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Εκ καθήκοντος οφείλω να επισηµάνω µία εκ παραδροµής λάθος αναφορά στα σχόλια το τραγουδιού
«ΣτηνµέσηστηνΑράχοβα»στοΒ΄τόµο σελίδα 87 Αριθµ.τραγουδιού 53.
Έχουν προσαρτηθεί σχόλια που αφορούν την Αράχοβα της Βοιωτίας. Για την αποκατάσταση λοιπόν της
αληθείας παραθέτω την συµπληρωµατική αυτή σελίδα την οποία άντλησα από την ιστοσελίδα karyes.gr.

ΟιΑραχωβίτεςστρατεύονταιστηνΕλληνικήΕπανάσταση
Το χαρµόσυνο µήνυµα της Επανάστασης άγγιξε τις καρδιές των Αραχωβιτών.
Ωστόσο, 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 Μπαρµπι-
τσιώτη υπό την καθοδήγηση του ηρωικού Δεσπότη Βρεσθένης Θεοδώρητου Β΄. Τέλος
κάποιοι άλλοι εντάχθηκαν στα σώµατα του Γ. Γιατράκου και του Νικήτα Σταµατε-
λόπουλου (Νικηταρά). Στο Αρχείο των Αγωνιστών (Εθνική Βιβλιοθήκη) υπάρχουν
καταγεγραµµένα περίπου 80 ονόµατα πολεµιστών από τις Καρυές. Υπό αυτούς τους
οπλαρχηγούς πήραν µέρος σε όλες τις µεγάλες µάχες που απελευθέρωσαν την
Πελοπόννησο τηνπερίοδο 1821-24.

ΗΈλευσητου Ιµπραήµ
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
την καταλαµβάνει µέσα σε 2 µήνες. 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 , αλλά τελικά ο στρατός του καταφέρνει να
χτυπήσει και ναδιαλύσει τοστρατόπεδο τωνΒερβένωνστις 27 Ιουλίου.
ΟιΕκστρατείες στηνΛακωνίακαι τοΚάψιµο τηςΑράχωβας
Μετά από αυτές τις επιτυχίες του ο στόχος του είναι η Λακωνία και η Μάνη. 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 λεηλα-
σίες και αιχµαλωσίες για να επιστρέψει πίσω στην Τρίπολη όπου στρατοπέδευσε
έναςµέρος του, ενώο ίδιος ο Ιµπραήµµετέβηπάλι στηνΜεσσηνία.
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 εκστρατευ-
τικό 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 1826 φτάνει
στις Καρυές («Ράχοβα» Σπηλιάδης) την οποία και καταστρέφει, στο λεγόµενο
«κάψιµο της Αράχοβας» Όλοι οι κάτοικοι έχουν καταφύγει στους λόγγους και τα
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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 Βαρβί-
τσα, 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.
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 Καρυών/
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 εξαγο-
ράσουν πολλούς αιχµαλώτους που είχαν µεταφερθεί στην Πύλο πληρώνοντας
λύτρα.
Οι κάτοικοι των χωριών της περιοχής 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 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
ΤρίποληκαιµετάστηνΜεθώνη.

ΠροςτηνΕλευθερία
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
σεµάχες.Όπωςείπεοποιητής «τοδέντρο τηςΕλευθερίαςποτίζεταιµεαίµα».
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