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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρήνης διοργάνωσε μονοήμερη
εκδρομή με προορισμό το Αιτωλικό και τον Αστακό. Η
εκδρομή ορίστηκε για το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016 και έτσι
το πρωί του Σαββάτου και ώρα 7:00 πμ , αναχωρήσαμε από
την Αρήνη, με γεμάτες μπαταρίες και διάθεση να
περάσουμε μια όμορφη μέρα. Ακολουθώντας την Εθνική
οδό Πύργου – Πατρών φτάσαμε στην Πάτρα και
περνώντας τη γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου κάναμε την πρώτη
μας στάση στο Αντίρριο για καφέ και πρωινό. Στη
συνέχεια πήραμε το δρόμο που θα μας οδηγούσε στο
Αιτωλικό, ένα νησάκι ριζωμένο στο νερό στο μέσον
περίπου της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Το
Αιτωλικό ή η μικρή Βενετία της Ελλάδας, όπως
αποκαλείται, συνδέεται ανατολικά και δυτικά οδικώς με
την ξηρά με δύο τοξωτά γεφύρια. Όταν φτάσαμε στο
Αιτωλικό, μας περίμενε ο ξεναγός μας, ο οποίος μας
ξενάγησε στο νησί και μας διηγήθηκε πολλά και

ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως μας είπε ο ξεναγός, το
Αιτωλικό είναι από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της
Ελλάδας, γεγονός που παρατηρήσαμε και μόνοι μας, διασχίζοντας τα ιδιαιτέρως στενά

σοκάκια του νησιού. Μετά από μια σύντομη
διαδρομή οδηγηθήκαμε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, όπου μας περίμενε ένας διάκονος,
προκειμένου να μας μιλήσει για τα έργα που
φυλάσσονται στο Ναό. Τη θαυματουργή εικόνα
της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, τον
περίφημο χρυσοκέντητο επιτάφιο, έργο του ΙΕ’
αιώνα μ.Χ. και από τα αρχαιότερα και
πολυτιμότερα κειμήλια των Ναών της Ελλάδας και
το ξυλόγλυπτο τέμπλο το οποίο αποτελεί
εξαιρετικό δείγμα τέχνης και έργο ανεκτίμητης
αξίας. Στην Παναγία του Αιτωλικού, έγινε η δίκη
του Καραϊσκάκη. Στον τοίχο της υπάρχει μια απλή
επιγραφή που αναφέρει το γεγονός. Έπειτα
επισκεφθήκαμε τον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
στον οποίο βρίσκεται ένα επίσης εξαιρετικό
ξυλόγλυπτο τέμπλο. Από ότι μας είπε ο ξεναγός
κατά την πολιορκία των Τούρκων, έπεσε μια οβίδα
στο κέντρο του Ναού και από την οπή ανέβλυσε

πόσιμο νερό το οποίο βοήθησε τους αποκλεισμένους. Επίσης πίσω από το ιερό του Ναού,
βρίσκεται ο τάφος της κυρά Βασιλικής, την οποία είχε παντρευτεί  ο Αλή Πασάς στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας. Τέλος, κάτι ακόμα που μας έκανε εντύπωση σε αυτό το Ναό, ήταν οι
πολλές εικόνες αναγεννησιακού τύπου, που υπήρχαν στο εσωτερικό του και ιδιαιτέρως μια

εικόνα που αναπαριστούσε την Παναγία,
να φιλά του άψυχο σώμα του Ιησού,
φέροντας την επιγραφή «Ω γλυκύ μου
έαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πού έδυ
σου το κάλλος».
Επόμενος σταθμός, ήταν το μουσείο
χαρακτικής τέχνης «Βάσω Κατράκη» με
σπουδαία έργα της διεθνούς φήμης
χαράκτριας. Η Κατράκη κληροδότησε
όλα της τα έργα στη γενέτειρα της, τα
οποία φιλοξενούνται σε αυτό μουσείο.
Θαυμάσαμε τα έργα της, τα οποία
δημιουργούσε χρησιμοποιώντας ως
πρώτη ύλη τον ψαμμίτη, ένα υλικό που
λίγοι χαράκτες είχαν δουλέψει, γεγονός
που της προσέδωσε διεθνή φήμη. Έπειτα,
μέσω του παραλίμνιου δρόμου, φτάσαμε
στον Αστακό, όπου αφού περιηγηθήκαμε

στην παραθαλάσσια πόλη, καθίσαμε στις
ψαροταβέρνες δίπλα από τη θάλασσα,

για το μεσημεριανό μας. Νωρίς το απόγευμα, αναχωρήσαμε από τον Αστακό, με
προορισμό την Τουρλίδα, όπου ήπιαμε τον απογευματινό μας καφέ και γευτήκαμε τα
κεράσματα που είχαν ετοιμάσει οι κυρίες του Συλλόγου. Κάπως έτσι πήραμε το δρόμο
της επιστροφής για το χωριό μας, με τραγούδια και ανέκδοτα από τους μικρούς και
τους μεγάλους μας φίλους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Μαρινάσια Ζαχαροπούλου

*******************************************************************************************************************************************

«Ο Δρόμος της φωτιάς»  6οι Ποδηλατικοί Αγώνες
Κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τις καταστροφικές φωτιές του 2007
που έπληξαν την Ζαχάρω και την ευρύτερη περιοχή της, με
ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, κτήματα και καλλιέργειες. Μα
περισσότερο σε ανθρώπινα θύματα. Ο Σύλλογος Εθελοντισμού
Δράσης & Άθλησης «Ποδηλάτες της Ζαχάρως», για να τιμήσει τη
μνήμη των θυμάτων, διοργάνωσε το 2011 την πρώτη ποδηλατική

διαδρομή, με
την ονομασία
«Ο Δρόμος της
φωτιάς», με
σκοπό να
καθιερωθεί και
να γίνει θεσμός.
Φέτος, το
Σαββατοκύριακο
2 και 3 Ιουλίου,
ήταν οι 6οι

Ποδηλατικοί
Αγώνες που
διοργανώθηκαν. Κατ’ αρχήν, ξεκίνησαν
Σάββατο απόγευμα 2 Ιουλίου ώρα 18:00
με μία μεγάλη βόλτα στην οποία
συμμετείχαν άνθρωποι από 3 έως 90
χρονών και συνεχίστηκαν την Κυριακή 3

Ιουλίου με τη συνεργασία του Φιλαθλητικού Ομίλου Πύργου. Πραγματοποιήθηκαν δύο
διαδρομές 35 και 71 χιλιόμετρα αντίστοιχα όπου η μία ήταν παραλιακή, Ζαχάρω – Κακόβατος

– Καϊάφας – Ζαχάρω και η άλλη Ζαχάρω – Κακόβατος – Αρήνη –
Μηλέα – Χρυσοχώρι – Παλαιοχώρι – Μάκιστος – Αρτέμιδα – Σμέρνα
– Ξηροχώρι – Καϊάφας – Ζαχάρω. Την προσπάθεια στήριξαν
Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Τοπικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων και  εθελοντές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
της Αρήνης, υποδέχθηκε τους αθλητές στην κεντρική βρύση του
χωριού, με δροσερό νερό χυμούς και αναψυκτικά. Οι εκδηλώσεις και
των δύο ημερών, έγιναν υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαχάρως και την
συνεργασία της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Ηλείας, το Αστυνομικό
Τμήμα και το Κέντρο
Υγείας Ζαχάρως και το
ΕΚΑΒ. Όλα λειτούργησαν
τέλεια. Μοναδική ατυχία,
ο ελαφρύς τραυματισμός
δύο αθλητών την ώρα της
εκκίνησης. Στους συμμε-
τέχοντες απονεμήθηκαν

μετάλλια, αναμνηστικά δώρα και στους δέκα
πρώτους, οικονομικά έπαθλα 600 euro. Ήταν μια
πολύ καλά οργανωμένη γιορτή και όλοι έδωσαν
ραντεβού για του χρόνου. Και ενώ συνέβαιναν
όλα αυτά και ο κόσμος περίμενε τους ποδηλάτες
στην Αρήνη, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας
Γιώργος Καστρινός, φρόντιζε για τον ευπρεπισμό του χωριού μας. Η Σύνταξη

Αιτωλικό στο προαύλιο του Μουσείου Βάσως Κατράκη (Φωτ. Ν. Πρασά)

Απογευματινός καφές στην Τουρλίδα (Φωτ. Νίκη Πρασσά)

Εικόνα αναγεννησιακού τύπου
(Φωτ. Ν.Πρασσά)

Οι ποδηλάτες στην Αρήνη Φωτ. Νίκη Πρασσά

Εθελοντές στους 6ους  ποδηλατικούς αγώνες

Γ. Καστρινός επί το έργο



Γράμμα από τη Βέροια
Ένας φίλος από τη Βέροια, ένας νέος άνθρωπος, που αγαπά και ασχολείται με τη Λαογραφία, όχι μόνο της ιδιαίτερης πατρίδας του, αλλά ως ερευνητής για «κάθε σπιθαμή
γης της Πατρίδος μας», έμαθε για την Αρήνη, για τον Πολιτιστικό Σύλλογο, για την εφημερίδα, την οποία δανείζεται από την ιστοσελίδα, διαβάζει και αρχειοθετεί και για
τα βιβλία του Αθανασίου Μπιτζάνη. Ο Απόστολος Τσολαρίδης, μας έστειλε μία επιστολή, μέσω της οποίας μας προτρέπει να καταγράψουμε την λαογραφική ιστορία του
χωριού μας. Κάτι που λέμε χρόνια και που αναφέρθηκε και ο Γιώργος Δ. Δαλιάνης στο φύλλο του περασμένου  Μαΐου. Ο φίλος από την Βέροια μας συγκίνησε. Εκτός από
ένα Ευχαριστώ, θεωρούμε ότι αξίζει να του στείλουμε τα βιβλία του Αθ. Μπιτζάνη για το αρχείο του, καθώς και την εφημερίδα, εφ’ όσον είναι συλλέκτης, ώστε να την έχει
στην πραγματική της μορφή.

Γεια σας. Διαβάζω την εφημεριδούλα σας «τ’Αρηναίικα» από το 2013 και έχω
αρχειοθετήσει όλα τα φύλλα της, για να τα έχω. Στο άρθρο «Θεματολογία
εφημερίδας», που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 85 (Μάιος 2016), ο κ. Γιώργος Δ.
Δαλιάνης έγραψε κάτι που είχα σκεφτεί κι εγώ να σας γράψω πριν αρκετούς
μήνες, «Θα παροτρύνω όμως τους μεγαλύτερους, αλλά και τους γηραιότερους, να
μας στέλνουν θέματα που αφορούν την λαογραφία του χωριού μας. Να μας
εξιστορήσουν πως ήταν η ζωή στο χωριό στα παιδικά τους χρόνια, με τι ασχολίες
καταπιάνονταν, πως περνούσαν την ημέρα τους, ποιοι ήταν οι τρόποι
διασκέδασής τους κ.ο.κ...». Το ίδιο θα σας πρότεινα κι εγώ. Να ξεκινήσετε μια
προσπάθεια καταγραφής πρωτογενούς λαογραφικού υλικού, απ’ ευθείας απ’ το
στόμα των μεγαλυτέρων, ταυτόχρονα δε, να τους παροτρύνετε να γράψουν, όσοι
μπορούν, μικρά ενθυμήματα και χρονογραφήματα λαογραφικής θεματολογίας,
ούτως ώστε να διασωθεί ό,τι παραμένει ακόμη ζωντανό απ’ τον λαϊκό μας
πολιτισμό και την ζωή στα παλιά τα χρόνια, για τις νεότερες και επερχόμενες
γενιές των Ελλήνων. Είναι μια εργασία που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και
συστηματικά, γιατί εχθρός μας είναι ο πανδαμάτωρ χρόνος. Ο δάσκαλος
Αλέξανδρος Γ. Λαζάνης (1917-1988) από το χωριό Πλαίσια των Ιωαννίνων, που
συνέλεξε, κατέγραψε και δημοσίευσε σε συνέχειες, στο θαυμάσιο παλαιό
περιοδικό Ηπειρωτική Εστία, τον λαογραφικό πλούτο του λαϊκού πολιτισμού των
Κατσανοχωρίων, έγραψε στον επίλογο της εργασίας του ότι, «οι παλιοί άνθρωποι
χάθηκαν και πήραν μαζί τους όλο το θησαυρό των λαϊκών μας παραδόσεων.
Έκαμα μια δουλειά που έπρεπε να ‘χει γίνει εδώ και τριάντα τουλάχιστον
χρόνια». (βλ, «Οι παραδόσεις στα Κατσανοχώρια των Ιωαννίνων», Ηπειρωτική
Εστία Έτος 35ο - Τεύχη 414-416 - Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1986 σελ.527). Αυτή η
λυπηρή του διαπίστωση από το 1986 (δύο έτη πριν φύγει κι αυτός από κοντά μας,
μαζί με τους πληροφοριοδότες του, που την περίοδο της έρευνάς του ήταν
συνομήλικοι και μεγαλύτεροί του), δηλαδή άλλα τριάντα χρόνια αργότερα, είναι
κοινός τόπος όλων όσων ασχολούνται, είτε με την συλλογή λαογραφικού υλικού,
είτε με την λαογραφική έρευνα και δεν είναι σημείον των καιρών μας, ήδη από
την δεκαετία του '30, που ο λαϊκός μας πολιτισμός ήταν ακόμη ζωντανός και
ακμαίος, πριν του δώσει την χαριστική βολή ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η
μετέπειτα ερήμωση της υπαίθρου και των χωριών
μας με την αστυφιλία και την μετανάστευση,
διαβάζουμε ακριβώς τα ίδια, π.χ. Κάποιος,

ερευνητής προφανώς, που υπόγραφε με τα αρχικά του, Σ.Σ., έγραψε σε ένα
λαογραφικό του άρθρο πως «Πολλά έθιμα και παραδόσεις, έσβησαν εις την
Μακεδονίαν, ακολουθήσαντα τις γριές, εις την αιωνίαν και βαθείαν σιγήν του
τάφου». (βλ, «Ελληνικαί παραδόσεις. Οι Καλικάντζαροι εις την
Μακεδονίαν», Μπουκέτο Έτος 3ον-Αρ.90 - 10 Ιανουαρίου 1926 σ.34). Έχουν ήδη
χαθεί πάρα πολλά και πρέπει να κοιτάξουμε να διασώσουμε μέσω της επακριβούς
καταγραφής ό,τι έχει απομείνει, ακόμη και η πιο ασήμαντη φαινομενικά
πληροφορία, ιστοριούλα ή ενθύμηση είναι κυριολεκτικά ανεκτίμητη. Κλείνοντας,
ειδικότερα για το πρωτογενές λαογραφικό υλικό, θα ήθελα να σας προτρέψω να
ασχοληθείτε όχι με τα συνήθη, όπως π.χ. πως γινόντουσαν τα προξενιά, οι γάμοι
κτλ (περί αυτών, υπάρχει υπερπληροφόρηση), αλλά με τις λεπτομέρειες, με
σπάνια και άγνωστα θέματα, π.χ. τι χρώμα ήταν τα φορέματα και τα μαλλιά των
Νεράιδων και τι βιώματα είχαν οι παλαιοί με αυτές; (προσωπικές εμπειρίες) Τι
ξόρκια υπήρχαν για τα κουνούπια, τις μύγες, τους κοριούς κτλ. και τι ''μαγικές''
πράξεις τα συνόδευαν; Τι έκαναν οι τσοπάνηδες όταν έχαναν κάποιο ζώο τους,
για να μην το φάει ο λύκος; Τι έκαναν οι νοικοκυρές όταν έπαιρναν ένα γατάκι
στο σπίτι για να μείνει και να μη τους φύγει; Τι έβαζαν μέσα στον κουρήτο απ’
όπου έπιναν νερό οι κότες για να μην αρρωσταίνουν και ψοφούν, τι μικροϊστορίες
κρύβονται πίσω από τα τοπωνύμια του χωριού σας, τι ιστορίες και παραδόσεις
υπάρχουν για τα εξωκλήσια σας, αν το χωριό σας είχε υψωμένα δέντρα και πότε
αυτά υψώθηκαν και γιατί; Οι γεωργοί στον θερισμό άφηναν στο χωράφι τους
αθέριστα στάχυα και αν ναι, πως τα ονόμαζαν και γιατί τα άφηναν και άλλα
τέτοια αμέτρητα. Αν καταφέρετε να συγκεντρώσετε τέτοιου είδους σπάνιο υλικό,
που ήδη ο χρόνος το αφανίζει μέρα με τη μέρα, και το δημοσιεύσετε
«στ’Αρηναίικα», θα έχετε επιτελέσει ένα σπουδαίο και ανεκτίμητης αξίας έργο.
Έστω κι ένας χωριανός σας να ανταποκριθεί και να σας πει πέντε πράγματα,
κέρδος θα είναι. Καλή συνέχεια στις δραστηριότητές σας και καλή δύναμη.

Φιλικότατα και με εκτίμηση, Απόστολος Τσοαλαρίδης, Βέροια

************************************************
«τ’ Αρηναΐικα» στην Εθνική Βιβλιοθήκη
Εκτός ISSN που απέκτησε η εφημερίδα μας, για το
διεθνές αρχείο εντύπων στο Παρίσι,
«τ’Αρηναίκα» από το πρώτο φύλλο το Μάιο του
2009, μέχρι και σήμερα, εστάλησαν στην Εθνική
Βιβλιοθήκη, όπου καταχωρήθηκαν και
αρχειοθετήθηκαν   στο γραφείο Περιοδικών και
Εφημερίδων. Η εν λόγω Υπηρεσία, μας απέστειλε
αποδείξεις παραλαβής για όλα τα φύλλα, εκ των
οποίων, φιλοξενούμε μία εξ αυτών, δια του λόγου
το αληθές. Για τις επόμενες γενιές λαογράφων και
ερευνητών λοιπόν,  Αρηναίων και όχι μόνο, τα

δρώμενα του χωριού μας, θα είναι καταχωρημένα
και διαθέσιμα για όποιους ενδιαφέρονται. Και θα
επαναλάβουμε για μία ακόμα φορά, ότι πρέπει να
ερευνήσουμε, να καταγράψουμε και να
διασώσουμε τη σοφία και τη γνώση της τοπικής
μας κοινωνίας. Οι ηλικιωμένοι της κάθε
οικογένειας, γνωρίζουν πολύτιμα μυστικά, τα
οποία επειδή έχουν βιώσει, θεωρούν γνωστά και
δεδομένα. Ας τους εκμεταλλευτούμε

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας
νέα σας που θα θέλατε να δημοσιεύσουμε

«στ’ Αρηναίικα»

Στήριξη Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική στήριξη για το Σύλλογο και την
εφημερίδα μας το μήνα Ιούλιο, είχαμε από τους
συγχωριανούς μας: Γουργούλη Χριστίνα, Μπαντή
– Πρασσά Αθηνά και  Μπιτζάνη Άννα, τους
οποίους θερμά Ευχαριστούμε. Επίσης, θερμά
Ευχαριστούμε τον Λάμπρο Γ. Πρασσά, για την
οικονομική του προσφορά, προκειμένου να
καθαριστούν οι κοινόχρηστοι χώροι του χωριού
(Αρίτσα, Πλατεία Ζάγκλα κλπ.).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Διπλή χαρά για την οικογένεια Γιάννη Καντζιού
και Σοφίας Δαλιάνη. Την Κυριακή 24 Ιουλίου
2016 τελέσθηκαν οι γάμοι της κόρης τους Βούλας
μετά του Χαράλαμπου Χριστοδούλου, στην
εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Το
πρωί της ίδιας ημέρας όμως, ο γιος τους Σταύρος
και η γυναίκα του Κατερίνα, απέκτησαν το πρώτο
τους παιδάκι. Το φύλλο του παιδιού κοριτσάκι. Ο
Σύλλογος εύχεται στους νεόνυμφους, το
νεογέννητο, τους γονείς του ζευγαριού αλλά και
τους γονείς του νεογέννητου τις καλύτερες ευχές.
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