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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ 2:

Μετά από ενέργειες του Συνδέσμου ζητήθηκε η σύνταξη
μιας μελέτης για τη συντήρηση των αγαλμάτων του
Μνημείου, από το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Η εν λόγω μελέτη
παραδόθηκε και παρουσιάστηκε στα μέλη του Δ.Σ. το
Δεκέμβριο του 2015.

•

ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 3:

•

Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε από
το Σύνδεσμό μια ευρεία ανακαίνιση του Μνημείου.
Συγκεκριμένα αποκαταστάθηκαν οι
ρηγματώσεις
της
οροφής, έγινε νέα μόνωση και διορθώθηκαν οι ζημιές στη
μαρμαροδομή. Επίσης καθαρίστηκε και ανακαινίστηκε ο
υπαίθριος χώρος με κλάδεμα δέντρων, βάψιμο
κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση πληροφοριακής
πινακίδας,
ιστού και σημαίας κ.ά.

•

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5:

•

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ)
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

•

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Το μόνο που απομένει είναι η συντήρηση των αγαλμάτων.
Με τη μελέτη του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, πλέον η διοίκηση του
Συνδέσμου έχει ως στόχο να προχωρήσει άμεσα η εξεύρεση
χρηματοδότησης και του ειδικευμένου συνεργείου
αποκατάστασης.

ΣΕΛΙΔΑ 6:
•

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΨΗ
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Τοπωνύμια οβα, όβο, ιστα, ιτσα» μας έστειλε ο κ.
Ευστάθιος Ασημακής, από την Αράχοβα του Παρνασσού, ο οποίος μάλιστα έχει επισκεφτεί τις
Καρυές Λακωνίας το Σεπτέμβρη του 1984, στα πλαίσια της έρευνας του σχετικά με το τοπωνύμιο
Αράχοβα. Στο βιβλίο που εξέδωσε παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη σχετικά με την προέλευση
του ονόματος Αράχοβα στον ελλαδικό χώρο, η οποία έχει επικρατήσει να θεωρείται σλάβικη.
Σύμφωνα με τη μελέτη του κ. Ασημάκη, υπάρχουν έντεκα (11) τοπωνύμια στον Ελλαδικό χώρο με το
όνομα Αράχοβα και η προέλευση του ονόματος Αράχοβα είναι βλάχικη και όχι σλάβικη, από τους
Βλάχους νομάδες κτηνοτρόφους που κατοίκησαν την Πελοπόννησο πολύ πριν το 13ο αιώνα. Οι
Βλάχοι κτηνοτρόφοι σε συνδυασμό με τα σλάβικα φύλα που κατοίκησαν την περιοχή μετά τον 8ο
αιώνα δημιούργησαν τη «Μεγάλη Αράχωβα» της Φραγκοκρατίας, τις σημερινές Καρυές Λακωνίας.
Μάλιστα τονίζει ότι η σύνδεση του ονόματος με τις παλαιοσλαβικές λέξεις орех (ορεχ) = καρύδι και
орахов (oράχοβ) = καρυδένιο, και συνεπώς Αράχοβα σημαίνει καρυδότοπος, είναι αναπόδεικτη και
πιθανώς λανθασμένη, χωρίς να συνδέονται τα τοπωνυμία με το χαρακτηριστικό του καρυδιού, αλλά
αντίθετα με το χαρακτηριστικό της ράχης του βουνού σε μεγάλο υψόμετρο.
Στη βλάχικη γλώσσα υπάρχει η λέξη ρέχα που είναι η ράχη βουνού - δάνειο από την ελληνική γλώσσα - μπορεί να σχετίζεται με
τη λέξη ραχάς - ραχάδος (Ησύχιος, 5ος αιώνας), που συχνά χαρακτήριζε τοποθεσίες στον ελληνικό χώρο κατά τη ρωμαϊκή εποχή και
σήμαινε “χωρίον σύνδενδρον και μετέωρον”, σύμφωνα με το λεξικό του Μέγα Φωτίου (9ος αιώνας) και ραχάδας είναι τα δενδρώδη
χωρία. Άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει τη βλάχικη προέλευση του τοπωνυμίου Αράχοβα είναι το αρχικό φωνήεν άλφα (Α),
το οποίο είναι χαρακτηριστική προσθήκη της γλώσσας των Βλάχων στην αρχή των λέξεων που χρησιμοποιούνται δανικές από άλλες
γλώσσες και ειδικότερα αυτές που αρχίζουν από «ρ». Αντίθετα αν υποτεθεί ότι η λέξη έχει προέλευση από τη σλάβικη λέξη орахов
(oράχοβ) = καρυδένιος, δεν μπορεί λογικά να εξηγηθεί η εξαφάνιση του αρχικού γράμματος όμικρον (Ο) και στα δεκαέξι σχετικά
τοπωνύμια, μια ανεξήγητη γλωσσική μεταβολή σε μια τόσο εκτεταμένη γεωγραφική έκταση. Ενώ παράλληλα όλα τα τοπωνύμια
Orehovica που υπάρχουν στη Βαλκανική Χερσόνησο εξακολουθούν να υπάρχουν.
Μάλιστα ο συγγραφέας εικάζει ότι η λάθος θεώρηση της προέλευσης της λέξης και η συσχέτισή του με τη λέξη καρυδιές και
καρύδια, ξεκίνησε μάλλον από την Αράχοβα Οινούντος ή αλλιώς Αράχοβα η Μεγάλη του «Χρονικού του Μορέως», δηλαδή τις
σημερινές Καρυές Λακωνίας, στην τοποθεσία της οποίας βρίσκονταν οι αρχαίες Καρυές. Οι ιστορικοί προσπάθησαν να συνδέσουν
την ονομασία Αράχοβα με τις αρχαίες Καρυές, όμως οι έποικοι της περιοχής εκείνης της περιόδου ήταν πιθανό μη ελληνόφωνοι και
λογικά αγνοούσαν τα τοπωνύμια της αρχαίας Λακωνίας.
Εμείς θα συμπληρώσουμε ότι το λογικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής έρχεται να συνδεθεί με την ύπαρξη του οικισμού στις
Καρυές Λακωνίας με την ονομασία "Ράχη", η οποία βρίσκεται μορφολογικά σε ράχη του βουνού.
Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο του κ. Στάθη Ασημάκη και είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση για
ιστορική μελέτη.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για λήψη από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.karyes.gr.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Η καθυστερημένη άφιξη της Σαρακοστής φέτος, σε συνδυασμό και με το γενικά ήπιο φετινό
χειμώνα είχε σαν αποτέλεσμα το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας το χωριό να γεμίσει επισκέπτες,
πατριώτες και φίλους.
Αν και ο καιρός ήταν ασταθής και κατά
διαστήματα έβρεχε, η θερμοκρασία ήταν
σχετικά υψηλή για την εποχή. Παράλληλα, οι
ξενώνες με εκδηλώσεις που διοργάνωσαν
προσέφεραν σε όλους
ευκαιρίες
για
διασκέδαση.
Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο
12 Μαρτίου το βράδυ όπου τα «ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
ΚΑΛΥΒΙΑ» διοργάνωσαν μουσική βραδιά με
ζωντανή μουσική.
Την Κυριακή της Τυρινής, της τελευταίας των
Αποκρεών, ο καιρός ήταν γενικά καλός και οι
επισκέπτες γέμισαν την πλατεία, ενώ στους
δρόμους του χωριού συναντούσες παντού
επισκέπτες.
Το απόγευμα έκαναν και την εμφάνισή τους
στην πλατεία νέοι και νέες του χωριού
ντυμένοι μασκαράδες στο πνεύμα της γιορτής.
Παράλληλα, άναψε και μια μεγάλη φωτιά στην
κεντρική πλατεία η οποία έκαιγε όλο το βράδυ.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας το ξενοδοχείο «ΤΟ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» διοργάνωσε
αποκριάτικο πάρτυ με αξιοσημείωτη επιτυχία.
Ο χώρος εκδηλώσεων γέμισε ασφυκτικά, και η
καρναβαλιστές με αμείωτο κέφι μέχρι και τις
πρώτες πρωινές ώρες
χόρεψαν
και
διασκέδασαν με DJ το γνωστό μουσικό
παραγωγό
και
συμπατριώτη
Λεωνίδα
Χονδρόπουλο.
Την Καθαρή Δευτέρα ο καιρός μας τα χάλασε
και η βροχή ξεκίνησε από το πρωί. Παρόλα
αυτά, στην Κεντρική πλατεία δίπλα στη φωτιά
μοιραζόταν η παραδοσιακή φασολάδα σε όσους
επισκέπτες βγήκαν έξω.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στις Καρυές, τιμήθηκε η διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η
επέτειος από την έναρξη της επανάστασης των Ελλήνων το 1821 ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό. Στον ιερό ναό
του Αποστόλου Ανδρέα τελέστηκε η Δοξολογία και στη συνέχεια, λόγω της βροχής, η γιορτή συνεχίστηκε εντός
του ιερού ναού με τη συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καρυών.
Τα παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές απάγγειλαν ποιήματα, κείμενα και τραγούδησαν με θεματολογία
την επανάσταση του 1821 και του αγώνα των Ελλήνων.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε γύρω από το Ηρώον με το Άγαλμα της Ελευθερίας, κάτω από τη βροχή, με την
κατάθεση στεφάνων και την απαγγελία του Εθνικού Ύμνου από μαθητές και παραβρισκόμενους.
Μετά την ολοκλήρωση της γιορτής, κάτοικοι και επισκέπτες πλημμύρησαν το εσωτερικό των καφενείων της
πλατείας για ένα καφέ με παρέα και κουβεντούλα, καθώς η βροχή συνεχίστηκε σχεδόν όλη την ημέρα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επιμέλεια: Αννίτα Πρεκεζέ

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 8 Μαρτίου του 2016 άφησε στην
Αθήνα την τελευταία του πνοή ο
Γεώργιος Ρούπας σε ηλικία 89 ετών.
Ήταν γιός του Βασίλειου Γ. Ρούπα που
ήταν ράφτης και διατέλεσε πρόεδρος
της Κοινότητας Καρυών. Μητέρα του
ήταν η Βασιλική Μιχ. Πίτσιου.
Ο εκλιπών γεννήθηκε στις Καρυές το
1927 αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σχολείο
Καρυών
και
μετά τις
γυμνασιακές του σπουδές την Τρίπολη
και την Αθήνα, πέτυχε στη Σχολή
Ευελπίδων και την Ανώτατη Εμπορική
Σχολή,
το
Σημερινό
Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φοίτησε αρχικά στη Σχολή Ευελπίδων, αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
στρατεύτηκε και τραυματίστηκε στη «μάχη του Γράμμου» το 1948.
Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταγματάρχη το 1962 και συνέχισε τις σπουδές
του και με το πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας άνοιξε φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών,
στο οποίο δίδαξε πολλά χρόνια μαζί με την αγαπημένη σύζυγό του Σοφία
Σαχπατζίδου -με καταγωγή από τα Γιαννιτσά.
Ο Γιώργος ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα με ευγενικό χαρακτήρα. Είχε
πραγματικό πάθος για δουλειά και συνεισέφερε σημαντικά στη διάδοση και
υποστήριξη της διδασκαλίας των αγγλικών στην Ελλάδα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του
PALSO (Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών) και
συνέγραψε βιβλία εκμάθησης αγγλικών για έλληνες σπουδαστές, τη σειρά
Everyday Life in Greece. Ως άνθρωπος ήταν εξαιρετικά φιλόξενος και εγκάρδιος,
πιστός στους φίλους και την οικογένειά του. Εκτός από τη δουλειά του, στην οποία
αφοσιώθηκε, του άρεσαν επίσης τα ταξίδια, το τραγούδι και η ζωγραφική Η κόρη
του Βασιλική με εξαίρετες σπουδές διδάσκει σε Πανεπιστήμιο στο Brighton της
Αγγλίας κάνοντας υπερήφανους τους καλούς γονείς της.
Δυστυχώς μέσα σε έξι μήνες έχασε πρώτα τη μητέρα της και στη συνέχεια τον
πατέρα της, συνοδεύοντάς τους συντετριμμένη στην τελευταία τους κατοικία μαζί
με την αγαπημένη αδελφή του πατέρα τους Τούλα Γαλάνη, εξαδέλφια φίλους,
άλλους συγγενείς πατριώτες και φίλους των αξέχαστων Γιώργου και Σοφίας Ρούπα.
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών, του οποίου ο Γεώργιος ήταν ιδρυτικό
μέλος, σύμβουλος και συμπαραστάτης κατέθεσε εις μνήμη του το ποσό των € 50προς ενίσχυση του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ενώ στην κηδεία του
παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Μιχ. Ρέπουλης και μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας.
Αιωνία η μνήμη του.
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών

Στις 17 Μαρτίου του 2016 απεβίωσε σε νοσοκομείο των Αθηνών η Παρασκευή
(Τσεβούλα) Χριστόπουλου σε ηλικία 80 ετών. Ήταν το πρώτο από τα τρία τέκνα
του Παρασκευά και της Δήμητρας Πίτσιου.
Στην Οικοκυρική Σχολή της Τεγέας πήρε πολλά εφόδια που μαζί με τις φυσικές της
ικανότητες την ανέδειξαν σε μια εξαιρετική μοδίστρα. Πρόσχαρη, εργατική και
δραστήρια συμμετείχε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού. Είχε την
καλή τύχη να παντρευτεί έναν εξαίρετο νέο τον αξέχαστο Νικόλαο Χριστόπουλο
που δέσποζε στη ζωή του χωριού για πολλά χρόνια ως γραμματέας και Πρόεδρος
της Κοινότητας Καρυών.
Άξια σύζυγος και μητέρα έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά, την Κων/να (Ντίνα),
τον Γιάννη, τον Παρασκευά και την Βασιλική (Βίκυ), που έγιναν με τη σειρά τους
άξιοι οικογενειάρχες σύμφωνα με τις αρχές που πήραν από τους γονείς τους.
Όλα τα παιδιά σπούδασαν, έγινα άξιοι επιστήμονες και χάρισαν στον Νίκο και την
Τσεβούλα έξι εγγονάκια μαζί με το σεβασμό και την αγάπη τους. Όλα τα παιδιά
συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ημέρες της αρρώστιας της μητέρα τους και στην
κηδεία της στο χωριό, με μεγάλη θλίψη, την αποχαιρέτησαν μαζί με όλους τους
συγγενείς και συγχωριανούς.
Αιωνία η μνήμη της.

ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Όπως μας ενημέρωσε η κόρη της Παναγιώτα Γαζή, έφυγε από τη ζωή η Ελένη
Παπαδόγιαννη σύζυγος του Δημητρίου στις 6 Φεβρουαρίου του 2016. Η ταφή της
έγινε στο Α' νεκροταφείο Αθηνών. Το 40νθήμερο μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία στην Καστέλλα Πειραιώς την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 10 π.μ.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Αναστάσιος Γαζής (γιός της Παναγιώτας Γαζή και εγγονός του Δημητρίου και
της Ελένης Παπαδόγιαννη) και η Αναστασία Ταταρίνωφ απέκτησαν αγοράκι
στον Πειραιά.
Να τους ζήσει!

Ενημερωτικό Δελτίο- Έαρ 2016

3

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Με αρκετή συμμετοχή από πατριώτες και φίλους του χωριού μας έγινε ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου μας την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016. Ο χορός της κοπής της πίττας
έλαβε μέρος στην Αίθουσα εκδηλώσεων «ΕΛΙΖΑ» που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Η αίθουσα ήταν εξίσου άνετη με την περυσινή, μοντέρνα, με ευχάριστη ατμόσφαιρα και άνετο χώρο στάθμευσης. Ήταν μια ευκαιρία όπως κάθε χρόνο να ανταμώσουμε
και να διασκεδάσουμε όλοι οι πατριώτες που ζούμε στην Αθήνα και όχι μόνο.

Χαιρετισμό απεύθυναν στους παρευρισκόμενους εκ μέρους του Δ.Σ. ο πρόεδρος κος Μιχ. Ρέπουλης, ευχαριστώντας όλους για την παρουσία τους και δίνοντας ένα
σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, καθώς και των σχεδιαζόμενων ενεργειών του Συνδέσμου για τη νέα χρονιά.
Κατόπιν, η αντιπρόεδρος και υπεύθυνη επί των δημοσίων σχέσεων κα Ευαγγελία Γκιώνη-Κοψιαύτη, καλωσορίζοντας με τη σειρά της τους παρευρισκόμενους, έκανε
μια σύντομη αναφορά την προσφορά της Γυναίκας στην κοινωνία, καθώς η ημέρα διεξαγωγής του χορού μας συνέπεσε με τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας της
Γυναίκας.

Ακολούθησε η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς με αρκετά δώρα προσφορά των συμπατριωτών και των μελών του Δ.Σ., στην οποία ήταν πραγματικά συγκινητική η
ανταπόκριση τους στο κάλεσμα του Συνδέσμου μας για προσφορά δώρων. Επιπλέον, με κάθε αγορά λαχνών αξίας € 10- δινόταν ως δώρο ένα dvd με φωτογραφίες και
μια ταινία μικρού μήκους παραγωγής της φωτογραφικής λέσχης Σπάρτης με θέμα το χωριό μας.

Στη συνέχεια το γλέντι ξεκίνησε με παραδοσιακή
ζωντανή μουσική από νεανικό μουσικό συγκρότημα.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ (ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Φέτος για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του μέλους του Δ.Σ. κας Λευκοθέας Λάτση για τους μικρούς μας φίλους υπήρχε μια έκπληξη! Ένας κλόουν περίμενε τα παιδιά
και μαζί τους οργάνωσε ένα σωρό παιχνίδια.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΥΟΡΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΒΕΡΓΑΚΗ-ΒΑΣΤΗ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Γράφει η Αννίτα Πρεκεζέ
Με μεγάλη χαρά διάβασα στο εβδομαδιαίο περιοδικό που εκδίδει ο Εθνικός Κήρυξ
της Νέας Υόρκης ότι η αγαπητή φίλη Πότα Βαστή αναδείχθηκε «Δασκάλα της
χρονιάς» για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η τιμώμενη Παναγιώτα Βεργάκη-Βαστή γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σελλασία.
Μετά το γυμνάσιο εισήχθη στην Αρσάκεια Παιδαγωγική Ακαδημία Ψυχικού.
Δευτεροετής φοιτήτρια ήταν όταν ο Γεώργιος Ανδρέα Βαστής είχε την τύχη να την
νυμφευθεί και η Πότα λαμβάνοντας το πτυχίο της δασκάλας αναχώρησε για τη
Βοστώνη της Μασαχουσέτης (Η.Π.Α.). Εκεί με τον εκλεκτό Αραχωβίτη σύζυγό της
δημιούργησαν μια ωραία οικογένεια με τέσσερις κόρες και επτά εγγόνια.
Σχεδόν αμέσως, παράλληλα με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις, η Πότα
δραστηριοποιήθηκε σε όλες τις θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις της Ομογένειας. Αμέτρητες είναι οι δραστηριότητες που έχει αναλάβει
στα 55 χρόνια της παραμονής της στην Αμερική. Δίδαξε και διδάσκει: Ελληνική
γλώσσα, χορούς και τραγούδια, οργανώνει εορτές, συμμετέχει σε ομίλους,
οργανώσεις, φεστιβάλ και σε ότι έχει σχέση με την Ελλάδα.
Πότα μου, έμεινα άφωνη ξεφυλλίζοντας το περιοδικό και διαβάζοντας όλες αυτές
τις σελίδες που είναι αφιερωμένες σε εσένα και στο αναγνωρισμένο έργο σου.
Φαντάζομαι αλλά και το πιστεύω ότι ο Γιώργος, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου
θα είναι υπερήφανοι για εσένα, αλλά και όλοι όσοι διαβάζουμε αυτά τα τιμητικά
αφιερώματα χαιρόμαστε εξαιρετικά.
Θυμάσαι ότι και στην Εφημερίδα μου «ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» είχα αρκετές φορές δημοσιεύσει παλαιότερα για σένα και τις ωραίες δραστηριότητές
σου.
Ιδιαίτερα χαίρομαι όταν επαινείται και επιβραβεύεται κάθε καλό εκπαιδευτικό έργο που προάγει και καλλιεργεί τα Ελληνικά ιδεώδη στη νεολαία μας. Εσύ έχεις κάνει
κατάθεση ψυχής και συγχαίρω αυτούς που το αναγνωρίζουν και σε συγχαίρουν με τα τόσα πολλά αφιερώματα.
Συγχαρητήρια και ευχές από εμένα και από το Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών.
Με αγάπη Αννίτα.
Αθήνα, Μάρτιος 2016

ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΑΡΒΑΝΙΤΗ»
Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν όσοι επισκέφτηκαν το χωριό το χειμώνα: το
ιστορικό καφενείο του «ΑΡΒΑΝΙΤΗ» στην κεντρική πλατεία να είναι κλειστό.
Ένας χώρος που τα τελευταία 30 χρόνια συνδέθηκε με τις καλύτερες αναμνήσεις
από καλοκαιρινά και όχι μόνο, γλέντια που διαρκούσαν μέχρι το πρωί δεν
λειτουργεί πια. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι άγνωστο τι θα γίνει με αυτόν το
χώρο το καλοκαίρι, διότι αν και υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του
ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα με την έκδοση αδειών λειτουργίας.
Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση, διότι λόγο και της θέσης του,
η οποία δεσπόζει επί της κεντρικής πλατείας, θα ήταν κρίμα να μείνει
αναξιοποίητο.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ (ΒΙΚΤΩΡΙΑ)
ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα της Κυριακής 11 Απριλίου 2016 για μερικές από τις Καρυάτιδες της Μελβούρνης. Μαζεύτηκαν στο σπίτι της Ζαχαρούλας Λεβεντάκη,
συζύγου του Ηλία Λεβεντάκη, και είχαν ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα με ευχάριστη συνομιλία, αστεία, καθώς και τσάι, καφέ, και από ότι άκουσα άφθονα γλυκά και
φαγητό.

Στις φωτογραφίες μερικές από τις συμμετέχουσες στην αρχή της συνάθροισης.

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ
(ΟΝΤΑΡΙΟ) ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Μέσα από την πολύ ωραία διαδικτυακή διεύθυνση του Συλλόγου (www.karyai.com) μπορεί να δει κάνεις αρκετές πληροφορίες για τα μέλη του, καθώς και για τις
δραστηριότητές του. Έτσι μάθαμε για το χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά των ομογενών μας, απ’ όπου και αναδημοσιεύουμε τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν
εκεί.
Επίσης ενημερωθήκαμε για τον αποκριάτικο ετήσιο χορό του Συλλόγου, που
έλαβε μέρος το Σάββατο 12 Μαρτίου, με την παραδοσιακή μακαρονάδα και
τους διαγωνισμούς για την καλύτερη αποκριάτικη αμφίεση.
Σύμφωνα δε με σχετικές ανακοινώσεις:
Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σε μέρος
που θα ανακοινωθεί.
Τα επίσημα εγκαίνια της θερινής λειτουργίας του «Άλσους των Καρυών»
(Karyai Park) θα πραγματοποιηθούν την τελευταία Κυριακή του Μαΐου, η οποία
συμπίπτει με την εορτή και του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Την
ημέρα αυτή, τα μέλη και οι φίλοι του Αδελφότητας θα έχουν ένα πικνίκ στο
πάρκο και μια επιμνημόσυνη δέηση στο παρεκκλήσι για την οικογένεια και τους
φίλους που έχουν φύγει από κοντά μας. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μια
μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού του συνόλου του άλσους, μετά το μακρύ
χειμώνα.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου και η
συντακτική ομάδα του Δελτίου
εύχονται σε όλους τους συμπατριώτες

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Για πληροφορίες E-mail: info@karyes.gr
Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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