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Ενημερωτικό Δελτίο του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών 
Αριθμός τεύχους 28 Εαρινή έκδοση 2021 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  « ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ » 
Μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου των Απανταχού Καρυατών  

εν όψει της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας 
 
 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών με αφορμή τη δημιουργία του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας εγκαινιάζει το πρόγραμμα «ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ». 
 Σκοπός του προγράμματος είναι η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για την πορεία των συμπατριωτών μας μέσω του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος προς τις νέες πατρίδες 
(Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία κ.α.). 
 Η ελπίδα μας είναι με το πρόγραμμα αυτό να καταγραφεί η ιστορική διαδρομή των Αραχoβιτών/Καρυατών και των οικογενειών τους μέσα στους δύο τελευταίους αιώνες, ώστε μέσω 
αυτής οι απόγονοι τρίτης και τέταρτης γενιάς να επανασυνδεθούν με τον τόπο καταγωγής των προγόνων τους και να έλθουν σε επαφή με τη σύγχρονη Ελλάδα και ειδικότερη με τον 
όμορφο τόπο των Καρυών Λακωνίας. 
 Για τον σκοπό αυτό ο Σύνδεσμος απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, να αναπολήσουν τις ιστορικές οικογενειακές τους μνήμες, να 
καταγράψουν και να μας στείλουν ένα σύντομο ιστορικό της οικογένειας τους. Το ιστορικό αυτό θα ξεκινά από την οικογένεια του πρώτου Αραχoβίτη/Καρυάτη προγόνου τους που 
μετανάστευσε, θα εξιστορεί τη δική του πορεία στον νέο τόπο που εγκαταστάθηκε και θα συνεχίζει ξετυλίγοντας την ιστορία των απογόνων του στις νέες πατρίδες. Ιστορική αξία θα έχει 
και η περιγραφή  γεγονότων  ή περιστατικών που αναδεικνύουν την κοινωνική προσφορά των προγόνων στις νέες πατρίδες, αλλά και στις Καρυές. 
 Οι καταγραφές αυτές μπορούν να αποστέλλονται τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση karyates.association@karyes.gr, ώστε να καταγραφούν από το 
Σύνδεσμο και να αξιοποιηθούν για τον σκοπό του οράματος του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας. 
 Είναι δέσμευση του Συνδέσμου ότι όλο αυτό το υλικό θα συγκεντρωθεί, θα ψηφιοποιηθεί και να είναι διαθέσιμο σε κάθε επισκέπτη του Κέντρου Μνήμης και Πολιτισμού . Με τον 
τρόπο αυτό κάθε νέα Καρυάτιδα ή νέος Καρυάτης, επισκεπτόμενοι τον όμορφο αυτόν το τόπο θα μπορούν να αναζητήσουν την καταγραφή της πορείας της οικογένειάς τους και τελικά να 
συνδέσουν εκείνη την πορεία με τη δική τους μέσα από αυτές τις διηγήσεις.  

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

Τα έργα για το Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού προχωρούν χάρη στη βοήθεια όλων μας 
 

 

 

 Επιτέλους το έργο της δημιουργίας του Κέντρου Πολιτισμού βαίνει προς την ολοκληρωσή του. Δυστυχώς, 
λείπει ένα ποσό της τάξεως των € 60.000- για την ολοκλήρωση του. Πρόκειται για ένα ποσό που δεν 
εγκρίθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα. Με βάση αυτόν τον ορατό κίνδυνο, το κτίριο να 
μείνει ημιτελές χρειάζεται η κινητοποίηση όλων μας. Για τον λόγο αυτό κάνουμε έκκληση σε όλους να 
συμμετάσχουν στην λαχειοφόρο αγορά που οργανώνει ο Σύνδεσμος.  
 Γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για πολλούς από εσάς. Για τον σκοπό αυτό η τιμή κάθε λάχνου 
ορίστηκε σε ένα μικρό συμβολικό ποσό € 5,00 ή US$ 6,00.  Είναι επιθυμία μας να συμμετάσχουμε όλοι.   

 
Ακόμα και η αγορά ενός λαχνού είναι μήνυμα υποστήριξης για το Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού. 

 
 Λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας η αγορά των λαχνών μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης του 
ποσού που ο καθένας επιθυμεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος.   

 

 
Ο αριθμός λογαριασμού είναι: 

(ΙΒΑΝ)  G R 5 6 0 1 1 0 6 6 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 2 2 8 7 0 9 
SYNDESMOS TON APANTAHOU KARYATON  

  SWIFT (BIC) ETHNGRAA/ NATIONAL BANK OF GREECE 
 
Στην κατάθεση των ποσών είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο σας. 
Αμέσως μετά την καταβολή του ποσού, θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά και 
ηλεκτρονικά για τους αριθμούς της λαχειοφόρου που αγοράσατε και με 
τους οποίους θα συμμετέχετε στην κλήρωση. 

 
Ας συμμετάσχουμε όλοι στη λαχειοφόρο αγορά για την πραγματοποίηση του ονείρου 

 

 
KARYATES ASSOCIATION 

 

  

 

                                                                                            

Επίσης για οποιαδήποτε πληροφορία, όποιος επιθυμεί μπορεί να αποστείλει και ηλεκτρονικό μήνυμα στο στη διεύθυνση info@karyes.gr,  
ή στα τηλέφωνα 695-163-2375 και 694-478-4563                                                                                  

KARYATES ASSOCIATION 

FULL NAME 

…………………………………………………… 

……………………………………………………

…. 

TELEPHONE 

…………………………………………………….

. 

ΤICKET PRICE 

 5 ΕΥΡΩ /6 $    0001 

 

LOTTERY 

ALL PROCEEDS GO TO THE 
CULTURAL CENTER FOR HERITAGE  

AND MEMORY OF KARYES, 
LACONIA 

www.karyes.gr 

DRAW:    SUNDAY DECEMBER 19, 2021 

1st    Prize   € 1000 ΕΥΡΩ 

2st    Prize   € 500   ΕΥΡΩ 

3st   Prize.   € 500   ΕΥΡΩ 

TICKET PRICE      5 ΕΥΡΩ /6 $   0001 

 

mailto:info@karyes.gr
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200 ΧΡΟΝΙΑ 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
  

Η ιστορία δύο φωτισμένων Καρυατόπουλων: Οι άγνωστοι αδελφοί Λαμπρίδη 
 
 Ελάχιστοι από τους σημερινούς Καρυάτες γνωρίζουν ότι η ιστορική Αράχοβα έχει την τύχη να γεννήσει δύο από τα πιο φωτισμένα μυαλά της Ελλάδας, τους αδελφούς Λαμπρίδη, οι 
οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του Γένους. Άνθρωποι μορφωμένοι αλλά και σκληροτράχηλοι, με ιδέες προοδευτικές που δεν δίστασαν να μπουν μέσα στη φωτιά της 
μάχης για να της υπερασπιστούν. Γενναίοι Αραχοβίτες, κοσμογυρισμένοι, αλλά με πάντα το μυαλό τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και στο πως θα βοηθήσουν τους συμπολίτες τους να 
προκόψουν.  
 

Τα πρώτα χρόνια 
 Η πορεία των δύο αδελφών ήταν κοινή για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Ο 
Χαράλαμπος γεννήθηκε το 1780 και ο Δημήτριος το 1785 στη Τουρκοκρατούμενη 
Αράχοβα. Φιλομαθείς και οι δύο διψούσαν για γνώση. Αρχικά, ο μεγάλος αδελφός ο 
Χαράλαμπος έμαθε γράμματα σε διάφορα μοναστήρια της Λακωνίας, εξ’ ου και το 
προσωνύμιό του «καλόγερος». Στη συνέχεια επέστρεψε στο χωριό και δίδαξε γραφή, 
ανάγνωση και αριθμητική στα παιδιά του χωριού στη Παναγία. Όμως η δίψα του για 
μάθηση δεν περιοριζόταν. Έτσι, όταν μεγάλωσε και ο αδελφός του ο Δημήτριος, ξεκίνησαν 
μαζί και έφτασαν στην μεγάλη σχολή των Κυδωνιών της Μικράς Ασίας. 
 

 
Φωτογραφία της μεγάλης σχολής των Κυδωνιών της Μικράς Ασίας  

στις αρχές του 20ου αιώνα 
 
 Στην συγκεκριμένη πόλη από το 1773, ο κληρικός Ιωάννης Δημητρακέλλης, γνωστός και ως 
Οικονόμος από το εκκλησιαστικό του αξίωμα, επέτυχε, με τη βοήθεια του ηγεμόνα της 
Βλαχίας και δραγουμάνου του στόλου Νικολάου Μαυρογένη (1770-1786), τη χορήγηση 
προνομίων με τα οποία αναγνωρίστηκε η πόλη ως αμιγής χριστιανική κοινότητα. Στα 
πλαίσια αυτά από το 1780, λειτούργησε η Ελληνική Σχολή, με βιβλιοθήκη αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων και έργα φιλοσοφικά και θεολογικά. Η σχολή από το 1792, αναδιοργανώθηκε, 
στεγάστηκε σε νέο οίκημα, πήρε το χαρακτήρα ανώτερης σχολής και ονομάστηκε Ακαδημία. 
Στην Ακαδημία των Κυδωνιών,[1] που υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού, ο Βενιαμίν Λέσβιος 
δίδαξε φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσιογνωστικές επιστήμες, μαθήματα «καινοφανή» για 
την εποχή. Το 1811 τη διεύθυνση της Ακαδημίας ανέλαβε ο επίσης ονομαστός 
λόγιος Θεόφιλος Καΐρης και δίδαξε ως τις αρχές του 1821, όταν μυημένος στη Φιλική 
Εταιρεία εγκατέλειψε τις Κυδωνίες για να λάβει μέρος στην Ελληνική Επανάσταση του 
1821. Παράλληλα, δίδαξε και ο Γρηγόριος Σαράφης, ενώ μαθητές της Ακαδημίας, κυρίως 
Έλληνες, τίμησαν αργότερα τα ελληνικά γράμματα. Σε αυτή λοιπόν τη σχολή τα αδέλφια 
Λαμπρίδη από την Αράχοβα, διδάχθηκαν Φιλοσοφία, Ιστορία και Μαθηματικά και ήρθαν 
σε επαφή με τις ιδέες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 
 Μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους μετακινούνται στην Κωνσταντινούπολη, 
όπου ο Δημήτριος θα ασχοληθεί με το εμπόριο. Όμως ο Χαράλαμπος, διψασμένος για 
περαιτέρω γνώση ακολουθεί την πορεία των υπόλοιπων φωτισμένων υπόδουλων Ελλήνων 
ταξιδεύοντας στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης για να γνωρίζουν τον Δυτικό Πολιτισμό που 
τόσο τους ενθουσίασε μέσα από τα συγγράμματα που σπούδασαν: επισκέπτεται κατά 
σειρά τη Ρώμη, τη Βενετία, την Πίζα, τη Πάδοβα και τέλος το Παρίσι, όπου γνώρισε και τον 
μεγάλο δάσκαλο του Γένους τον Αδαμάντιο Κοραή. 

 
Η περιοχή της Μολδοβλαχίας 

 

Η άφιξη στη Μολδοβλαχία 
 Μετά από αυτά τα ταξίδια, μετέβηκαν 
στην Μολδοβλαχία στη σημερινή 
Ρουμανία. Εκεί υπήρχαν οι δύο αυτόνομες 
περιοχές όπου μετά από τον 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο ο Σουλτάνος 
αναγνώριζε ειδικά δικαιώματα στους 
Χριστιανούς και είχαν διορισθεί Έλληνες 
Χριστιανοί ηγεμόνες. Λειτουργούσαν 
λοιπόν Ελληνικά σχολεία και πολλοί 
Έλληνες κυνηγημένοι είχαν μεταναστεύσει 
για να ζήσουν πιο ελεύθεροι. Αρχικά 
λοιπόν, ο Χαράλαμπος διορίσθηκε 
δάσκαλος σε Ελληνικό Σχολείο και τον 
ακολούθησε στη συνέχεια και ο μικρός του 
αδελφός ο Δημήτριος. 

 

 Σε αυτό το περιβάλλον ελευθερίας από τη Σουλτανική καταπίεση, τα αδέλφια προκόβουν 
και ξεδιπλώνουν την αξίας τους ως δάσκαλοι. Ήταν θέμα χρόνου λοιπόν να μυηθούν στον 
σκοπό της απελευθέρωσης του Γένους μέσω της Φιλικής Εταιρείας και να ορκιστούν με 
ενθουσιασμό να δώσουν το αίμα τους για την Ελευθερία της Πατρίδας τους. 
 Για τους λόγους αυτούς, όπως γνωρίζουμε και στη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, η 
εξέγερση του Γένους μας ξεκίνησε στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπου αμέσως ο 
Δημήτριος Λαμπρίδης παρουσιάζεται στο σώμα των Ελλήνων φοιτητών: τον «Ιερό Λόχο». 
Εκεί θα λάβει μέρος σε όλες τις μάχες και μετά την ηρωική τελική μάχη στο Δραγατσάνι θα 
καταφέρει να διαφύγει μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο στην Αυστρία. 
 

 
Η μάχη του Δραγατσανίου 

 
 Από εκεί συνεχίζοντας φτάνουν στο λιμάνι της Τεργέστης στην Αδριατική Θάλασσα, όπου 
αναζητούν και τελικά βρίσκουν πλοίο για να τους μεταφέρει στην εξεγερμένη Πελοπόννησο 
και στην πατρίδα τους την Αράχοβα.  

 

Η άφιξη στην Πελοπόννησο και η συμμετοχή στην Επανάσταση 
 Φτάνοντας αμέσως στρατεύονται και τότε είναι που θα λάμψει πλέον το άστρο του 
Δημήτριου Λαμπρίδη, ο οποίος θα συμμετάσχει σε όλες τις μάχες για την απελευθέρωση 
της Πελοποννήσου με τα ένοπλα σώματα των Αραχοβιτών. Στη συνέχεια με την εδραίωση 
της Επανάστασης, ο Δημήτριος Λαμπρίδης εκλέγεται βουλευτής στις Εθνοσυνελεύσεις της 
Τροιζήνας και της Επιδαύρου εκπροσωπώντας τους συμπατριώτες του. 
 Ωστόσο οι Τούρκοι βρισκόμενοι σε αδιέξοδο από τις επιτυχίες των Ελλήνων επαναστατών 
αποφασίζουν να ζητήσουν τη βοήθεια του πασά της Αιγύπτου, ο οποίος θα στείλει τον γιό 
του Ιμπραήμ ως επικεφαλής ενός οργανωμένου εκστρατευτικού σώματος εκπαιδευμένου 
από Γάλλους αξιωματικούς. Πράγματι, αυτός αποβιβάζεται στη Μεθώνη και μετά από μια 
σειρά από μάχες καταλαμβάνει την Τριπολιτσιά. Από εκεί ξεκινάει τις εκστρατείες τους στη 
Λακωνία. Αρχικά εκστρατεύει μέσω της κοιλάδας του ποταμού Ευρώτα στον Μυστρά και 
φτάνει μέχρι τη Μονεμβασία καταστρέφοντας ότι βρει. Ωστόσο τα χωριά του Πάρνωνα και 
του Ταΰγετου καλά οχυρωμένα αντιστέκονται και μετά από πίεση των Μανιατών αποχωρεί. 

 Τότε αποφασίζει να εκστρατεύει ο ίδιος από την 
Καλαμάτα στην Μάνη και να στείλει ταυτόχρονα ένα 
εκστρατευτικό σώμα στον Πάρνωνα (Β΄ εισβολή). Το 
σώμα αυτό ξεκινώντας από τις 11 Μαΐου 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. Οι αδελφοί Λαμπρίδη μαζί με τους πολλούς 
Αραχοβίτες καταφεύγουν στην κορυφή του Πάρνωνα 
(Κρόνιο όρος). Εκεί όμως θα συμβεί κάτι αναπάντεχο: ο 
Δημήτριος Λαμπρίδης θα χτυπηθεί από κεραυνό! Θα 
ζήσει, αλλά θα κριθεί ανίκανος για περαιτέρω 
στρατιωτική δράση.   

 

 
 

Ο Ιμπραήμ πασάς 

 Η εκστρατεία του Ιμπραήμ όμως θα αποτύχει αφού τόσο ο ίδιος που κινήθηκε από τα 
δυτικά θα ηττηθεί στον Αλμυρό (22 Ιουνίου), όσο και το άλλο σώμα που έκαψε τα χωριά 
του Πάρνωνα από τα ανατολικά θα ηττηθεί στον Δυρό (25 Ιουνίου). 
 Επιστρέφοντας πάλι στην Τρίπολη, σχεδιάζει να επιτεθεί ο ίδιος στην Μάνη από τα 
ανατολικά. Όμως οι Λάκωνες έχουν ξαναστήσει το στρατόπεδο των Βερβένων και η 
προσπάθειά του να περάσει από εκεί του προκαλεί μεγάλη αιμορραγία με διακόσιους 
νεκρούς. Για τον σκοπό αυτό τον Ιούλιο προχωρεί μέσω Καστρίου και Αγίου Πέτρου προς το 
Άστρος, όπου όμως βρίσκει αντίσταση από τον Νικηταρά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1773
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1770
https://el.wikipedia.org/wiki/1786
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1792
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1811
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%90%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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200 ΧΡΟΝΙΑ 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
  
Η ιστορία δύο φωτισμένων Καρυατόπουλων: Οι άγνωστοι αδελφοί Λαμπρίδη 

 
 Από το Άστρος αποφασίζει να χωρίσει τον στρατό του σε τρία μέρη προκειμένου μέσω του 
Πάρνωνα να κάψει ότι περισσότερο μπορεί και να φτάσει στον Μυστρά (Γ΄ εισβολή). Το 
πρώτο τμήμα προχωρεί προς την Τσακωνιά καταστρέφοντας τον Πραστό, το δεύτερο 
κινείται μέσω Βαμβακούς και το τρίτο με επικεφαλής τον ίδιο τον Ιμπραήμ μέσω Αγίου 
Πέτρου και Αράχοβας (την οποία και αντικρύζει κατεστραμμένη) φτάνει στην κοιλάδα του 
Ευρώτα. 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 εκατό πενήντα ιππείς χτυπάει 
κοντά στις Καρυές και στη συνέχεια οι επαναστάτες χτυπούν αποφασιστικά στις 19 
Αυγούστου κοντά στον Βασσαρά: επιτίθονται σε ένα απόσπασμα του στρατού 
σκοτώνοντας εκατόν ογδόντα πέντε και αιχμαλωτίζοντας δεκαεπτά Τουρκοαιγυπτίους, ενώ 
απελευθερώνουν σαράντα Έλληνες αιχμαλώτους. Παράλληλα, απελευθερώνουν δέκα 
χιλιάδες γιδοπρόβατα, τριακόσια βόδια και διακόσια 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. 
 Με την απόσυρση του Ιμπραήμ στην Μεθώνη, οι Αραχοβίτες σπεύδουν να βοηθήσουν τον 
Καραϊσκάκη στην πολιορκία της Αθήνας, ενώ ο Δημήτριος Λαμπρίδης μεταβαίνει στον 
Μυστρά, όπου διορίζεται Γραμματέας των Προεστών. Από εκεί αναλαμβάνει την 
ενημέρωση όλων των κατοίκων για τα γεγονότα της επανάστασης σε Λακωνία και 
Τσακωνιά, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα είδος επίσημου ανταποκριτή - 
δημοσιογράφου. Παράλληλα, ο αδελφός του ο Χαράλαμπος διδάσκει στη Σελλασία τα 
γράμματα στα Ελληνόπουλα. 

 

Τα πρώτα χρόνια της Ελευθερίας και τα Μητσοκοτογιανέϊκα 
 Μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και την καταστροφή του Τουρκοαιγυπτιακού Στόλου, οι 
Αραχοβίτες επιστρέφουν στο κατεστραμμένο χωριό τους για να το ξανακτίσουν και να 
ζήσουν επιτέλους ελεύθεροι. Όμως μετά από μια πενταετία σχετικής ησυχίας, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε αναβρασμό αφού ο Κυβερνήτης Καποδίστριας δολοφονείται και υπάρχει 
αναρχία μέχρι να αφιχθεί ο Όθωνας ο νέος βασιλιάς της Ελλάδας. Συστήνεται μια 
προσωρινή κυβέρνηση η οποία αποφασίζει να στείλει ένα στρατιωτικό σώμα αποτελούμενο 
από Στερεοελλαδίτες και λίγους Τουρκαλβανούς στην Πελοπόννησο με αρχηγό το Δημήτριο 
Κοντόγιαννη.  Αυτός αφού περνά από τους Μύλους φτάνει στον Άγιο Πέτρο με σκοπό να 
κατέβει στον Μυστρά. Από όπου περνάει απαιτεί από τον πληθυσμό τρόφιμα και χρήματα 
με δικαιολογία τη σίτιση του στρατεύματος. 
 Φτάνοντας στην Αράχoβα η οποία μόλις έχει συνέλθει εγκαθίσταται και ζητεί χρήματα. Οι 
Αραχοβίτες και οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών και να μπορούσαν χρήματα δεν είχαν. 
Οπότε θα αντισταθούν και υπό την ηγεσία των τοπικών τους οπλαρχηγών του Παρασκευά 
Ματάλα και του Πέτρου Μπαρμπιτσιώτη μετά από μάχες εντός του χωριού θα 
καταφέρουν να τους διώξουν. Πρόκειται για τα γνωστά γεγονότα με την ονομασία 
«Μητσοκοντογιανέικα» τα οποία έχει τραγουδήσει η λαϊκή Μούσα με το τραγούδι «Ένα 
πουλάκι έβγαινε από τον Άγιο Πέτρο..» Ωστόσο το χωριό υπέστη μεγάλες ζημιές και 
ανάμεσα σε αυτές ήταν δυστυχώς και το σπίτι των Λαμπρίδιδων στην Ράχη, το οποίο κάηκε 
μαζί με την φημισμένη βιβλιοθήκη τους. 
  Με την οριστική απελευθέρωση γίνονται και οι πρώτες προσπάθειες για την εκπαίδευση 
των νέων του χωριού. Η Αράχοβα είχε λοιπόν την τύχη να έχει δύο από τα πιο φωτισμένα 
μυαλά της Ελλάδος τους αδελφούς Λαμπρίδη. Αν και στα Μητσοκοντογιανέικα κάηκε η 
βιβλιοθήκη τους, αυτοί διδάσκουν τα Αραχοβιτόπουλα στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.  
 Ο Χαράλαμπος είναι πλέον 53 ετών και ο Δημήτριος 48. Λόγω των αγώνων τους δεν είχαν 
προλάβει να κάνουν οικογένεια αλλά τώρα είναι η ώρα. Τότε δυστυχώς όμως θα συμβεί 
ένα γεγονός που στερήσει από την Αράχοβα το ένα από τα δύο φωτισμένα τέκνα του. 

 

Η πορεία του Χαράλαμπου και των απογόνων του 
 Ο Χαράλαμπος αποφασίζει να παντρευτεί και μέσω συνοικεσίου αρραβωνιάζεται με μια 
ορφανή κοπέλα (μάλλον το γένους Βουκίδη). Λίγες ημέρες πριν τον γάμο όμως την κοπέλα 
την «έκλεψαν». Μη αντέχοντας την ντροπή, μαζεύει τα πράγματά του και αποφασίζει να 
φύγει για το Ναύπλιο την τότε πρωτεύουσα της Ελλάδας. 
 Φτάνοντας όμως στο Άστρος, οι κάτοικοι μαθαίνοντας την άφιξή του αναστατώνονται και 
αμέσως κάνουν κινήσεις για να κρατήσουν αυτόν τον φωτισμένο άνθρωπο στο τόπο τους. 
Του βρίσκουν γυναίκα, τη Σοφία κόρη του ντόπιου οπλαρχηγού Διγενή που είχε χάσει τη 
ζωή του στη Τριπολιτσιά και τον παρακαλούν να μείνει. Πράγματι, ο Χαράλαμπος 
Λαμπρίδης θα εγκατασταθεί στο Άστρος και θα προσφέρει εκεί αντί στην αγαπημένη του 
Αράχοβα. Θα υπηρετήσει ως Σχολάρχης Άστρους και ως τον θάνατό του το 1841 θα 
δημιουργήσει μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Θα αποκτήσει δύο γιούς και δύο κόρες.  
 Από τις κόρες του η Αθηνά θα παντρευτεί τον ιατρό Γ. Σταυρίδη στο Ναύπλιο, ενώ η Αρετή 
θα παντρευτεί έναν από τους αδελφούς Ηλιοπουλαίους από τις Καρυές τον Νικόλαο και θα 
αποκτήσει δύο γιούς δασκάλους τον Κλεομένη και τον Λυκούργο. Ο τελευταίος θα 
υπηρετήσει μάλιστα και ως δάσκαλος στις Καρυές στις αρχές του 20ου αιώνα.  
 Οι δύο γιοί του ο Βασίλειος και ο Δημοσθένης θα γίνουν ιατροί, ο πρώτος θα πεθάνει σε 
μικρή ηλικία, αλλά ο δεύτερος θα υπηρετήσει ως ιατρός αρχικά στην Κυπαρισσία και στη 
συνέχεια στο Άστρος ως το θάνατό του το 1920.  Θα αποκτήσει τρεις γιούς και τρεις κόρες 
(εγγόνια του Χαράλαμπου) που επίσης θα διακριθούν: ο Κωνσταντίνος ως αξιωματικός του 
Πολεμικού Ναυτικού, ο Μιχαήλ ως στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, ενώ ο Θεοχάρης μαζί με 
τους υπόλοιπους Αραχοβίτες της Βόρειας Καρολίνας θα δημιουργήσουν την Southern Fruit 
Company. Παράλληλα και οι κόρες του θα αποκατασταθούν με καλούς γάμους: η Σοφία 
(συζ. Παντελοπούλου), η Μαρία (συζ. Καράλη) και η Θεοδώρα (συζ. Αθανασίου 
Κοσμόπουλου στρατιωτικού δικαστικού). 

Η πορεία του Δημητρίου και των απογόνων του 
 Πίσω στις Καρυές ο Δημήτριος θα παραμείνει και αν και ανάπηρος και φτωχός θα διδάξει 
για πάνω από είκοσι χρόνια τα Αραχοβιτόπουλα, στο σχολείο του Αγίου Ανδρέα από το 
1840 «ανώτερα μαθηματικά», βοηθούμενος και από τον Ανδριαννή Βαστή. Ανάμεσα στους 
μαθητές του θα είναι και ο μετέπειτα μέγας ευεργέτης Αθανάσιος Ματάλας.  Θα 
παντρευτεί και θα αποκτήσει τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια. Αν και θα περάσει 
μεγάλες φτώχιες ως πολύτεκνος, τα παιδιά του και τα εγγόνια του θα ακολουθήσουν το 
παράδειγμά του να στραφούν προς τα γράμματα και να προσφέρουν στο χωριό από πολλές 
θέσεις. 
 Από τις κόρες η Παναγιώτα θα παντρευτεί τον Παρασκευά Ν. Ματάλα, η Ελένη τον Μ. 
Δρουγά, η Παρασκευή τον Δ. Χάρακα και η Αθηνά τον Α. Βούλγαρη. 
 Από τους γιούς του οι τρεις, ο Παναγιώτης, ο Νικόλαος και ο Γεώργιος θα μεταβούν στην 
Αθήνα. Μάλιστα, ο Παναγιώτης θα σπουδάσει ξένες γλώσσες και θα υπηρετήσει ως 
διερμηνέας αρχικά στον Βασιλιά της Αιγύπτου και στη συνέχεια στα Ελληνικά Ανάκτορα, 
βοηθώντας πολλούς συμπατριώτες (θα πεθάνει χωρίς απογόνους). 
  Σημαντική είναι η πορεία του γιού του Θεόδωρου, ο οποίος θα παντρευτεί την Αθηνά 
Γεωργ. Ματάλα και της οικογένειας που αυτοί θα δημιουργήσουν. Συγκεκριμένα θα 
αποκτήσουν τρία παιδιά (εγγόνια του Δημητρίου): ένα γιό τον Γεώργιο, ο οποίος θα γίνει 
δάσκαλος Καρυών ακολουθώντας τα βήματα του παππού του και δύο κόρες την Μαριγώ 
συζ. Παναγιώτη Ν. Αγγλέζη και την Παναγιώτα. Αυτή θα παντρευτεί τον γιό του Παπά-
Γιώργου Δρουγά τον Σταύρο Παπασταυρίδη, ο οποίος θα διατελέσει Πρόεδρος της 
Κοινότητας Καρυών την περίοδο 1921-25 και θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς 
συνδιαμορφωτές της προπολεμικής μεταμόρφωσης του χωριού μαζί με τα παιδιά του 
(δισέγγονα του Δημητρίου), τον  Ανδρέα συνιδρυτή της Αδελφότητας στην Αμερική, τον 
Θεόδωρο κοινοτικό σύμβουλο την περίοδο 1938-1942 και τον Γεώργιο (δικηγόρο) ο οποίος 
θα διατελέσει και πρόεδρος του Ματαλείου Καθιδρύματος.  
  

Φόρος τιμής 
  Είμαστε σίγουροι ότι σχεδόν όλοι μας διαβάζοντας αυτό το αφιέρωμα θα αναρωτηθούμε 
πως έγιναν όλα αυτά στο τόπο μας και δεν τα γνωρίζουμε. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι 
δυστυχώς το επώνυμο Λαμπρίδη έχει χαθεί στο χωριό μας εδώ και πολλές δεκαετίες. 
 Ωστόσο αυτό ίσως είναι μια βολική δικαιολογία. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή 
της συμπλήρωσης των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, να ξαναπιάσουμε το νήμα 
της ιστορίας και να αναδείξουμε τα φωτισμένα παραδείγματα και αποτίσουμε ένα φόρο 
τιμής στους προγόνους μας που τα έβαλαν με μια δεσποτική αυτοκρατορία, τη νίκησαν και 
δημιούργησαν ένα αναβαπτισμένο ελεύθερο δημοκρατικό έθνος.  
 

Όλες οι πληροφορίες αντλήθηκαν κυρίως από τα «Καρυάτικα» (εκδ. 1950) και 
δευτερευόντως από τη «Χρυσή Βίβλο των Καρυών» (εκδ.  1927) 

 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Καρυατών ανακοινώνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει  
 

στην εμπορική εκμετάλλευση  
των ισόγειων καταστημάτων 

 
του ακινήτου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην πλατεία Αγ. Ανδρέα 
Καρυών/Κεντρική οδό και το οποίο προορίζεται για τη δημιουργία του «Κέντρου 
Μνήμης και Πολιτισμού Καρυών Λακωνίας». 
 
  Για τον λόγο αυτό προσκαλεί όποιον ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@karyes.gr, ή στα τηλέφωνα 6944-784563 και  6974- 
720909.     

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Λόγω περιορισμένου χώρου οι αναφορές στους φίλους και συμπατριώτες που 
συνεισέφεραν χρηματικά στους σκοπούς του Συνδέσμου μας, θα αναφερθούν στο 

προσεχές τεύχος. 
 

 

mailto:info@karyes.gr
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΡΥΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Χρησιμοποιώντας στη διατροφή μας αγνά τοπικά προϊόντα 
 

προστατεύουμε την υγεία μας, 
 απολαμβάνουμε ποιότητα και 

 στηρίζουμε τους νέους του χωριού μας 
 

 Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε τη στροφή των νέων των Καρυών που ασχολούνται με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία προς την οργανωμένη τυποποίηση των προϊόντων τους. Η νέα 
γενιά στρέφεται όλο και περισσσότερο στη σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία προϋποθέτει ποιοτική παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση μέσω σύγχρονων 
μορφών διαφήμισης των κατά γενική ομολογία εξαίρετων προϊόντων της Καρυατικής γης. 
 Τα καταπληκτικά βιολογικά προϊόντα ενός πραγματικά παρθένου τόπου αξίζει να προωθηθούν όπως πρέπει: ως προϊόντα ιδιαίτερης διατροφικής αξίας που εκτός από τη καταπληκτική 
τους γεύση, προστατεύουν την υγεία μας και μας χαρίζουν απόλαυση και ποιότητα ζωής. 
 Στα πλαίσια αυτά το Δελτίο μας επιχειρεί να κάνει γνωστά σε όλους τους Καρυάτες και του φίλους των Καρυών τα αποτελέσματα αυτών των προσπάθειών, φέρνοντας σε επικοινωνία 
όσους ενδιαφέρονται για τα αγνά αυτά προϊόντα με τους νέους παραγωγούς. 
 

ΒΟΤΑΝΑ ΠΑΡΝΩΝΑ 
 

 Πρόσφατα δημιουργήθηκε στο χωριού μια εταιρεία από νέους παραγωγούς με την 
ονομασία «ΒΟΤΑΝΑ ΠΑΡΝΩΝΑ». 
 Για το σκοπό αυτό νοικιάστηκαν 65 στρέμματα όπου φυτεύτηκε ρίγανη, θρούμπη, θυμάρι 
και τσάι. Ήταν μια επίπονη διαδικασία μιας και τα χωράφια ήταν πολλά χρόνια 
ακαλλιέργητα είχαν δασωθεί, ωστόσο αυτό ήταν και το πλεονέκτημα αφού το χώμα ήταν 
απολύτως καθαρό. Χρησιμοποιήθηκαν τοπικοί σπόροι που καλλιεργήθηκαν σε φυτώριο και 
μετά μεταφυτεύτηκαν. Τα φυτά είναι πολυετή και σε κάθε στρέμμα φυτεύτηκαν 4.000 φυτά 
υπό την επίβλεψη γεωπόνου σε όλα τα στάδια. 
 Η επιχείρηση έχει προβεί σε σοβαρές επενδύσεις μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
αφού έχει αγοραστεί ειδικό μηχάνημα που τρίβει την ρίγανη, έχουν νοικιαστεί δύο 
αποθήκες όπου γίνεται η φυσική ξήρανση των βοτάνων, ενώ έχει κατασκευαστεί 
υδατοδεξαμενή 750 κυβικών για η άρδευση των αγρών. 
 

 
 
 Ωστόσο όλη η παραγωγή είναι απόλυτα βιολογική με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 
Έχει πιστοποιηθεί από την «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» η οποία παρακολουθεί την παράγωγή σε όλα τα 
στάδια, όπως παράδειγμα το ξεβοτάνισμα και η συγκομιδή που γίνεται με το χέρι. 
 Ο σκοπός όλης της διαδικασίας είναι να φτάνει στον καταναλωτή ένα απόλυτα αγνό, 
φυσικό προϊόντων αρίστης ποιότητας. Έτσι η ρίγανη, το τσάι, η θρούμπη και το θυμάρι 
διατηρούν τα αιθέρια έλαιά τους, τα αρώματά τους και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες σε 
ποσοστό 100% 

 

Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε σε διάφορα καταστήματα, 

αλλά και τηλεφωνικώς στο 📞 6972460436 

ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΔΥΤΟ 
 
 Ο γνωστός επιχειρηματίας των Καρυών Κων. Αρβανίτης έχει τα τελευταία χρόνια προβεί σε 
μια σημαντική επένδυση όσο αφορά τη καλλιέργεια ποιοτικής ρίγανης και τσάι βουνού. 
 

 
 
 Με πολύ προσωπικό μεράκι και συνεχή επιμόρφωση παράγει προϊόντα απολύτως 
βιολογικά και πιστοποιημένα. Όλη η παραγωγή γίνεται στον Πάρνωνα και κυκλοφορεί σε 
σύγχρονη και ειδική συσκευασία που διατηρεί την  ποιότητα του προϊόντος με την 
ονομασία «ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΔΥΤΟ». 
 

 

Για παραγγελίες, 
μπορείτε να 

επικοινωνήσετέ στο 
 

Τηλέφωνο 
 

📞 6974789411 
 

 
 

 

    
 

Ανακαίνιση και επέκταση του καφενείου Τράκα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ 
 
 Μετά και τη διακοπή λειτουργίας του κουρείου στη 
κεντρική πλατεία και επί τη ευκαιρία διακοπής της 
εστίασης λόγω της πανδημίας, η οικογένεια της 
Πότας Τράκα προχώρησε στην επέκταση του 
καφενείου της και τη ριζική ανακαίνισή του. 

 

 

 

 
. 

 Η εικόνα του νέου καταστήματος είναι καλαίσθητη, ενώ ο 
εσωτερικός χώρος μεγάλωσε και ανακαινίστηκε.  
 Πιστεύουμε ότι με δεδομένο το γνωστό επαγγελματισμό 
της Πότας το νέο κατάστημα θα ικανοποιήσει και τους 
πλέον απαιτητικούς. 

 Καλές δουλειές. 

 

Έφυγαν από την ζωή 
 

Στις 6 Νοεμβρίου 2020, απεβίωσε στο Αμαρούσιο Αττικής, 
 ο Νικόλαος Γαλάνης, 

 σύζυγος της Δήμητρας Ρούπα. 
 
 

Στις 8 Μαΐου 2021 απεβίωσε στις Καρυές, όπου και κηδεύτηκε την 
επομένη 

 η Γεωργία Διαμαντούρου το γένος Ανδριόπουλου, ετών 87, 
 μητέρα του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καρυών 

 Γ. Διαμαντούρου. 
 
 

Την 23η Μαΐου 2021,  απεβίωσε στο Λας Βέγκας Νεβάδας, Η.Π.Α. 
η Ευγενία χήρα Βασιλείου Κάκαρη, το γένος Στρατηγάκη, ετών 92, 

με καταγωγή από Βουτιάνους Λακωνίας. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΡΥΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

Χρησιμοποιώντας στη διατροφή μας αγνά τοπικά προϊόντα 
 

προστατεύουμε την υγεία μας, 
 απολαμβάνουμε ποιότητα και 

 στηρίζουμε τους νέους του χωριού μας 
 

ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΟ ΤΥΡOΚΟΜΕΙΟ: Για να τρως ποιοτικά! 
 
 Στους πρόποδες του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 950μ., η οικογένεια Μελεχέ παράγει ποιοτικό κατσικίσιο γάλα από ζώα ελευθέρας βοσκής. Η περιοχή που βόσκει το κοπάδι είναι πλούσια 
σε βότανα και πολλές ποικιλίες χόρτων. Μεταποιώντας το πρωτογενές προϊόν τους, παρασκευάζουν αυθεντικό και παραδοσιακό κατσικίσιο τυρί άλμης, 4μηνης ωρίμανσης. 

 

 
 Το Αραχοβίτικο Τυροκομείο είναι μια 
οικογενειακή επιχείρηση στις Καρυές 
(Αράχοβα) Λακωνίας, τον τόπο καταγωγής 
των Καρυάτιδων.  
 

Για παραγγελίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με 

 
Τηλέφωνο : 698 301 6469 

 
Email: arachovitiko@gmail.com 

 
Facebook: Αραχοβίτικο 

Τυροκομείο 
  

 ΜΕΛΙ ΠΑΡΝΩΝΟΣ: Οικογένεια Σιούτου 

 

 
 
 Ακόμα μια οικογενειακή επιχείρηση στο χωριό, που ξεκίνησε 
χρόνια πριν και συνεχίζει δυναμικά. 
 
Στο τιμόνι, τώρα πια, οι ΝΕΟΤΕΡΟΙ της οικογένειας!!  
 
 Η οικογένεια Σιούτου παράγει ανθόμελο, καθώς και μέλι από 
πεύκο, βελανιδιά κλπ. 
 

Αγνά, ποιοτικά και κυρίως γευστικά προϊόντα 
Παραγγελίες στο: 

☎ 6981738895 (Ανδρέας) 

☎ 6981306196 (Αχιλλέας) 
 

Τα οφέλη του μελιού για τον οργανισμό μας πολλά και 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ: 

 
• Εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών ουσιών 

• Ενυδάτωση του δέρματος 
Το μέλι βοηθά να αντιμετωπιστεί η ξηρότητα του δέρματος και η 

ακμή. 
• Βοηθά στην ελάττωση των εντερικών μικροβίων και παρασίτων. 
• Συμβάλει στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και 

στην καλή κυκλοφορία του αίματος. 
• Προστατεύει τα αγγεία της καρδιάς 

 
Και η λίστα δεν σταματά!! 

 
 
 
 

 

  

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΙΟΥ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ 

Τηλέφωνο 2731095438 - 2731095251 
 

 

 
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΙΟΥ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
Τηλέφωνο  2731095233 - 6984638400 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.KARYES.GR 
 

 

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΣ  ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ; 

Επικοινώνησε μαζί μας στο  
6974-720909 

ή στο email: info@karyes.gr 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ  ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ  

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
  ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ  

ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ  
E-mail: info@karyes.gr 

mailto:arachovitiko@gmail.com
mailto:info@karyes.gr
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 

Πλατεία Ράχης: Ολοκληρώθηκαν τα έργα 

 

 
 Με μεγάλη χαρά όλοι οι Καρυάτες αντικρίζουν την εικόνα της αναπλασμένης πλατείας του κάτω οικισμού. Ένα 
αίτημα πολλών ετών έλαβε «σάρκα και οστά». Τα έργα ολοκληρώθηκαν αποδίδοντας και στην πράξη το όνομα 
του χώρου: ΠΛΑΤΕΙΑ. 
 
 Η επέκταση του χώρου στα δυτικά και η ανύψωση του, ώστε πλέον να μην διασχίζεται από τα αυτοκίνητα πλην 
δύο λωρίδων, παρέδωσε ένα μεγάλο χώρο για τους πεζούς, μεγάλους και μικρούς. Η όμορφη πλακόστρωση από 
άκρη σε άκρη με μάρμαρο, τα νέα πέτρινα παρτέρια και η μετακίνηση της πετρόκτιστης βρύσης σε πιο κεντρική 
θέση, άλλαξε τελείως την εικόνα. 
 
 Παράλληλα εκατέρωθεν της κρήνης κατασκευάστηκε πετρόκτιστο τοιχίο, με μαρμάρινη επιφάνεια ώστε να 
χρησιμεύει ως κάθισμα για όλους όσους επιθυμούν να ξαποστάσουν, ενώ τοποθετήθηκαν και παραδοσιακού 
τύπου στύλοι φωτισμού. 
 
 Στο χέρι των δύο καταστημάτων εστίασης που λειτουργούν στη Ράχη είναι να εκμεταλλευτούν τον χώρο και να 
δημιουργήσουν ένα δεύτερο πόλο αναψυχής στο χωριό μας. 

 

 
Η ολοκλήρωση της πλακόστρωσης 

 
Η τοποθέτηση των μαρμάρινων επιφανειών στα πεζούλια 

εκατέρωθεν της κρήνης. 

Έμπροσθεν ο χώρος για το πανηγύρι. 
 

 
Η τοποθέτηση των πυλώνων φωτισμού 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Ένας εκλεκτός Καρυάτης απεβίωσε 

  

 
Ο εκλιπών με τη σύζυγό του 

Ο Πέρυ Γ. Κερχούλας, 86 ετών, κάτοικος της Γκρίνγουντ, σύζυγος της Πεπίτσας 
Αρδάμης, απεβίωσε το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 στο Hospice & Palliative Care of the 
Piedmont. 
 
 Γεννημένος στις 24 Δεκεμβρίου 1934, στις Καρυές, ήταν γιος του αείμνηστου Γιώργου 
και της Παρασκευής Κερχούλα. Ήταν απόφοιτος του Γυμνασίου Αθηνών και 
υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό το 1956 και το 1957. Υπήρξε από τους καλύτερους 
ποδοσφαιριστές του Α.Σ. «Ο Καρυατής» και απολάμβανε πολλές υπαίθριες 
δραστηριότητες, όπως το κυνήγι. 

  
 Ο εκλιπών μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Δεκεμβρίου 1963 και ξεκίνησε τη νέα του ζωή, όπου ξεκίνησε 
εργαζόμενος σε εστιατόριο μόλις ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο δικό του εστιατόριο ήταν το «Elite Drive In» στο 
Σπάρταμπουργκ την περίοδο 1970-1977. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον αγαπημένο του αδερφό Pete στο «Dixie Drive In» 
στο Γκρήνγουντ από το 1977 έως το θάνατο του Pete το 1990. Ο Perry συνέχισε ως μοναδικός ιδιοκτήτης μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του το 2009. 
 Με τα χρόνια, ο Perry ανέπτυξε τόσες πολλές ανεκτίμητες φιλίες. Ήταν φίλος και μέντορας σε όλους. Η υποστήριξη προς την 
κοινότητά του ήταν χωρίς όρια. Είχε ένα βαθύ πάθος για τον ελληνικό του πολιτισμό, αλλά ήταν τόσο περήφανος που έγινε 
Αμερικανός πολίτης. Είχε φημολογηθεί ότι είπε «Δεν ξεχνάω ποτέ από πού ήρθα - ποτέ. Το βάζεις κάπου στην ιστορία σου - 
Θεός ευλογεί την Αμερική». Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Σπάρτανμπουργκ 
και του Αδελφότητας Αραχοβίτων «ΑΙ ΚΑΡΥΑΙ». 
 
 Αφήνει πίσω του, εκτός από την αγαπημένη του σύζυγο επί 52έτη, τον γιό του Γιώργο και την κόρη του Ιωάννα Κερχουλά-
McCravy (Scott), κατοίκους Γκρήνγουντ και δύο εγγόνια, τον Μιχάλη και τον Χάρη Κερχούλα. 
 Ως μέλος μιας πολύτεκνης οικογένειας είχαν αποβιώσει ήδη οι αδελφοί του Ted, Pete και Alex, καθώς και η αδελφή του Πίτσα 
Κονταλώνη. Αφήνει πίσω του ωστόσο άλλους δύο αδελφούς τον Gus και τον Tommy, κατοίκους Γκρήνγουντ και μια αδελφή τη 
Μαρία Σιάχου κάτοικο Κόνκορντ, καθώς και γαμπρούς, νύφες και ανίψια.  
 
 Το τρισάγιο τέλεσαν οι ιερείς Tom Pistolis και George Nayfa και ακολούθησε η κηδεία στο Oakbrook Memorial Park. 
 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Μια αραχωβίτικη επιχείρηση που 
κλείνει 60 χρόνια ζωής 

 

 
Έξι δεκαετίες ζωής κλείνει η επιχείρηση εστίασης των 
οικογενειών Κοψιαύτη και Σταθάκη. Το εστιατόριο 
ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 2 Ιανουαρίου του 1961 
και έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα έχοντας πλέον γίνει 
μέρος της ιστορίας του Σπάρταμνπουργκ. 
  
Ευχόμαστε να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη! 
 

 Αφιέρωμα στις Καρυές Λακωνίας 
 από γνωστό ταξιδιωτικό περιοδικό 

 
 Το πιο γνωστό ίσως Ελληνικό περιοδικό περιηγητισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 
παρουσίασε στο τελευταίο του τεύχος ένα εκτενές αφιέρωμα στο χωριό μας. Το άρθρο 
επιμελήθηκε ο κος Στέφανος Ψημμένος ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας που 
σχεδίασε και σηματοδότησε τα μονοπάτια. Με αφορμή τη δημιουργία των μονοπατιών, 
παρουσιάστηκαν οι όμορφες διαδρομές, καθώς και το ίδιο το χωριό. 

Όλα τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία 
είναι διαθέσιμα  και σε ηλεκτρονική 

μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
χωριού μας WWW.KARYES.GR 

 

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