάλογο που θα δηµοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε. και το 

Internet και θα ενσωµατωθεί στο επίσηµο φυλλάδιο - πρόγραµµα των ΛΥΚΑΙΩΝ 2013 που θα 

τυπωθεί και θα διανεµηθεί σε 5.000 περίπου αντίτυπα. 

 

Τα ΛΥΚΑΙΑ προβάλλουν την Πολιτιστική Κληρονοµιά της Πατρίδας µας, έξω από τα στενά 

τοπικά όρια σε Παγκόσµιο επίπεδο. Τα ΛΥΚΑΙΑ είναι υπόθεση όλων µας,  είναι χρέος και 

τιµή για όλους τους Αρκάδες και τους Έλληνες γενικότερα, προς τον Αρχαίο ∆ιαχρονικό 

Ελληνικό Πολιτισµό της Πατρίδας µας. Ζητούµε την  ολόθερµη υποστήριξή   σας και την 

στα πλαίσια των οικονοµικών σας δυνατοτήτων οικονοµική ενίσχυση . 

 

                                                        Με εκτίµηση 

                                         Για το  απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

 
                           Ο  Πρόεδρος             Η Γεν. Γραµµατέας 

 

 
                  Χρήστος Κουµουνδούρος                   Αγγελική Σπανού - Πουλοπούλου 

  
Επικοινωνία: 

- Χρήστος Κουµουνδούρος:                τηλ. 210-3288158,   κινητό   6944 576065 

- Αγγελική Σπανού - Πουλοπούλου:   τηλ. 210-5239190,   κινητό   6972 088727 
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                        1973 – 2013: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΝ ΛΥΚΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

                     ΛΥΚΑΙΑ   2013:       11η  ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΟΡΤΩΝ 

 

                                                  Πείτε Τώρα - κι Εσείς – ΝΑΙ 

Γίνετε Αθλοθέτες -  ∆ωρητές   στην   11η  Αναβίωση   των   Πανάρχαιων Λυκαίων Αθλητικών, 
Πνευµατικών Αγώνων και Εορτών, που θα γίνει το Καλοκαίρι του 2013, Αρχές Αυγούστου, στην 
Ιερή Κορυφή, στο Αρχαίο Στάδιο και Ιπποδρόµιο του Λυκαίου Όρους της Αρκαδίας  

 
Όποιο  τρόπο  κι αν διαλέξετε,  εσείς και οι φίλοι του Συλλόγου µας, πείτε τώρα ΝΑΙ και να είστε 
βέβαιοι ότι βοηθάτε την ΑΡΚΑ∆ΙΑ και ολόκληρη την   ΕΛΛΑ∆Α. 
 
Συµπληρώστε  τα στοιχεία  που αναφέρονται στο  πίνακα που ακολουθεί  και στείλτε τα 

ταχυδροµικά στο Γραφείο του Συλλόγου µας, Σανταρόζα 3, 105 64, Αθήνα ή ,  στα φαξ µας 

210. 3211450 / 3288796 , µαζί µε  αντίγραφο  του  παραστατικού  της  κατάθεσης , ή , του 

εµβάσµατός σας  στο λογαριασµό που τηρεί ο σύλλογός  µας  :  040 – 482765 – 15  στην   

Εθνική  Τράπεζα,  προκειµένου  να  σας στείλουµε   την  θεωρηµένη  από  την Νοµαρχία  

απόδειξη  είσπραξης  της   δωρεάς σας.  Προσοχή,  στο παραστατικό της κατάθεσης που 

θα συµπληρώσετε στις τράπεζες να αναγράψετε απαραίτητα και το πλήρες ονοµατεπώνυµό 

σας καθώς και η διεύθυνση κατοικίας σας. Ενηµερώστε  και όσους ενδιαφέρονται για τα  Λύκαια  

και τους σκοπούς  µας  για  να  γίνουν και εκείνοι  ∆ωρητές  και Αθλοθέτες. 

 

Προς: το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο του  Πολιτιστικού  Συλλόγου Άνω Καρυωτών Αρκαδίας ο Λύκαιος 

∆ίας, ∆ιεύθυνση: Σανταρόζα 3, 10564, Αθήνα, Ελλάδα. Τηλέφωνο - φαξ  003. 210. 3211450 

        ΝΑΙ   θέλω να γίνω          □   Αθλοθέτης……………….  ποσό         50 €  

         ( επιλέξτε  µε  Χ )              □   Μεγάλος Αθλοθέτης…… ποσό       100 €    

                                                  □   ∆ωρητής…………………. ποσό       250 €   

                                                  □   Μεγάλος ∆ωρητής……..  ποσό       500 € 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ___________________________________________________________ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ_________________________________________________________________ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ_____________________________________________________ 

ΧΩΡΑ____________________ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΚΙΝΗΤΟ_____________________ 
E - MAIL_________________________________________________________ 
  
Η  δωρεά σας θα συµπεριληφθεί στο  επίσηµο πρόγραµµα των Λυκαίων του 2013 

που θα εκτυπωθεί σε 5.000 αντίτυπα. 

_________________________ 

Πληροφορίες: Χρήστος Κουµουνδούρος                   τηλ. 210/3288158/ κινητό 6944. 576065 

                       Αγγελική  Σπανού -  Πουλοπούλου   τηλ. 210/5239190/ κινητό 6972. 088727 


