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Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΥΑΤΩΝ:
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για άλλη μια χρονιά ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών. Οι συμπατριώτες
μαζεύτηκαν την Κυριακή στις 10 Φεβρουαρίου στο κέντρο «Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» στα Πετράλωνα για να ανταμώσουν και να διασκεδάσουν.
Την εκδήλωσε τίμησε και ο
Δήμαρχος Σπαρτιατών κος
Ευάγγελος
Βαλλιώτης,
ο
οποίος και απηύθυνε και ένα
σύντομο χαιρετισμό.
Ακολούθησε από τον πρόεδρο
του Δ.Σ. κο Μιχ. Ρέπουλη ένας
σύντομος απολογισμός της
χρονιάς που πέρασε και το
σχέδιο δράσεων της νέας
χρονιάς.
Τα μέλη του Δ.Σ.
Ο Δήμαρχος απευθύνει χαιρετισμό
Η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κα Αν. Γκλέκα-Πρεκεζέ στην συνέχεια παρουσίασε το βιβλίο της «20ος Αιώνας, Ιστορίες, Παραδόσεις,
Αφηγήσεις από τα χωριά της Βορείου Λακεδαίμονος» υπογραμμίζοντας ότι επιθυμία της είναι όλα τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες του
Συνδέσμου.
Στην συνέχεια όλοι οι συνδαιτημόνες απόλαυσαν ένα πλούσιο μενού και με συνοδεία ζωντανής μουσικής διασκέδασαν, και χόρεψαν τόσο
λαϊκούς, όσο και παραδοσιακούς χορούς.

Οι χιονισμένες Καρυάτιδες

Εαρινή έκδοση 2019

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Μετά και την θετική ανταπόκριση που
είχε το πρώτο αφιέρωμα μας στο
προηγούμενο τεύχος μας για την
ιστορία της Εκπαίδευσης στις Καρυές
συνεχίζεται και στο παρόν τεύχος η
σειρά των αφιερωμάτων στην ιστορία
του τόπου μας.
Με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της
25ης Μαρτίου για την ελευθερία του
Γένους των Ελλήνων από την
Οθωμανική σκλαβιά δημοσιεύουμε ένα
νέο αφιέρωμα στην Συμμετοχή των
Καρυών στον αγώνα της Εθνικής
Παλιγγενεσίας.
Παράλληλα και με την βοήθεια του
δασκάλου κου Θεόδωρου Μεντή
δημοσιεύουμε και ένα
δεύτερο
αφιέρωμα στον Χορευτικό όμιλο
Καρυών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θέλουν να ευχαριστήσουν όσους συμπατριώτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Άλλωστε ήταν τόσο μεγάλη η ανταπόκριση ώστε
βρεθήκαμε στη δύσκολη θέση να αρνηθούμε ευγενικά την πρόσκληση σε φίλους μιας και η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά μόνο από συμπατριώτες!
Ευχόμαστε καλή αντάμωση στο χωριό το Πάσχα και το καλοκαίρι. Και του χρόνου!

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΛΟΥΣΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Η «Ισχύς εν τη Ενώσει» λέγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και το νόημα αυτής της φράσης έγινε αντιληπτό από όλους τους Καρυάτες. Η συνεργασία ανάμεσα στους φορείς του όμορφου
χωριού των Καρυών (Σύνδεσμος των Απανταχού, Αθλητικός Σύλλογος «Ο Καρυάτης», Πολιτιστικός Σύλλογος, Τοπική Κοινότητα, Εκκλησιαστικό Συμβούλιο) γίνεται κάθε χρόνο και
καλύτερη. Το αποτέλεσμα είναι η πολιτιστική κίνηση όχι μόνο να μην διακόπτεται κατά την διάρκεια του χειμώνα, αλλά να συνεχίζεται ακόμα πιο έντονη.
Στις 30 Νοεμβρίου στην εορτή του πολιούχου του χωριού μας Απόστολου Ανδρέα πλήθος κόσμου συνέρρευσε στις Καρυές, ενώ και στις 25 Δεκεμβρίου ανήμερα των Χριστουγέννων
οργανώθηκε βραδιά ελληνικής μουσικής με ζωντανό συγκρότημα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος. Στις 27 Ιανουαρίου στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίττας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Καρυών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Ο Λαμπρός Εκκλησιασμός
Με πρωτοφανή συμμετοχή εορτάστηκε στις Καρυές την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ο εορτασμός του πολιούχου
αγίου των Καρυών Αποστόλου Ανδρέα. Εκατοντάδες
Καρυάτες, μόνιμοι κάτοικοι του χωριού αλλά και
διαμένοντες στην Αθήνα την Σπάρτη και την Τρίπολη
γέμισαν τον λαμπρό ναό προκειμένου να εκκλησιαστούν.
Ο Δήμος Σπάρτης είχε δε μισθώσει ειδικό μισθωμένο
λεωφορείο από την Σπάρτη για να μεταφέρει και άλλους
επισκέπτες. Ο Ιερός Ναός κατακλύστηκε από νωρίς από
τους πιστούς και στην Θεία λειτουργία χοροστάτησαν εκτός
του Ιερέα Καρυών πάτερα Ευστράτιου και ο εκπρόσωπος
της Μητρόπολης Σπάρτης και Μονεμβασίας πάτερ Γεώργιος
Μπλάθρας.
Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας στην έξοδο της εκκλησίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρυών προσέφερε κεράσματα, ενώ διοργανώθηκε και λαχειοφόρος αγορά με πλούσια
δώρα με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες συντήρησης των Ιερών Ναών των Καρυών.

Τα εγκαίνια της ανακαινισμένης αίθουσας εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Καρυών
Στην συνέχεια όλοι μεταβήκαν στην ανακαινισμένη Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Καρυών όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του παραρτήματος του Κέντρου
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) της Τοπικής Κοινότητας Καρυών. Ακολούθησε δεξίωση με προσφορά καφέ και γλυκισμάτων από το Δήμο Σπάρτης, το Σύνδεσμο των
Απανταχού Καρυατών και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Καρυών.
Τους επισήμους υποδέχτηκαν το Τοπικό Συμβούλιο Καρυών με επικεφαλής τον πρόεδρο κο Γεώργιο Ντεβέκο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών με
επικεφαλής τον πρόεδρο κο Μιχαήλ Ρέπουλη.
Στις
εκδηλώσεις
παρέστησαν
η
Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα Αδαμαντία
Τζανετέα, ο Δήμαρχος Σπάρτης κος Ευάγγελος
Βαλιώτης, ο Βουλευτής Λακωνίας κος Αθανάσιος
Δαβάκης, ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος
Σκρουμπέλος, οι πρόεδροι των Νομικών
Προσώπων του Δήμου Σπάρτης κκ Θεμιστοκλής
Πατσιλίβας (Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας) και Γεωργία Γαλανοπούλου
(Πολιτισμού και Περιβάλλοντος), ο Διοικητής του
Κ.Ε.Ε.Μ. Σπάρτης, Ταξίαρχος κος Ιορδάνης
Χατζηνικολάου, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και
της Πυροσβεστικής και πλήθος κόσμου.

Η παρουσίαση του βιβλίου της κα Αννίτας Γκλέκας Πρεκεζέ, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών,

«20ος Αιώνας, Ιστορίες, Παραδόσεις, Αφηγήσεις από τα χωριά της Βορείου Λακεδαίμονος»
Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου της κας Ανίτας Γκλέκα-Πρεκεζέ από την ίδια την συγγραφέα. Ακολουθεί σχετικό κείμενό της.
Το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας 25ετούς περιήγησης και μελέτης της ιστορικής περιοχής της Βόρειας Λακεδαίμονος και ιδιαίτερα του Βορειοδυτικού Πάρνωνα και φιλοδοξεί, μέσα από
ζωντανές αφηγήσεις και ποικίλα γραπτά ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου, να συμβάλλει στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της περιοχής αυτής αλλά και όλης της Ελλάδας.
Είναι μια ξενάγηση στην ζωή του 20ου αιώνα που άρχισε με την φτώχεια και την αμάθεια του λαού, ο οποίος με αξιοζήλευτο θάρρος, μέσα από πολέμους, καταστροφές, ανατροπές και
μεταναστεύσεις κατάφερε να προοδεύσει και να διατηρήσει την εθνική του υπόσταση.
Οι πολυάριθμες ιστορίες που ζωντανεύουν στα χρόνια της Κατοχής, χρόνια πόνου και θλίψης, αλλά και χρόνια ηρωισμού,
υπερηφάνειας και αναγέννησης, τα οποία οι παλιότεροι θα θυμηθούν, οι νεότεροι θα μάθουν και όλοι θα εκτιμήσουν τις
προσπάθειες των προγόνων μας που με τόσες δυσκολίες κατάφεραν να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή ζωή στα χωριά μας.
Μακάρι η δύναμη εκείνη να επιζήσει σήμερα και να βγάλει την πατρίδα μας από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει τώρα, στις αρχές
του 21ου αιώνα.
Αυτό το βιβλίο, ίσως δεν θα είχε γραφτεί χωρίς την βοήθεια ορισμένων ανθρώπων, γι αυτό αισθάνομε την ανάγκη να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου:
 στον αείμνηστο σύζυγό μου ιατρό Βασίλη Πρεκεζέ, που από το 1961 με έκανε δημότη Καρυών και μου γνώρισε ένα ξεχωριστό
χωριό την αγαπημένη του Αράχοβα (Καρυές) Λακεδαίμονος και τα γειτονικά χωριά του Λακωνικού Πάρνωνα, τέως Δήμου
Οινούντος και
 στον Σύνδεσμο των Απανταχού Καρυατών (Σ.Α.Κ.) στον οποίο συμμετέχω από το 1970 και έγινα κοινωνός πολλών
προβλημάτων του χωριού και της βοήθειας που προσφέρει κατά καιρούς ο Σ.Α.Κ. για την επίλυσή τους.
Ευχαριστώ όλους όσους κατά τη διάρκεια των 24 ετών που κατάφερα να εκδώσω την εφημερίδα «ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΝΩΝΑ» μου πρόσφεραν γραπτά τις συνεργασίες τους και πλούτισαν το περιεχόμενό της.
Ευχαριστώ όλους όσους μου επέτρεψαν να μπω στην ζωή τους και με τις αφηγήσεις τους που μου χάρισαν, ζωντάνεψαν την
ιστορία, το παρελθόν και τις μνήμες πολλών χρόνων.
Ευχαριστώ, όλους όσους μου πρόφεραν σπάνιες φωτογραφίες, με επεξηγήσεις οι οποίες γίνονται ακόμα πιο σπάνιες, αφού η φωτιά
και οι καταστροφές των πολέμων εξαφάνισαν τη φωτογραφική απεικόνιση της ζωής στα χωριά μας προπολεμικά.
Ευχαριστώ τις «Αδελφότητες» και τους «Συνδέσμους» και «Συλλόγους» όλων των χωριών εσωτερικού και εξωτερικού που με την
έκφραση της αγάπης τους με βοήθησαν να εργαστώ τόσα χρόνια για να καταγράψω και να αναδείξω τα ξεχωριστά και σπάνια
χαρακτηριστικά αυτών των χωριών άλλοτε και τώρα.
Ευχαριστώ τα αδέλφια Χάρη και Μάρτζη Κωνσταντόπουλου που ανέβασαν στο διαδίκτυο ολόκληρη την εφημερίδα και μπορεί να
την επισκέπτεται όποιος επιθυμεί. Είναι ένα δικό μου δώρο σε όλους τους πολίτες του Πάρνωνα και όλους όσους αγαπούν την
πατρίδα τους, τις ρίζες τους και θέλουν αν ανατρέχουν στη ζωή των προγόνων τους.
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυών
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου
Καρυών αρχίζει να υλοποιεί την υπόσχεσή του για μια
έντονη παρουσία στην ζωή του χωριού μας με εκδηλώσεις
καθόλη τη διάρκεια του έτους.
Για τον λόγο αυτό μετά από πολλά χρόνια διοργανώθηκε
χριστουγεννιάτικος χορός με ζωντανή μουσική στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος το
βράδυ των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου.
Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και όλοι οι
κάτοικοι αλλά και επισκέπτες του χωριού ήπιαν,
διασκέδασαν και χόρεψαν με λαϊκό πρόγραμμα. να
σημειωθεί ότι η είσοδος ήταν ελεύθερη, ενώ
διοργανώθηκε και λαχειοφόρος αγορά με σκοπό την
ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου.

ΛΕΥΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Δυνατή χιονόπτωση έπληξε τις Καρυές το βράδυ της παραμονής
της πρωτοχρονιάς με αποτέλεσμα το ξημέρωμα της πρώτης
ημέρας του νέου έτους να βρει το όμορφο χωριό των Καρυών
κατάλευκο. Δημοσιεύουμε ορισμένες ωραίες εικόνες που
αναρτήθηκαν από συμπατριώτες μας στο Διαδίκτυο.

--------------------------------------------------------------------------------------Η ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρωί της Κυριακής 27 Ιανουαρίου 2019 στην Αίθουσα
εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος Καρυών το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Καρυών διοργάνωσε
την εκδήλωση της κοπής της πίτας του, μετά την ολοκλήρωση
της Θείας Λειτουργίας.
Τα μέλη του Συμβουλίου προσέφεραν καφέ και γλυκίσματα
και στην συνέχεια ακολούθησε γεύμα με γίδα που
προσφέρθηκε για αυτό τον σκοπό και άλλους μεζέδες.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
Πρωτοφανείς ήταν οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στις Καρυές την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου.
Μετά από πολλές μέρες συνεχόμενης έντονης βροχής το έδαφος δεν άντεξε να απορροφήσει άλλο νερό και έγιναν
κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του χωριού.

Τα νερά πάνω από την γέφυρα

Η καταστροφή του δρόμου

Η σημαντικότερη όμως ζημιά
έγινε από την υπερχείλιση του
ποταμού Δειρού της Παναγίας,
όπου η πρωτοφανής ορμή και
ποσότητα του νερού πέρασε
πάνω από το γεφύρι και
κατέστρεψε το δρόμο που
οδηγεί στην εκκλησία και στη
συνέχεια στον Άγιο Πέτρο.
Μάλιστα το χωριό του Αγίου
Πέτρου είχε ήδη αποκοπεί από
κατολισθήσεις στον κύριο
δρόμο του από το Καστρί και
είχαν απομένει οι οδικές
προσβάσεις από τις Καρυές και
τα Βούρβουρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από
την ιστοσελίδα Lakonia Live, το
πρωί της ίδιας ημέρας,
αυτοκίνητο όχημα που κινείτο
στην περιοχή, παρασύρθηκε
από το ποτάμι της Παναγίας.

Η οδός προς το ξενοδοχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το κατεστραμμένο όχημα

Ενημέρωση έγινε στη αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού
Κτιρίου Καρυών την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 από την
Κοινοπραξία «ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ», η οποία είναι ανάδοχος του
Εθνικού Κτηματολογίου.

Τελευταία στιγμή ο οδηγός βγήκε από το όχημα και πιάστηκε στα
κιγκλιδώματα της γέφυρας, ενώ στη συνέχεια κάτοικοι του χωριού
πήγαν με αγροτικό μηχάνημα και τον απομάκρυναν από το σημείο. Το
αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά για ένα χιλιόμετρο και
καταστράφηκε ολοσχερώς.
Παράλληλα και σε άλλα σημεία του χωριού έγιναν κατολισθήσεις
κυρίως από πεζούλες που γκρεμίστηκαν, ενώ ο και ο δρόμος προς το
Ξενοδοχείο το «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» έκλεισε και χρειάστηκαν να
έρθουν μηχανήματα της Νομαρχίας για την διάνοιξή του.
Η γκρεμισμένη πεζούλα

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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Είναι σκόπιμο όλο οι συμπατριώτες
μας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
Εξωτερικό να ενημερωθούν και να
σπεύσουν να κατοχυρώσουν τις
περιουσίες τους!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ
Οι Αραχωβίτες/Καρυάτες έλαβαν μέρος σε όλες σχεδόν τις μάχες που έγιναν στην Πελοπόννησο κατά τα έτη 1821-26, αλλά και στις μάχες των Αθηνών τα έτη 1821-26. Επειδή από την
Αράχωβα δεν φάνηκε από την αρχή της Επαναστάσεως κάποιος μεγάλος οπλαρχηγός οι Καρυάτες είχαν καταταχθεί σε διάφορα σώματα Λακεδαιμόνιων κυρίως οπλαρχηγών. Ωστόσο, το
1821 ο Αναγνώστης Δ. Ματάλας έκανε ένα μικρό σώμα από Αραχωβίτες και το 1826 ο Παρασκευάς Δ. Ματάλας αναγνωρίστηκε ως οπλαρχηγός. Λόγω και του παραπάνω γεγονότος οι
περισσότεροι Αραχωβίτες κατατάχθηκαν στο σώμα του μεγάλου οπλαρχηγού Πέτρου Μπαρμπιτσιώτη υπό την καθοδήγηση του ηρωικού Δεσπότη Βρεσθένης Θεοδώρητου Β΄. Εδώ αξίζει
να αναφερθούμε στις δύο αυτές ηρωικές μορφές του λακωνικού Πάρνωνα.

Ο Θεοδώρητος Β΄
Γεννήθηκε στην Νεμνίτσα της Καρύταινας στην Γορτυνία της Αρκαδίας το 1787. Ήταν
ανιψιός του Θεοδώρητου του Α΄, ο οποίος ήταν επίσκοπος Βρεσθένης με έδρα την
Βαμβακού. Ξεκίνησε την μόρφωσή του στο σχολείο της Βυτίνας και συνέχισε στην
Βαμβακού δίπλα στον θείο του που τον έκανε αναγνώστη και στην συνέχεια Διάκονο και
Πρεσβύτερο, οπότε και το 1813 μετά τον θάνατο του θείου του τον διαδέχθηκε στον
επισκοπικό του θρόνο. Ανέπτυξε μεγάλη δράση στην περιφέρειά του ιδρύοντας σχολεία
και επισκευάζοντας ναούς.
Το 1819 μυείται στην Φιλική Εταιρεία από τον επίσκοπο Παλαιό Πατρών Γερμανό και
αμέσως η ανάσταση του Γένους γίνεται ο πρωταρχικός τους σκοπός. Πράγματι, με την
εκδήλωση της Επανάστασης σπεύδει στο Μυστρά, όπου και ευλογεί στις 28 Μαρτίου
την επαναστατική σημαία και αρχίζει άμεσα την στρατολόγηση στην Βαμβακού, στην
Βαρβίτσα και τις Καρυές.

Το άγαλμα του ιεράρχη στην πλατεία της Βαμβακούς
ο Θεοδώρητος ο Β΄
Τίθεται επικεφαλής του στρατού των Λακώνων και των Τσακώνων και στρατοπεδεύει στα Βέρβενα όπου συμμετέχει στις μάχες του Βαλτετσίου και των Δολιανών. Στην Συνέλευση των
Καλτεζών στις 26 Μαΐου του 1821 ορίζεται Πρόεδρος της Πελοποννησιακής Γερουσίας και το 1822 έπειτα από αίτημα των Τούρκων πολιορκημένων του Ναυπλίου παραδίδεται σε
αυτούς ως όμηρος και εγγυητής προκειμένου να παραδοθούν. Οι Τούρκοι όμως ενθαρρυμένοι από την κάθοδο του Δράμαλη τον φυλακίζουν για 6 μήνες, οπότε και μετά την καταστροφή
του Δράμαλη απελευθερώνεται άρρωστος. Στην Β΄ Εθνική Συνέλευση στο Άστρος ορίζεται Πρόεδρος του Βουλευτικού (δηλαδή της βουλής) και σύμφωνα με τον Φωτάκο «όλοι τον
εσέβοντο και εις όλα τον ήκουον ως άλλον Εθνάρχη».

Ο Πέτρος Μπαρμπιτσιώτης (Αναγνωστόπουλος)
Γεννήθηκε στην Βαρβίτσα το 1785. Ο παππούς του Αναστάσιος Καραδόντης μετά την αποτυχία της επανάστασης των
Ωρλωφικών ήλθε από το Δώριο (Σουλιμά) της Τριφυλλίας στην Μεσσηνία κυνηγημένος στην Βαρβίτσα, όπου και
παντρεύτηκε λαμβάνοντας το όνομα Σουλιμιώτης. Απέκτησε ένα γιό τον Κωνσταντίνο, ο οποίος επειδή έμαθε γράμματα
πήρε το προσωνύμιο Αναγνώστης. Τα δύο του παιδιά Πέτρος και Δημήτριος αποφάσισαν για τον λόγο αυτό να πάρουν το
όνομα Αναγνωστόπουλος.
Ο μικρός Πέτρος πήρε άριστα πολεμικά μαθήματα πλάι στον ξακουστό Καπετάν Ζαχαριά και μετά τον θάνατό του το 1803
και την διάλυση της ομάδας του το 1805 έζησε ειρηνικά στην Βαρβίτσα. Μέχρι που ο επίσκοπος Θεοδώρητος ο Β΄ τον μύησε
στην Φιλική Εταιρεία. Με την έναρξη της Επανάστασης του Γένους είναι έτοιμος. Αμέσως στρατολογεί κόσμο στα χωριά του
Οινούντα και φτάνει επικεφαλής δικού του σώματος στα Βέρβενα. Από εκεί παίρνει μέρος σε όλες τις μάχες
(Βλαχοκερασιά, Βαλτέτσι, Δολιανά) και επιβάλλεται ως αρχηγός με την παλικαριά του.
Το άγαλμα του οπλαρχηγού στην είσοδο της Βαρβίτσας
Ο Κολοκοτρώνης τον ξεχωρίζει αμέσως και του λέει «Αναγνώστων παιδιά είναι πολλά και συ πρέπει να ξεχωρίζεις από όλους. Γιατί δεν παίρνεις το όνομα της πατρίδας του της ξακουστής
Μπαρμπίτσας;» Από τότε του έμεινε το όνομα Μπαρμπιτσιώτης. Στην συνέχεια συμμετέχει στην υπεράσπιση του κάστρου του Άργους από τον Δράμαλη και μάλιστα ως επικεφαλής,
καθώς και τόσο εναντίον του Κιουταχή με τον Καραϊσκάκη στην Αθήνα, όσο και εναντίον του Ιμπραήμ. Στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους ορίζεται ως στρατιωτικός αντιπρόσωπος
ολόκληρης της περιοχή του Πάρνωνα.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ
Η έλευση του Ιμπραήμ

Όπως είπαμε οι Αραχωβίτες είτε υπό την αρχηγεία του Πέτρου Μπαρμπιτσιώτη, είτε υπό
άλλους οπλαρχηγούς πήραν μέρος σε όλες τις μεγάλες μάχες που απελευθέρωσαν την
Πελοπόννησο την περίοδο 1821-24. Οι Τούρκοι αφού βλέπουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή
αποφασίζουν να καλέσουν τον Ιμπραήμ Πάσα γιό του Διοικητή της Αιγύπτου. Έτσι τον
Μάρτιο του 1825 φτάνει στις ακτές της Πελοποννήσου ο Τουρκοαιγυπτιακός στόλος,
μεταφέροντας το πιο σύγχρονο στράτευμα της Ανατολής μιας και ο στρατός της Αιγύπτου
είχε οργανωθεί από Γάλλους Αξιωματικούς. Αποβιβάζεται στην Μεσσηνία και με συνεχείς
μάχες (Χαλικάκι και Μηλίτσα Κορώνης, Μανιάκι) μέσα σε 2 μήνες καταλαμβάνει όλη την
Μεσσηνία (28 Απριλίου κατάληψη της Καλαμάτας). Αρχές Ιουνίου εκστρατεύει στην
Αρκαδία και καταλαμβάνει την Τρίπολη στις 10 Ιουνίου και συνεχίζει στην Αργολίδα όπου
στις 14 Ιουνίου εκστρατεύει προς το Άργος και το Ναύπλιο, αλλά σταματάει στους Μύλους
όπου αντιστάθηκε με επιτυχία ο Υψηλάντης. Στις 17 ξαναγυρίζει στην Τρίπολη. Από εκεί
δέχεται συνεχείς πιέσεις από τους επαναστάτες με έδρα τα Βέρβενα με τους οποίους
εμπλέκεται σε συνεχείς μάχες (Τρίκορφα, Αλωνίσταινα, Ρίζες, Πιάλι). Τελικά ο στρατός του
καταφέρνει να χτυπήσει και να διαλύσει το στρατόπεδο των Βερβένων στις 27 Ιουλίου.

Η πρώτη εκστρατεία του στην Λακωνία
Μετά από αυτή του την επιτυχία επέτρεψε στην Μεσσηνία από όπου και ξαναγύρισε στην
Τρίπολη στις 15 Αυγούστου για να εκστρατεύσει στην Λακωνία. Πράγματι στις 16
Αυγούστου ξεκινάει για τον Μυστρά. Οι επαναστάτες έχουν ταμπουρωθεί στους πρόποδες
του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα και έτσι προστατεύτηκαν τα χωριά μας. Ο αιγυπτιακός
στρατός προχώρησε προς τον Μυστρά και την Μονεμβασία με λεηλασίες και αιχμαλωσίες
για να επιστρέψει πίσω στην Τρίπολη όπου στρατοπέδευσε ένας μέρος του, ενώ ο ίδιος ο
Ιμπραήμ μετέβη πάλι στην Μεσσηνία.

Η δεύτερη εκστρατεία στην Λακωνία και το κάψιμο της Αράχωβας
Τον χειμώνα και την άνοιξη του 1826 ο Ιμπραήμ πηγαίνει στο Μεσολόγγι για να βοηθήσει
τον Κιουταχή στην πολιορκία. Μετά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου (10-11 Απριλίου)
γυρίζει στην Τρίπολη. Τότε αποφασίζει να στείλει ένα εκστρατευτικό σώμα στον Πάρνωνα.
Ξεκινώντας από τις 11 Μαΐου ο στρατός του καταστρέφει το Καστρί, τον Άγιο Πέτρο, τα
Βέρβενα και τα Δολιανά και στις 12 Μαΐου φτάνει στις Καρυές («Ράχοβα» Σπηλιάδης) την
οποία και καταστρέφει. Όλοι οι κάτοικοι έχουν καταφύγει στους λόγγους και τα βουνά και
το χωριό καίγεται συθέμελα. Γλυτώνουν μόνο 6-7 σπίτια και ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής όπου
κάηκε μόνο το τέμπλο. Στην συνέχεια καταστρέφονται η Βαρβίτσα, τα Βρέσθενα και η
Σελλασία (Βουρλιάς).
Ο ίδιος ο Ιμπραήμ εκστρατεύει από την Καλαμάτα στην Μάνη αλλά στον Αλμυρό και τον
Δυρό οι Μανιάτες κερδίσουν αποφασιστικά.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Η τρίτη εκστρατεία στην Λακωνία: Ο Ιμπραήμ στην
κατεστραμμένη Αράχωβα και η μάχη του Βασσαρά

Επιστρέφοντας πάλι στην Τρίπολη σχεδιάζει να επιτεθεί στην Μάνη από τα ανατολικά. Για
τον σκοπό αυτό προχωρεί προς το Άστρος όπου βρίσκει αντίσταση από τον Νικηταρά και
από εκεί τον Ιούλιο χωρίζει τον στρατό του σε τρία μέρη προκειμένου μέσω του Πάρνωνα
να φτάσει στον Μυστρά. Το ένα τμήμα προχωρεί προς την Τσακωνιά καταστρέφοντας τον
Πραστό, το άλλο κινείται μέσω Βαμβακούς και το τρίτο με επικεφαλή τον ίδιο τον Ιμπραήμ
μέσω Αγίου Πέτρου και Αράχωβας (την οποία και αντικρύζει κατεστραμμένη) φτάνει στην
κοιλάδα του Ευρώτα. Όπου βρίσκουν Έλληνες τους σκοτώνουν. Δύο Αραχωβίτες
σκοτώθηκαν στην Νεραϊδόβρυση και άλλοι είκοσι στην θέση Κακονέρι, ενώ πολλούς
άλλους κυρίως γυναικόπαιδα τα αιχμαλωτίζουν για πούλημα στα σκαλοβοπάζαρα της
Ανατολής. Ευτυχώς το επόμενο διάστημα αρκετοί συγγενείς κατάφεραν να εξαγοράσουν
πολλούς αιχμαλώτους που είχαν μεταφερθεί στην Πύλο πληρώνοντας λύτρα.
Οι κάτοικοι των χωριών μας αν και ζώντας
κυνηγημένοι με καμένα τα σπίτια τους
εξακολουθούν να στρατεύονται στην
Επανάσταση χτυπώντας τις οπισθοφυλακές
του Αιγυπτιακού στρατού. Έτσι αρχικά ένα
απόσπασμα από 150 ιππείς χτυπάει κοντά
στις Καρυές και αποφασιστικά στις 19
Αυγούστου κοντά στον Βασσαρά οι
επαναστάτες χτυπούν ένα απόσπασμα του
Καρυές: 25η Μαρτίου 1947
στρατού σκοτώνοντας 185 και
αιχμαλωτίζοντας 17 Τουρκοαιγυπτίους και απελευθερώνοντας 40 Έλληνες αιχμαλώτους.
Παράλληλα, απελευθερώνουν 10.000 γιδοπρόβατα, 300 βόδια και 200 άλογα και μουλάρια.
Ο στρατός του Ιμπραήμ χωρίς προμήθειες νικήθηκε πάλι από τους Μανιάτες στον
Πολυάραβο και ντροπιασμένος πλέον αποσύρθηκε στην Τρίπολη και μετά στην Μεθώνη.

Προς την Ελευθερία!
Στην συνέχεια οι Αραχωβίτες σπεύδουν να βοηθήσουν τον Καραϊσκάκη στην πολιορκία της
Αθήνας, ενώ τη επόμενη χρονιά με την Ναυμαχία του Ναυαρίνου και την καταστροφή του
Τουρκοαιγυπτιακού στόλου ο τόπος ελευθερώνεται!
Με πόσο πόνο και θυσίες οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι. Τραγικές
ιστορίες σκοτωμών και αιχμαλωσιών περιγράφονται σπαρακτικά σε σχετικά κείμενα όπου
μητέρες που αιχμαλωτίστηκαν και γύρισαν με κάποια από τα παιδιά τους (γιατί τα άλλα
χάθηκαν) πίσω σε κατεστραμμένα χωριά με συζύγους χαμένους σε μάχες. Όπως είπε ο
ποιητής «το δέντρο της Ελευθερίας ποτίζεται με αίμα».
Τιμή και δόξα στο έπος του 1821!
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR

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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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΩΝ
Του Θεόδωρου Μεντή, δασκάλου και προέδρου του Δ.Σ. του Α.Σ. «Ο Καρυάτης» και του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γ.Θ. Σκιούρης»
Ο χορός συνταιριάζει κίνηση, στόχους, τραγούδι και θυμίζει συναισθήματα, αξίες, υμνεί την φύση αφηγείται ανθρώπινες καταστάσεις και γεγονότα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
λαϊκής παράδοσης του χωριού μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αποτέλεσε πολύτιμο συστατικό της ιστορίας, αλλά μόνο ευκαιριακά συνέβαλε οργανωμένα στην αναπαραγωγή
πολιτισμικών συμπεριφορών, ταυτοτήτων και αναπαραστάσεων.
Σε αυτά τα πλαίσια γνωστοί για την λεβεντιά τους Αραχοβίτες/Καρυάτες χόρεψαν το 1937 στο καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και το 1955 Αραχοβιτοπούλες/Καρυάτιδες ντυμένες
«Αμαλίες» χόρεψαν στην Σπάρτη τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.
Πολύ αργότερα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 με πρωτοβουλία της «Χ.Ε.Ν. Καρυών»
παρουσιάστηκαν οι τοπικοί χοροί στα πανηγύρια του χωριού μας και την άνοιξη του 1989
αναβίωσε στον Ιερό Ναό του Άγιου Κωνσταντίνου το παλαιό πανηγύρι της ημέρας, με
προσέλευση κατοίκων με παραδοσιακές στολές και την παρουσίαση τον τοπικών χορών και
εθίμων. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε από την κρατική τηλεόραση (ΕΤ2) και προβλήθηκε την 3η
Δεκεμβρίου του 1989 στην εκπομπή «Ήθη και έθιμα του λαού μας».
Ακολούθησε η υλοποίηση της ιδέας του «Α.Σ. Ο Καρυάτης» το καλοκαίρι του 1992 για την
δημιουργία χορευτικού τμήματος. Πρωτοστάτησαν μερικά άτομα που είχαν κοινό
χαρακτηριστικό την αγάπη για τη γνήσια παράδοση, την γνήσια λαογραφία, για τα ήθη και τα
έθιμα και τον ελληνικό παραδοσιακό χορό.
Στην πλατεία της Ράχης
Στον Άγιο Κωνσταντίνο
Έτσι στο προαύλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγιά) ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 1992 μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας παρουσιάστηκαν από 35 αγόρια και
κορίτσια τοπικοί και άλλοι παραδοσιακοί χοροί. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος, οι προσφορές για μια διετία (1992-1994) ήταν συνεχείς, με αποτέλεσμα ο Χορευτικός Όμιλος να
συγκεντρώσει χρήματα από πολλούς κάτοικους από τις «Αδελφότητες Αραχοβιτών-Καρυατών» του Σικάγο και της Γκαστόνια-Σάρλοτ, καθώς και από τον «Σύνδεσμο των Απανταχού
Καρυατών» και να προβεί στην κατασκευή και αγορά αρκετών στολών. Οι εμφανίσεις συνεχίστηκαν στον προαύλιο της Παναγίας για άλλες δύο χρονιές και μετά οι προσπάθειες για
κάποιο χρονικό διάστημα περιορίστηκαν στην διδασκαλία παραδοσιακών χορών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος, χωρίς όμως δημόσιες εμφανίσεις.
Όμως μια καινούργια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2001 με παιδιά του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου είχε σαν αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν για πέντε (5) συνεχή χρόνια
(2004-2008) πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι η χορευτική αυτή ομάδα παρουσίαζε παραδοσιακούς χορούς και με την συμμετοχή της
χορωδίας τραγούδησε άσματα από μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Τα ίδια παιδιά αρκετές φορές χόρεψαν και στις Απόκριες στην κεντρική πλατεία και στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου
στο προαύλιο του Ιερού Ναού την Δευτέρα του Πάσχα. Ιδιαίτερα σημαντική εκείνη την εποχή ήταν η επίσκεψη στο χωριό μας στις 30 Ιουλίου 2006 του «Θεάτρου Νεφέλη» της Ελληνικής
Κοινότητας του Τορόντο Καναδά. Προηγήθηκε η υποδοχή από τον Χορευτικό όμιλο Καρυών με τους τοπικούς παραδοσιακούς χορούς και ακολούθησε σπουδαίο μουσικοχορευτικό
πρόγραμμα από τα ελληνόπουλα της ομογένειας του Καναδά.

Δεκαπενταύγουστος 1992 στην Παναγία

Καλοκαίρι 2005 στην κεντρική πλατεία
Με το πέρασμα όμως των χρόνων λόγω έλλειψης παιδιών δεν
ΣΤΟΛΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΥΩΝ
πραγματοποιούνται πλέον οργανωμένες εμφανίσεις με μόνη εξαίρεση μέχρι
1
Νησιώτικες στολές Κυθήρων
4 ανδρικές και 4 γυναικείες
σήμερα τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε δύο ομάδες το έτος 2016-17.
2
Στολές Τσολιά
14 αγοριών
Οι στολές που έχουν αποκτηθεί από το 1992 μέχρι και το 2007 φυλάσσονται
3
Στολές Φλώρινας
7 γυναικείες
και συντηρούνται στην οικία του ευεργέτη Γ.Θ. Σκιούρη σε κατάλληλα
4
Στολές Θράκης
8 ανδρικές
διαμορφωμένο χώρο και παραχωρούνται κάθε χρόνιο στα παιδιά του χωριού
5
Στολές Ηπείρου
8 ανδρικές
προκειμένου να συμμετάσχουν στις σχολικές εκδηλώσεις για την 25η
6
Στολές Λαϊκού χορού
6 ενδυμασίες, 16 γιλέκα και 15 καπέλα
Μαρτίου και για την 28η Οκτωβρίου.
7
Μαύρα γυναικεία γελέκια
16 τεμάχια που προσφέρθηκαν από τους κατοίκους του χωριού
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ
Πραγματικά άγνωστο παραμένει σχεδόν σε όλους τους συμπατριώτες μας η ύπαρξη ενός μοναδικού
εγκαταλελειμμένου σπηλαιομονάστηρου σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από το χωριό μας. Το
παλιό μοναστήρι της Αγίας Κυριακής το οποίο έχει ανακηρυχθεί σε ιστορικό διατηρητέο μνημείο
πρέπει να λειτούργησε τα βυζαντινά και μεσαιωνικά χρόνια μέσα σε ένα φαράγγι και σε μια περιοχή
ή οποία ονομάζεται Παλαιοχώρα και ενδεχομένως να ήταν ο πρώτος οικισμός πριν μεταφερθεί το
χωριό της Βαμβακούς στην σημερινή του θέση. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη από ένα
χωματόδρομο (φαρδύ μονοπάτι) που ξεκινάει από την γέφυρα του Βαμβακίτικου ποταμού, 1χλμ.
πριν το χωριό της Βαμβακούς όπως ερχόμαστε από την Βαρβίτσα. Η απόσταση από εκείνο το σημείο
είναι 2χλμ. και διανύεται σε 25-35 λεπτά πεζή. Όσοι αποφασίσουν να το επισκεφτούν θα
αποζημιωθούν τόσο από την ομορφιά του τοπίου αφού βαδίζουμε κατά μήκος του ποταμού μέσα σε
ένα κατάφυτο από ελατόπευκα φαράγγι, όσο και από την ομορφιά του κτίσματος που είναι κτισμένο
μέσα σε μια σπηλιά.

Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά / Εντυπωσιακές φωτογραφίες από drone του συμπατριώτη μας Νίκου Β. Τράκα.

Σύνδεσμος Απανταχού Καρυατών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
Απεβίωσε στην Τρίπολη στις 10 Φεβρουαρίου 2019, ο συμπατριώτης μας
Παναγιώτης Ευστρατίου Κωσταλάς,
ετών 85, κάτοικος νέας Υόρκης.

ΕΥΧΕΣ

Στη μνήμη του Πάνου ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα μιας μεγάλης καρδιάς που έπαψε να χτυπά.
Ο Παναγιώτης Κωσταλάς, γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1934 στις Καρυές Λακωνίας, γιός του
Ευστράτιου και της Παρασκευής Κωσταλά. Αφού έζησε επί 68 συναπτά έτη στην Νέα Υόρκη ακολουθώντας
το αμερικάνικο όνειρο, απεβίωσε στις 10 Φεβρουαρίου 2019 στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
Η οικογένεια Κωσταλά έφυγε από τις Καρυές για την Αθήνα κατά την διάρκεια το Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο πατέρας συνελήφθη από τους Γερμανούς και φυλακίστηκε για δύο χρόνια στη Γερμανία. Ο Πάνος και τα
αδέλφια του εργάστηκαν για να βοηθήσουν την οικογένεια να επιβιώσει, πουλώντας ηλιόσπορους και
τσιγάρα στην λαχαναγορά της Αθήνας.
Σε ηλικία 19 ετών ο Πάνος αναγκάστηκε να αφήσει την αγαπημένη του πατρίδα για να πάει να αναζητήσει καλύτερη τύχη για εκείνον και την
οικογένειά του στις Η.Π.Α. Με ελάχιστα χρήματα μετανάστευσε στην Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει το αμερικάνικο όνειρο. Δούλευε μέρα νύκτα
κάνοντας όλων των ειδών τις δουλειές -η πρώτη του δουλειά ήταν λαντζέρης- πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν δουλέψεις σκληρά θα πετύχεις.

Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες
μας Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρά!
Οικογένεια Παναγιώτη Δημόπουλου και
Νικολέτα-Νινέτ Βουκίδη
------------------------------------------------

Μια ευχάριστη συγκέντρωση των
Καρυατών της Μελβούρνης έλαβε χώρα
στις 9 Δεκεμβρίου 2018. Ήταν μια
ευκαιρία να συγκεντρωθούν και να οι
συμπατριώτες
προκειμένου
να
ανανεώσουν
παλιές
σχέσεις
και
αναμνήσεις από την πατρίδα τους.

Πολύ γρήγορά κατόρθωσε να γίνει ο αγαπημένος Broadway Pete γι΄ αυτούς που είχαν την
τύχη να συναντηθούν μαζί του στα μονοπάτια της ζωής. Μαζί με τους δύο αδελφούς του
άνοιξαν μια σειρά γνωστών εστιατορίων-ταχυφαγείων (fast food) στη Νέα Υόρκη, τα
Muchtime USA, Socrates pizza, Huckleberry Finn Donuts Shop, Arachova coffee shop, Essex I,
Essex II, Essex III, Vivian’s Deli, Steve’s Pizza, The Essex World και Bridge Deli.
Ο Πάνος και τα αδέλφια του ήταν αθλητές του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου
Αθηνών. Εκεί καλλιεργήθηκε η μεγάλη αγάπη τους για τον Αθλητισμό. Όπως και ο πατέρας
του, που υπήρξε αθλητής στο άλμα επί κοντώ, ο Πάνος είχε μια φυσική κλίση για
αθλητισμό και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και τον δρόμο των 800μ. Αφότου οι αδελφοί
Κωσταλά εγκαταστάθηκαν στην Νέα Υόρκη έγιναν γέφυρα επικοινωνίας με την
Ελληνοαμερικανική Κοινότητα και στήριξαν με κάθε τρόπο τους Έλληνες Αθλητές που
έρχονταν στην Νέα Υόρκη. Λέγεται ότι πριν φύγει ο Πάνος για την Αμερική είχε πρόταση
για να παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά εκείνος έμεινε πιστός στον Ολυμπιακό.
Αν και η αγάπη του για την οικογένεια ερχόταν σε πρώτη μοίρα, ο Πάνος προσέφερε
αγάπη στους γύρους του με ευγένεια και γενναιοδωρία. Υπάρχουν αμέτρητες ιστορίες που
μαρτυρούν αυτή την αγάπη : από τα παιδιά των Ελλήνων που έρχονταν για να
νοσηλευτούν στο Memorial Sloane Kettering και μέχρι την τροφοδοσία πολλών αστέγων
της πόλης, ο Πάνος ήταν πάντα εκεί για όλους όσοι είχαν ανάγκη βοηθείας. Αγαπούσε
πολύ την αμερικάνικη κουλτούρα, από τον κινηματογράφο μέχρι το ποδόσφαιρο,. Υπήρξε
δεινός χορευτής και γινόταν πάντα η ψυχή της παρέας με το κέφι που τον διέκρινε.
Ως Έλληνας Σπαρτιάτης πρόσφερε όλες τις ευκαιρίες στα δύο παιδιά του για άνετη ζωή
και καλή εκπαίδευση. Και τα δύο του τα παιδιά φοίτησαν στα καλύτερα σχολεία της Νέας
Υόρκης και του κόσμου γενικότερα, εκπληρώνοντας την πατρική επιθυμία για καλές
σπουδές και καλύτερη ζωή. Η γέννηση της εγγονής του Floris May το καλοκαίρι που πέρασε
συμπλήρωσε τον κύκλο ζωής του γεμίζοντάς τον με χαρά.
Τα οικεία του πρόσωπα, η γυναίκα του Λίτσα Φλώρη, ο γιός του Στράτος, η σύντροφός
του Irina Avetisova, η κόρη του Βίβιαν Μαγγίρα και ο σύζυγός της Γιώργος Μαγγίρας, η
εγγονή του Floris May, η πεθερά του Γιωργία Φλώρη, οι αδελφοί του Γιάννης και James
Κωσταλάς και τα ανίψια του τον αποχαιρετούν με άπειρη αγάπη και άπειρη θλίψη, αλλά
κλείνοντας στην καρδιά και την σκέψη μας το φωτεινό χαμόγελο και το πλατύ γέλιο που θα
μας συνοδεύει πάντα. Σήμερα ο Πάνος επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε και αγάπησε
για να αναπαυθεί στο χώμα των Καρυών που σε λίγο θα τον σκεπάσει.
Μπαμπά θα κρατώ σαν φυλακτό την αγάπη σου για τους συνανθρώπους και αυτό που
πάντα μου έλεγες ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στην ζωή, αρκεί να θέλουμε και να
αγωνιζόμαστε χωρίς φόβο, με τόλμη και πείσμα για να κάνουμε πράξη τα όνειρά μας.
Σύμφωνα με τον εφημέριο Καρυών πατέρα Ευστράτιο στις Καρυές απεβίωσαν:
 στις 6 Δεκεμβρίου 2018 ο Αντώνιος Μελεχές, ετών 70.
 στις 15 Δεκεμβρίου 2018 η Γεωργία Μελεχέ χήρα Δημητρίου, ετών 80.
 στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Παρασκευάς Σαρ. Τράκας, ετών 74.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Πολλοί αθλητές συνόδευσαν στην τελευταία
κατοικία του, τον εκλειπόντα.
Στην κηδεία του Πάνου Κωσταλά, που έγινε
την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στον ιερό
ναό της Αγιας Παρασκευής,
τον
αποχαιρέτησαν πάρα πολλοί συμπατριώτες,
συγγενείς και φίλοι, αλλά και πολλοί
αθλητές που είχαν έλθει από Σπάρτη, Αθήνα
και Αμερική και ευχήθηκαν την «καλή
ανάπαυση».
Εκ μέρους του Συνδέσμου των Απανταχού
Καρυατών απεύθυναν συλλυπητήρια προς
την οικογένεια οι αντιπρόεδροι του
Συνδέσμου κυρίες Ανίτα Πρεκεζέ και
Δήμητρα Μέρμηγκα, τιμώντας τη μεγάλη
οικογένεια του Στράτη Κωσταλά, η οποία επί
σειρά ετών είναι παρούσα και αρωγός σε
πολλά έργα για τη βελτίωση της ζωής στο
πολυαγαπημένο τους χωριό, τις Καρυές
Λακωνίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ
Στην έκκληση του Συνδέσμου για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του Μνημείου με τον
καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρος του μνημείου, οι συμπατριώτες και φίλοι των Καρυών
ανταποκρίνονται και συνεχίσουν τις καταβολές.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά και όπως έχουμε υποσχεθεί θα δημοσιεύουμε όλες τις προσφορές

26.11.2018 Ελένη Βολόσοφ € 15021.12.2018 Σπυρίδων Ι. Καρύγιαννης € 5009.01.2019 Νικόλαος Γαλάνης € 5014.02.2019 Μιχαήλ Μπίνης € 150-

Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία είναι διαθέσιμα
και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του χωριού μας WWW.KARYES.GR
Θέκλα Γκιώνη
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
Απόφοιτη Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και
University College London
My NutriPlan
Τηλ. 6989681327 / www.mynutriplan.gr /info@mynutriplan.gr

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