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Γενική Συνέλευση και απολογισμός 2017
Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ», 16 Απριλίου
2017, ανήμερα το Πάσχα στο κυλικείο
του χωριού. Μετά την ακολουθία της
Αγάπης η οποία έγινε στις επτά η ώρα
και τελείωσε στις οκτώ και μισή, ήταν
θεωρούσαμε η κατάλληλη στιγμή, αφού
όλοι είχαμε ξεκουραστεί, για να
παραβρεθούμε σαν ενεργοί πολίτες, στην
κορυφαία στιγμή ενός Φορέα που
προσφέρει ότι καλύτερο μπορεί τα
τελευταία εννέα χρόνια στην Αρήνη. Η
προσέλευση όμως, ήταν πολύ
χαμηλότερη των προσδοκιών μας. Τα
καθίσματα  περίσσευαν και το κυλικείο
ήταν άδειο. Κάτι που δεν συμβαίνει σε
μέρες γιορτής, όπως του Αγίου
Αθανασίου και του Αγίου
Κωνσταντίνου, που τα καθίσματα δεν
φτάνουν και το κυλικείο γεμίζει μέσα
και πολλές φορές και ο περιβάλλων
χώρος. Παρ’ όλα αυτά, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Νίκη Πρασσά, διάβασε
τον απολογισμό πεπραγμένων και
παρ’ ότι τα οικονομικά του Συλλόγου, όσο πάνε και συρρικνώνονται, γι άλλη μια χρονιά οι
δραστηριότητες δεν έλειψαν. Τέσσερις γιορτές, όπως κάθε χρόνο, που σημαίνει η γιορτή του
Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Αθανασίου προσφορά του Συλλόγου και οι δύο, η γιορτή
των νέων και το παραδοσιακό πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου. Επίσης συμμετοχή στο
καρναβάλι Ζαχάρως με άρμα και καρναβαλιστές και γλέντι ρεφενέ την Τσικνοπέμπτη, αντί
για τα Κούλουμα, που γινόταν  τις προηγούμενες χρονιές.  Εκδρομή στο Αιτωλικό, έκδοση

ημερολογίου και έκδοση δώδεκα φύλλων της εφημερίδας.
Συμμετοχή του Συλλόγου στην 6η γιορτή Πολιτιστικής
κληρονομιάς και Παραδοσιακής οικονομίας, που γίνεται
επί έξι συνεχή χρόνια, με την συνεργασία των Συλλόγων
του Δήμου Ζαχάρως. Όσο κι αν όλα αυτά, τα
αναφέρουμε επιγραμματικά, η κάθε μια δραστηριότητα
ξεχωριστά, απαιτεί κόπο, χρόνο και κόστος. Μετά τον
απολογισμό πεπραγμένων και την έγκριση του
οικονομικού απολογισμού έγινε συζήτηση και
ακούστηκαν προτάσεις σε θέματα, όπως για το
παραδοσιακό πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου και αν
είναι εφικτό να γίνει με τις προδιαγραφές των τελευταίων
χρόνων. Συζητήθηκε επίσης, η έκδοση της εφημερίδας
και το μέλλον αυτής, διότι απαιτείται ένα πάγιο μηνιαίο
κόστος, το οποίο έχει αρχίσει να προβληματίζει. Ωστόσο,
όλοι συμφώνησαν, ότι την εφημερίδα και την περιμένουν
και την διαβάσουν τόσο σε έντυπη, όσο και σε
ηλεκτρονική μορφή. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους
νέους αλλά και τους επαγγελματίες της Αρήνης, είναι το
INTERNET που στην Αρήνη δεν έχει φτάσει ακόμα, ενώ
έχει πάει στα περισσότερα χωριά και ας είναι πιο
απομακρυσμένα και σε μεγαλύτερο υψόμετρο από την
Αρήνη. Μάθαμε όμως, από το στόμα του Προέδρου του
Τ.Σ. Νίκου Πρασσά που ήταν παρών, ότι τον Ιούνιο η

Αρήνη θα έχει INTERNET. Το παρήγορο, είναι ότι αν και τα μέλη που προσήλθαν ήταν μόλις
είκοσι εννέα (29) άτομα, η διαλογική συζήτηση, οι προτάσεις και τοποθετήσεις που
ακούστηκαν, δημιούργησαν ένα κλίμα συνεργασίας. Και είναι παρήγορο, διότι έστω και με
λίγους, κάποιοι άνθρωποι πασχίζουν και τελικά τα καταφέρνουν να κρατήσουν ζωντανό έναν
Πολιτιστικό Φορέα.

Η Σύνταξη
*****************************************************************************************************************************************************

Ο Αλέξης Γιωργούλιας από την Αρήνη στο Μαραθώνιο του Παρισιού
Πρώτος ανάμεσα στους Έλληνες  με νέο προσωπικό ρεκόρ

Γνωρίζουμε ότι ο Αλέξης Γιωργούλιας είναι αθλητής
δρομέας, με πολύ καλές επιδόσεις. Εκτός από την
συμμετοχή του στον κλασικό Μαραθώνιο, λαμβάνει
μέρος και σε αγώνες μικρότερης διαδρομής σε όλη την
Ελλάδα. Φέτος έλαβε μέρος στον αγώνα “Schneider
Electric Marathon de Paris” που διεξάχθηκε στο κέντρο
του Παρισιού στις 9 Απριλίου 2017 και θεωρείται ένας
από τους σπουδαιότερους Μαραθώνιους σε όλο το
κόσμο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που τερμάτισαν
έφθασε τους 42.441 αθλητές, μεταξύ των οποίων και 80
Έλληνες. Ανάμεσα στους Έλληνες συμμετείχαν και
τερμάτισαν και δύο Αρηναίοι. Ο Αλέξης Γιωργούλιας
και ο Μάνος Δρακόπουλος. Ο Αλέξης τερμάτισε 695ος

στο σύνολο των αθλητών, με χρόνο 2 ώρες, πενήντα έξι
πρώτα λεπτά και δεκαεπτά δεύτερα (2.56΄17΄΄), αλλά
πρώτος από τους Έλληνες. Ήταν ένας πολύ καλός
χρόνος και ένα ακόμη προσωπικό ρεκόρ για τον Αλέξη,

το οποίο βελτίωσε κατά 7΄και 40΄ .́ Σχετικά με την
εμπειρία του ο ίδιος αναφέρει. «Απίστευτη
εμπειρία για μένα αυτός ο μαραθώνιος, από τους
πολυπληθέστερους στον κόσμο και με απίστευτη
στήριξη από τον κόσμο, από το πρώτο, μέχρι το
τελευταίο χιλιόμετρο, που δεν έχω
ξανασυναντήσει άλλη φορά, σε μια πολύ ωραία
διαδρομή, στο κέντρο του Παρισιού. Σίγουρα θα
ήθελα να ξανασυμμετάσχω και ελπίζω να μην
είναι τότε, τόσο έντονος ο φόβος κάποιου
τρομοκρατικού κτυπήματος, για να τρέξουν
ακόμα περισσότεροι αθλητές. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους, όσοι με ενθαρρύνουν σε
αυτήν την προσπάθεια, γιατί μου δίνουν μεγάλη
δύναμη να γίνομαι καλύτερος, σε κάτι που μου
αρέσει πολύ. Τώρα, μετά από μια μικρή
χαλάρωση, θα μπω πάλι στους αγώνες, για να
πετύχω με πολύ δουλειά νέα ρεκόρ». Εμείς θα
προσθέσουμε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη για την
Ελλάδα και για την Αρήνη, ήταν  ακόμα
μεγαλύτερη. Είναι κάτι ξεχωριστό, για ένα μικρό
χωριό, να έχει αναθρέψει έναν αθλητή που με τις
συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει, ίσως κάποια
στιγμή διακριθεί ακόμη και σε έναν Κλασικό
Μαραθώνιο. Στην ίδια διαδρομή, στον
Μαραθώνιο του Παρισιού, ο επίσης Αρηναίος
Μάνος Δρακόπουλος τερμάτισε 16ος από τους
Έλληνες με χρόνο 3 ώρες και 41 λεπτά. (3.41΄). Ο
Μάνος είναι 35 χρονών και έχει λάβει μέρος σε
αρκετούς αγώνες στο εξωτερικό. Ήταν επίσης μία
καλή θέση και ένα καλό ρεκόρ και για το Μάνο.
Στις 23 Απριλίου ο Αλέξης Γιωργούλιας, έλαβε
μέρος και στον 4ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και
τερμάτισε 15ος με χρόνο 1.24΄39΄΄.Τέλος να
προσθέσουμε, ότι το όνομα του Αλέξη
Γιωργούλια, υπάρχει στη λίστα με τα ονόματα
των καλύτερων αθλητών δρομέων για το έτος
2017. Ευχόμαστε και στους δύο αθλητές να
συνεχίσουν τον αγώνα τους και να σημειώσεις
ακόμα_καλύτερες_επιδόσεις.

Δέσποινα Δαλιάνη

Μεγάλη Εβδομάδα και εορτασμός του
Πάσχα στην Αρήνη

Γιορτάσθηκε και φέτος το Πάσχα στην Αρήνη, με καλό
καιρό και αρκετούς Αρηναίους, που ήρθαν από τα αστικά
κέντρα που διαμένουν μόνιμα. Λόγω των   επαγγελματικών
και οικογενειακών τους υποχρεώσεων οι μεγαλύτεροι αλλά
και λόγω σπουδών οι νεότεροι.  Αρκετές ημέρες πριν την
Μεγάλη εβδομάδα το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου η
Αρήνη ασχολήθηκε με τον ευπρεπισμό του χωριού. Ο
Αντιπρόεδρος Γιώργος Καστρινός επιμελήθηκε ιδιαιτέρως
την Κεντρική βρύση  και τον περιβάλλοντα χώρο αυτής,
όπου λόγω της συνεχής ροής των υδάτων, δημιουργείται
ολισθηρότητα, η οποία εκτός από αντιαισθητική, γίνεται και
επικίνδυνη. Επίσης, κόπηκαν τα ξερά χόρτα στην πλατεία,
όπου διοργανώνεται το πανηγύρι αλλά και περιμετρικά του
χωριού και στη συνέχεια τα μέλη του Δ.Σ. ανέλαβαν όπως
κάθε χρόνο το άσπρισμα. Κατά τη διάρκεια της Μ.
Εβδομάδας, με τα γειτονικά Ροδινά μοιραζόμαστε τον ίδιο
Ιερέα. Εβδομάδα κούρασης και διπλών υποχρεώσεων για
τον Ιερέα Παναγιώτη Νικολακόπουλο, που έπρεπε να
ανταποκριθεί στις Ιερές ακολουθίες δύο εκκλησιών. Την Μ.
Παρασκευή κορίτσια  και κυρίες από την Αρήνη στόλισαν
τον επιτάφιο για την Αποκαθήλωση και την Περιφορά, της
οποίας η διαδρομή ήταν διαφορετική από τα προηγούμενα
χρόνια. Με την χαρμόσυνη Ανάσταση του Χριστού και την
ακολουθία της Αγάπης, ολοκληρώθηκε ο εορτασμός του
Πάσχα.

Περίπτερο Ζ39 - Extreme Photographers (Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)

Εικόνα από τη Γενική Συνέλευση (Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)

Ο Αλέξης Γιωργούλιας σε παλαιότερη φωτογραφία
στο Παναθηναϊκό στάδιο

(Η φωτογραφία προέρχεται από το διαδίκτυο)

Ο στολισμός του Επιταφίου (Φωτ. Κανέλλα Πρασσά)



Κατασκευάζοντας ένα αερόστατο
Το αερόστατο, είναι ένα αντικείμενο που ίπταται και αιωρείται.
Αποτελείται από ένα ελαφρύ σώμα, που το μέγεθός του θυμίζει
ένα μεγάλο μπαλόνι. Μερικές φορές το σχήμα του, μοιάζει με
πύραυλο. Με τη βοήθεια του αέρα, ανυψώνεται, πετάει και μπορεί
να φτάσει κάποια χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που
ανυψώθηκε, αλλά μπορεί και να αιωρείται και να παραμένει
σταθερό μόλις λίγα μέτρα πάνω από τη γη, για κάποιο μικρό
χρονικό διάστημα. Η ιστορία του χάνεται στα βάθη της
αρχαιότητας και βασίζεται στους νόμους του Αρχιμήδη, περί
βαρύτητας και ανώσεως. Σχέδια για αερόστατα και γενικά
πτητικές μηχανές, είχε φτιάξει πολλά ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι. Η
ανάγκη του ανθρώπου να πετάξει και οι έρευνες πάνω σε αυτό το
θέμα, οδήγησε ορισμένους στην κατασκευή των αερόστατων, τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν σε καιρό πολέμου για διάφορες
αποστολές, έως και μεταφορές μικρών φορτίων. Κάποιοι αρχαίοι
λαοί μάλιστα, λέγεται ότι έδεναν σε αυτά τους νεκρούς τους και
τους έστελναν στον ουρανό. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας,
κάποιος Ηπειρώτης, έφτιαξε ένα αερόστατο για να εντυπωσιάσει
τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Μόνο που δεν κατάφερε να το κάνει να πετάξει. Ωστόσο οι
προσπάθειες για την κατασκευή τους συνεχίστηκαν και εξελίχθηκαν. Τα τελευταία χρόνια,
χρησιμοποιούνται για λόγους διαφημιστικούς και εθιμοτυπικούς. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας,
είναι έθιμο να πετάνε αερόστατα την ημέρα του Πάσχα. Στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, το βράδυ
της Ανάστασης, ο ουρανός γεμίζει από αμέτρητα φωτισμένα αερόστατα, που μοιάζουν με
αναμμένα ιπτάμενα φανάρια. Αερόστατα έφτιαχναν και στην Αρήνη τα παλιά χρόνια, για να
διασκεδάσουν, όπως έφτιαχναν και χαρταετούς. Τους χαρταετούς τους έφτιαχναν για την

Καθαρή Δευτέρα, όπως σε όλη
την Ελλάδα και τα αερόστατα τα
έφτιαχναν την Μ. Εβδομάδα για
το Πάσχα. Μόνο που έπρεπε να
μην φυσάει και να μην έχει
ξηρασία. Κατάλληλος καιρός
πάντως, ήταν η Άνοιξη. Τα
αερόστατα φτιάχνονται σε
διάφορες διαστάσεις, αλλά
συνήθως, δεν ξεπερνούν δυόμισι
μέτρα. Τα υλικά που
χρειάζονται, είναι κόλες χαρτιού,
οι οποίες πρέπει να είναι
ανθεκτικές και ελαφριές,

καλάμια ή σχοινιά, κόλλα για να κολληθούν αυτά τα υλικά και να δώσουν το σχήμα του
αερόστατου, κάποιο υλικό που θα χρησιμεύσει για να ανάψουν φωτιά ώστε με τον ζεστό αέρα
που θα δημιουργηθεί, το αερόστατο να πάρει ώθηση προς τα πάνω και τέλος ένα σφουγγάρι,
εμποτισμένο με πετρέλαιο, το οποίο θα προστεθεί μόλις ζεσταθεί αρκετά και είναι έτοιμο να
πετάξει. Ο Γιώργος Παναγόπουλος και ο γιος του ο Σωκράτης, σκέφτηκαν να αναβιώσουν αυτό
το παλιό έθιμο, για να δείξουν στα παιδιά της Αρήνης, πως κατασκευάζεται και πως λειτουργεί
ένα αερόστατο. Πήραν λοιπόν τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία και χρησιμοποιώντας το
δάπεδο του κυλικείου, ως χώρο εργαστηρίου, έκοψαν, κόλλησαν και συναρμολόγησαν ένα
αερόστατο. Αφού του έδωσαν σώμα και υπόσταση, του έβαλαν φωτιά και προσπάθησαν με τον
τρόπο που γνώριζαν, να το κάνουν να πετάξει. Κάτι όμως δεν πήγε καλά. Τα παιδιά, είδαν πως
κατασκευάζεται, αλλά δεν είχαν την τύχη να το δουν να πετάει. Ρωτήσαμε τον Σωκράτη

Παναγόπουλο, να μας περιγράψει πως εργάσθηκαν, περισσότερο για
να υπάρχει μία περιγραφή του εγχειρήματος, για τη λαογραφική μας
ιστορία. Μας είπε λοιπόν. «Αφού κολλήσαμε τις κόλες χαρτιού
μεταξύ τους, φτιάξαμε δύο ορθογώνια κομμάτια, διαστάσεων
3.5Χ1.5μ., τα τοποθετήσαμε το ένα πάνω στο άλλο και τα
κολλήσαμε μεταξύ τους, αφήνοντας τη μία πλευρά του ορθογωνίου,
τη μικρή, χωρίς να την κολλήσουμε. Στη συνέχεια, κόψαμε την άλλη
μικρή πλευρά διαγωνίως και στις δύο πλευρές, προκειμένου το
αερόστατο να έχει σχήμα μυτερό, άρα και πιο αεροδυναμικό. Μετά,
πήραμε ένα καλάμι και το λυγίσαμε, ώστε να του δώσουμε κυκλικό
σχήμα και να το τοποθετήσουμε – περίπου 5 εκατοστά – μέσα στη
μικρή πλευρά. Μετά, διπλώσαμε με την κόλλα χαρτιού το καλάμι και
ράψαμε με κλωστή και τις δύο κόλες χαρτιού μεταξύ τους. Στη
συνέχεια, πήραμε τρία κομμάτια σύρμα και τα δέσαμε στο κυκλικό
καλάμι, σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αφήνοντας το υπόλοιπο του
σύρματος, να κρέμεται προς τα κάτω. Ύστερα, ενώσαμε τα τρία
κομμάτια του σύρματος, στο κάτω μέρος του αερόστατου, ακριβώς

στο κέντρο. Στο σημείο αυτό, θα δέναμε ένα κομμάτι στουπί,
εμποτισμένο με πετρέλαιο. Με τα άχυρα, ανάψαμε φωτιά, για να δημιουργηθεί καπνός, ώστε να
γεμίσει το αερόστατο, με ζεστό αέρα και μόλις ζεσταινόταν αρκετά, τότε, θα βάζαμε το στουπί
με το πετρέλαιο, για να μπορέσει να ανέβει όσο πιο ψηλά γίνεται. Γιατί μόλις αρχίσει να
ανεβαίνει ψηλά, ο αέρας παγώνει και τότε αρχίζει να πέφτει. Βάζοντας το στουπί με τη φωτιά,
προσπαθούμε να καθυστερήσουμε την ψύξη του αέρα ώστε το αερόστατο, να πάει όσο γίνεται
πιο ψηλά. Και ενώ πιστεύαμε, ότι όλα είχαν γίνει σωστά και θα κρεμάγαμε το στουπί με το
πετρέλαιο στο κέντρο, εκεί που είχαμε ενώσει τα τρία σύρματα, δυστυχώς δεν σταθήκαμε
τυχεροί. Ας ελπίσουμε του χρόνου». Και για την ιστορία, να  σημειώσουμε κάτι ακόμα, που μας
είπε ο Γιώργος Παναγόπουλος, πατέρας του Σωκράτη. Την εποχή εκείνη που έφτιαχναν τα
αερόστατα, έπρεπε να τα
παρακολουθούν ώστε να
μην τους ξεφύγουν, διότι
υπήρχε κίνδυνος
πυρκαγιάς σε περίπτωση
που έπεφταν σε κάποιο
χωράφι και δεύτερον, δεν
έπρεπε σε καμία
περίπτωση να πέσουν στα
χέρια των αντιπάλων.
Ποιοι ήταν οι αντίπαλοι;
Τα παιδιά των γειτονικών
χωριών. Των Ροδινών ας
πούμε. Εάν οι Γολεμαίοι,
όπως τους έλεγαν τότε, κατάφερναν να καταλάβουν το αερόστατο των Αρηναίων, τότε αυτό
σήμαινε ήττα για την Αρήνη και το αερόστατο, εθεωρείτο τρόπαιο για τα Ροδινά. Αυτά
συνέβαιναν κάποτε, όταν δεν υπήρχε η τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα κινητά
τηλέφωνα, που αιχμαλωτίζουν τα παιδιά και δεν τα αφήνουν να ζήσουν την παιδική τους ηλικία.
Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα των παιδιών που βοήθησαν στην κατασκευή του
αερόστατου. Ήταν ο Γιώργος και η Παναγιώτα Παναγοπούλου, ο Σωτήρης Δαλιάνης, η
Αθανασία και Δέσποινα Λιανού, η Χριστίνα Μισιχρόνη, ο Χρήστος Ζευγίτης και ο Μάνος
Αυγερινός.
Οι πληροφορίες, συμπληρώθηκαν και  από το διαδίκτυο. Δέσποινα Δαλιάνη

************************************************************************************************************************************************************
Τα παλιά βιβλία - Του Αγησίλαου Γεωργούλια

Τα παλιά σχολικά βιβλία μας – μαζί και κάποια άλλα εξωσχολικά – τα’ χω φυλαγμένα σ’ ένα
χαρτόκουτο πάνω στο πατάρι. Ταλαιπωρήθηκαν κι αυτά αλλάζοντας συνεχώς θέσεις, τόπο,
χώρο, ακολουθώντας κι αυτά την πολυτάραχη ζωή μου, από το 1960 που τελείωσα το Γυμνάσιο
της Ανδρίτσαινας. Αυτά τα βιβλία, υπήρξαν κάποτε στα νεανικά μας χρόνια, η πνευματική μας
τροφή, οι δρομοδείχτες στο δύσκολο δρόμο της ζωής. Μια νοσταλγία μας εξουσιάζει καμιά
φορά, να τα πιάσουμε ξανά στα χέρια μας, να τα ξεφυλλίσουμε με πρωτόγνωρη περιέργεια, λες
και δεν τα είδαμε ποτέ. Ποια είναι όμως η δύναμη αυτή, που μας οδηγεί στα παλιά; Πολλές
φορές αναρωτήθηκα, μα δεν πήρα απάντηση πειστική. Ίσως εκείνο, ίσως το άλλο, ίσως το παρ’
άλλο. Η πιο πειστική απάντηση είναι, ότι τα παλιά βιβλία, με το περιεχόμενό τους, το γνώριμο
σ’ εμάς και μια σκέψη στην αύρα του μόχθου και του απαυδησμού. Ανάμεσα στα γυμνασιακά
βιβλία, μιλάμε για 6/τάξιο Γυμνάσιο, ξεχώρισα δύο, που ήταν ιδιαίτερα αγαπημένα σ’ εμένα.
Ήταν τυλιγμένα με γαλάζια κόλα και στη μέση και επάνω, η ετικέτα έγραφε στο πρώτο:
Αγησίλαος Γεωργούλιας (Αντιγόνη Σοφοκλέους) Τάξη Ηη Γυμνασίου Σχολ. Έτος 1959 – 60.
Και στο δεύτερο: Αγησίλαος Γεωργούλιας (Τριγωνομετρία) Τάξη Ηη Γυμνασίου Σχολ. Έτος
1959 – 60. Ο νους μου γύρισε πενήντα δύο χρόνια πίσω. Όλα μου ήρθαν μπροστά μου, λες κι
έγιναν μόλις χθες. Ο καθηγητής της τάξης – του καθένα από τα προαναφερόμενα βιβλία στα
οποία είχα συμπάθεια – στο Γυμνάσιο Ανδρίτσαινας, οι συμμαθητές, η αίσθηση πως ήμουν
στην τάξη. Ανάμεικτα συναισθήματα για τη νιότη που έφυγε και για την πείρα της ζωής και τις
γνώσεις που απέκτησα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω τούτο. Στο μάθημα της
τριγωνομετρίας, παρ’ όλο που είχα είκοσι (20), ο διδάσκων καθηγητής ήταν άγευστος
παιδαγωγικής και δεν θα πω τίποτα. Όμως, το βιβλίο της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, αυτό το
παλιό βιβλίο, που το διαβάζουν και σήμερα οι έφηβοι και το βρίσκουν καινούργιο, όσο το
βρήκαμε και μεις κάποτε, το λατρεύω πιο πολύ, γιατί ο καθηγητής του μαθήματος, ο καλός μας
Γυμνασιάρχης αείμνηστος Ι. Αγγελόπουλος μας έκανε αναλύσεις επί αναλύσεων και μας
παρότρυνε να υπογραμμίζουμε φράσεις - ρητά, το νόημα και το περιεχόμενο των οποίων, να
εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Κάθε φορά που το ξετρυπώνω, το διαβάζω το βιβλίο αυτό και δεν
είμαι μόνο αναγνώστης όπως τότε, αλλά και κριτής που δεν ήμουν τότε. Το διάβασμα είναι μία
τίμια πράξη κι έτσι περίπου θα παραμείνει. Αυτό το παλιό δεν παλιώνει ποτέ, γιατί πορεύεται

από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Σε σελίδα σημειώνω… 10-10-59, κείμενο στο 1-10. Πάνω –
πάνω γράφει: κύρια ιδέα της τραγωδίας. «Η σύγκρουση των αυθαίρετων ανθρώπινων νόμων
προς τους αθάνατους, θεϊκούς άγραφους νόμους». Δίπλα στο περιθώριο, σημειώσεις. Λέξεις,
ονόματα τραγουδιστών, παικτών ποδοσφαίρου της εποχής… ονόματα κοριτσιών… πιο κάτω
υπογραμμίσεις. Πράγματι το νόημα, το δίδαγμα όλων των βιβλίων που διάβασα, μου έγιναν
σκαλοπάτια για τα παραπάνω, για την επαγγελματική μου αποκατάσταση, για την ψυχική μου
καλλιέργεια και την κοινωνική μου καταξίωση. Μας έμαθαν να ξεχωρίζουμε τη δύναμη και την
αρετή. Τότε βέβαια, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τη δύναμη και την αξία της εφαρμογής
των αποφθεγμάτων. Απλά τα δεχόμασταν. Πολλά από τα ρητά δεν τα εφαρμόσαμε στη ζωή
μας. Κάναμε πολλά πάνω από τις δυνάμεις μας και αποτύχαμε. Πιστέψαμε ότι στη ζωή μας, τα
αγαθά φέρνουν την ευτυχία. Σε κάποιο στίχο, μέσα από τη σύγκρουση των Θεϊκών νόμων με
τους ανθρώπους και την ηθική, αυτό που είναι το επιστέγασμα όλων των ρητών είναι η
απάντηση της Αντιγόνης στον Κρέοντα. «Ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν». Που
σημαίνει. «Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για ν’ αγαπώ». Και τέλος διαβάζω και ερμηνεύω
αλλιώς τους υπέροχους στίχους που αποτελούν έναν ύμνο στον Έρωτα. Ένα αιώνιο
συναίσθημα. Ανάμεσα στις τελευταίες κιτρινισμένες σελίδες, με τα σχόλια του κειμένου, ένα
μαραμένο λουλούδι αμυγδαλιάς που για κάπου προοριζόταν και ποτέ δεν έφτασε στον
προορισμό του, μένει εκεί για να θυμίζει την Άνοιξη που ήρθε και τη νιότη μου έφυγε και
παραχώρησε τη θέση της στην ωριμότητα και τη γνώση. Έμεινα για λίγο σιωπηλός και
σκεφτικός. Μύρισα τα μέσα του φύλλα, κλείνοντας σιγά τα μάτια μου. Έκλεισα με προσοχή το
βιβλίο. Τίναξα από τα χέρια μου τη σκόνη και τ’ άφησα να κρατά όλα τα κρυμμένα μυστικά και
όλες τις «επεμβάσεις» πάνω του και το έβαλα στη θέση του μαζί με τ’ άλλα. Πάντως και
αναπόλησα και νοστάλγησα. Το ταξίδι της μνήμης μου τελείωσε εδώ. Δεν ξέρω αν χάρηκα ή αν
λυπήθηκα. Ένα είναι βέβαιο. Τα πράγματα που αποκτούν ιστορία, αποκτούν και μαγεία.
Γερνούν και ομορφαίνουν μέσα στη φυσιολογική τους φθορά. Και κουβαλούν πολλά, πέρα από
τη σκόνη και τα όνειρα που ο χρόνος τα θρυμμάτισε.

Το κείμενο  είναι αναδημοσίευση από τη εφημερίδα  ΠΡΩΤΗ (5 Απριλίου 2016)
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΑΡΗΝΗ» προσκαλεί τα μέλη του στη
γιορτή του Αγ. Κωνσταντίνου που θα
πραγματοποιηθεί την παραμονή, 20 Μαΐου
2017 μετά τον εσπερινό, στο κυλικείο του
χωριού. Ο Σύλλογος θα προσφέρει κυρίως
γεύμα, κρασί και αναψυκτικά. Όσα από τα
μέλη μας έχουν την ευχαρίστηση μπορούν
να εμπλουτίσουν το τραπέζι της γιορτής.
Με τιμή το Δ. Σ.

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για τον Σύλλογο και την εφημερίδα το μήνα Απρίλιο είχαμε
από την Πρασσά Σοφία στη Μνήμη του συζύγου της Στάθη.
Επίσης από τους συγχωριανούς μας Αβραμόπουλο Βασίλη, Αλεξόπουλο
Αθανάσιο, Δαλιάνη Δέσποινα, Βασιλοπούλου Φιλλιώ, Ζαρείφη Κων/νο,
Κοτσίδη Νικόλαο, Ιερέα Νικολακόπουλο Παναγιώτη, Παπαδοπούλου Βασιλική,
Πρασσά Νικόλαο, Σκουτέρη Κων/νο και Σφυρή Παναγιώτα, τους οποίους Θερμά
Ευχαριστούμε.

Κοινωνικά
Ο Άκης Άγριος του Δημητρίου και η Μαρία Φραγκογιάννη του Γεωργίου

παντρεύτηκαν  στις 29 Απριλίου. Από το Σύλλογο τους ευχόμαστε να Ζήσουν.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Για έκτακτο περιστατικό εισήχθη στο νοσοκομείο ο συγχωριανός μας
Δημήτρης Κατσαλίφης του Ιωάννη και της Αμαλίας. Ευχόμαστε γρήγορα
Περαστικά και Καλή Ανάρρωση.
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