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Το φαράγγι της Αρήνης στην έκθεση PHOTOVISION 2017
Το γνωστό περιοδικό «ΦΩΤΟγράφος» διοργάνωσε
και φέτος 11 - 13 Μαρτίου, την αναμενόμενη έκθεση
φωτογραφίας στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do
στο Παλαιό Φάληρο. Η Photovision 2017 ήταν μία
από  τις μεγαλύτερες εκθέσεις φωτογραφίας,
φωτογραφικών μηχανών και εξοπλισμού, στην οποία
εκτός από μεγάλες φωτογραφικές εταιρίες, σημαντική
παρουσία είχαν επίσης, σχολές φωτογραφίας,
πολιτιστικοί σύλλογοι και φωτογραφικές ομάδες,
καθώς και ερασιτέχνες φωτογράφοι που αγαπούν την
εικαστική φωτογραφία. Το θέμα της φετινής έκθεσης,
ήταν «Η Ελλάδα μας» και η κάθε ομάδα, ανέλαβε να
προβάλει μέσα από τη δική της ματιά τις ομορφιές
της πατρίδας μας. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχε
και η ομάδα  “Extreme Photographers”, των Βαγγέλη
Κουτσοδόντη και Γιώργου Δ. Δαλιάνη. Ο συγχωριανός μας Γιώργος Δ. Δαλιάνης, όπως
γνωρίζουμε έχει σημειώσει σπουδαίες εξερευνητικές κατακτήσεις σε φαράγγια, σπήλαια,
υπόγειους ποταμούς, καταρράκτες, αναρριχήσεις κ.α. Από τη συγκεκριμένη έκθεση, δεν
θα μπορούσε να λείπει το φαράγγι της Αρήνης. Μπορεί να μην συγκαταλέγεται στα
τεχνικά και δύσκολα φαράγγια, ωστόσο ανήκει στα φυσικά μνημεία και τοπία της χώρας

μας. Διάλεξαν λοιπόν,
την πιο εντυπωσιακή
φωτογραφία από το
σημείο «στενό» και της
έδωσαν την καλύτερη
θέση στο περίπτερο που
φιλοξενήθηκαν. Έτσι το
φαράγγι μας έγινε
γνωστό σε πολύ κόσμο
και οι κριτικές που
αποκόμισε, ήταν θετικές
και ενδιαφέρουσες.
Εκτός από το φαράγγι, οι
δύο Extreme
Photographers είχαν κι
άλλες ενδιαφέρουσες
φωτογραφίες από τις
εξερευνήσεις.  Όπως μας

είπαν ο Βαγγέλης και ο Γιώργος, «Θεωρήσαμε πως μέσα από αυτήν την έκθεση, έπρεπε
να δείξουμε στο ευρύ κοινό τις ομορφιές και τους φυσικούς θησαυρούς που υπάρχουν
στην Ελλάδα». Οι δυο τους λοιπόν, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην έκθεση, με
σκοπό την ανάδειξη των κρυμμένων θησαυρών της χώρας μας, μια και δεν έχουν την
δυνατότητα να τους δουν και να τους ανακαλύψουν, όσοι δεν ασχολούνται με την
εξερευνητική σπηλαιολογία και τις καταβάσεις φαραγγιών. Ο Βαγγέλης και ο Γιώργος,
εδώ και  δυο χρόνια, έχουν Εγκεκριμένη Πιστοποίηση σε επίπεδο Εκπαιδευτών από τον
Σπηλαιολογικό Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο και τη Σπηλαιολογική Ομοσπονδία
Ελλάδος. Η εκπαιδευτική τους κατάρτιση εκτός από Α΄ Βοήθειες, περιλαμβάνει την
εξερεύνηση και ασφάλιση φαραγγιών, πράγμα που σημαίνει, ότι όταν ανακαλύπτουν νέα
φαράγγια, έχουν την άδεια και τη γνώση να τα ασφαλίσουν, έτσι ώστε να γίνουν
επισκέψιμα σε μια ομάδα με ασφάλεια. Γνωρίζουν από αυτοδιάσωση, κατέχουν δηλαδή
τις διαδικασίες εκείνες, που αν προκύψει ένα ατύχημα μέσα σε κάποιο φαράγγι, να
μπορούν να βγάλουν με απόλυτη ασφάλεια την ομάδα, αλλά και τους τραυματίες εάν
υπάρχουν. Γνώστες επίσης της τεχνητής αναρρίχησης, που σημαίνει ότι ανά πάσα
στιγμή, μπορούν να δημιουργήσουν εξόδους διαφυγής από κάποιο φαράγγι, σε
περίπτωση που χρειαστεί. Επίσης  έχουν εκπαιδευτεί στη διάσωση ατόμων σε ορμητικά
νερά. Γνωρίζουν δηλαδή τον τρόπο κολύμβησης, προσέγγισης και διάσωσης σε
συνθήκες που ένα ποτάμι, έχει μετατραπεί σε χείμαρρο. Όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο,
επισκέπτονται μη τουριστικά σπήλαια, για τα οποία η επίσκεψή τους απαιτεί χρήση

ειδικού εξοπλισμού και μέσων, αλλά και φαράγγια,
για τα οποία επίσης απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.
Σκοπός τους είναι, εκτός από το να περάσουν καλά οι
ίδιοι και η ομάδα που διαχειρίζονται, να
αποτυπώσουν και φωτογραφικά, εικόνες και τοπία
που αντικρίζουν. Όπως οι ίδιοι μας αποκαλύπτουν,
«Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε ένα σπήλαιο, αυτό
που τραβάει τον θαυμασμό μας, είναι ο σταλακτιτικός
και σταλαγμιτικός διάκοσμος. Επίσης και κάποιο
υπόγειο ποτάμι, εάν υπάρχει. Αυτό δε, που μας
συνεπαίρνει ιδιαίτερα, είναι όταν συναντάμε στο
εσωτερικό της γης, υπόγειους καταρράκτες. Πολλές
φορές, αυτά που αντικρίζουμε, δεν τα χωράει
ανθρώπινος νους. Συνειδητοποιούμε, πόση ομορφιά
μπορεί να υπάρχει στα έγκατα της γης, η οποία είναι

κρυμμένη και κανείς δεν την φαντάζεται. Και κάθε φορά νοιώθουμε τυχεροί, που
μπορούμε και αντικρίζουμε αυτές τις σπάνιες ομορφιές. Η άλλη και μεγαλύτερη αγάπη
μας, είναι οι αθλητικές καταβάσεις φαραγγιών». Τι σημαίνει όμως αυτό;  «Οι καταβάσεις
φαραγγιών ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την διάσχισή τους. Αυτό σημαίνει, πως
μεταβαίνουμε πεζοπορικά ή οδικά στην είσοδο του εκάστοτε φαραγγιού και εννοούμε
στο σημείο από το οποίο ξεκινάει μορφολογικά το φαράγγι, όπου με τον απαραίτητο
εξοπλισμό και τα μέσα που πρέπει να διαθέτουμε, αρχίζουμε την διάσχιση του. Δηλαδή
την κάθοδο προς την έξοδο. Αυτό σημαίνει, πως για ένα απλό, αλλά αρκετά τεχνικό
φαράγγι μήκους 800μ., μπορεί ο χρόνος που θα χρειαστεί να το διανύσουμε να είναι από
4 έως και 6 ώρες. Ίσως ποικίλει, ανάλογα με την δυναμικότητα της εκάστοτε ομάδας,
διότι η κίνηση μας μέσα σε αυτό, θα πρέπει να είναι γρήγορη για πολλούς λόγους. Οι
εικόνες που αντικρίζει κάποιος, που ασχολείται με αυτού του είδους την δραστηριότητα,
είναι μοναδικές. Θαυμάζουμε τη μορφολογία του εδάφους, η οποία έχει διαμορφωθεί με
το πέρασμα των αιώνων από το νερό και την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που
συναντάμε. Τους υπέροχους καταρράκτες από τον πιο μικρό ύψους 2μ μέχρι και τον πιο
μεγάλο ύψους 350μ. αλλά και τις πανέμορφες λίμνες. Εικόνες που μόνο σε κάποια
εξωτική ταινία θα
μπορούσαμε να δούμε».
Διαπιστώνουμε, ότι αυτού
του είδους οι δραστη-
ριότητες δεν είναι για τους
απλούς ανθρώπους. Εκτός
από την κατάλληλη
εκπαίδευση, χρειάζεται
θάρρος και αγάπη για τη
φύση και την περιπέτεια.
Επόμενος στόχος του
Βαγγέλη και του Γιώργου
είναι η κατάβαση του
Φαραγγιού του Γοργοποτά-
μου το οποίο συγκαταλέ-
γεται στα τρία δυσκολότερα
φαράγγια της Ευρώπης. Η
διέλευση του διαρκεί το
λιγότερο 12 ώρες για μία δυνατή και έμπειρη ομάδα. Μπορεί  όμως να γίνει και σε δύο
μέρες με διανυκτέρευση μέσα στο φαράγγι, κάτι το οποίο έχει τη δική του μαγεία. Εμείς
ευχαριστούμε από καρδιάς τον συγχωριανό μας Γιώργο Δ. Δαλιάνη, για την συμμετοχή
και ανάδειξη του φαραγγιού της Αρήνης, μέσα από την πραγματικά μεγαλειώδη έκθεση
της Photovision και ευχόμαστε στην ομάδα του να τα καταφέρει στην εξερεύνηση και
κατάκτηση στο φαράγγι του Γοργοποτάμου. Περιμένουμε τις εμπειρίες του και τις
φωτογραφίες του. Ίσως και μία έκθεση φωτογραφίας που να αποτυπώνει τις
εξερευνήσεις του. Η Σύνταξη
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Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Μετά τον πανηγυρικό εορτασμό και τη δοξολογία στην
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, για τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου, οι κάτοικοι της Αρήνης με τον Ιερέα Παναγιώτη
Νικολακόπουλο μετέβησαν στο μνημείο του Οπλαρχηγού
του 1821 Φώτη Μισιχρόνη, για την επιμνημόσυνο δέηση
υπέρ των πεσόντων αγωνιστών και την κατάθεση στεφάνου
από τον Πρόεδρο του Δ.Δ. Αρήνης  Νικόλαο Πρασσά.

ΕυχαριστήριοΤο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι τηςΑρήνης, Ευχαριστούν θερμά τον Ιερέα ΠαναγιώτηΝικολακόπουλο και την Πρεσβυτέρα Χριστίνα δια τηνδωρεά του πένθιμου καλύμματος της Αγίας Τράπεζας.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών
Μεγάλης  Εβδομάδας

Κυριακή των Βαΐων 07:00 Θεία Λειτουργία
Μ. Δευτέρα 19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μ. Τρίτη  19:00 Ακολουθία του Νυμφίου
Μ. Τετάρτη 17:00 Ιερόν Ευχέλαιον
Μ. Πέμπτη  19:00 Ακολουθία Αγίων Παθών
Μ. Παρασκευή 20:00 Ακολουθία Ιερού Επιταφίου
Μ. Σάββατο 07:00 Θεία Λειτουργία
Μ. Σάββατο 23:30 Ανάσταση - Θεία Λειτουργία
Κυριακή Πάσχα 19:00 Εσπερινός Αγάπης

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

Βαγγέλης Κουτσοδόντης και Γιώργος Δαλιάνης

Δέσποινα Δαλιάνη και Γιώργος Δαλιάνης. Στη μεσαία
πάνω φωτογραφία το "στενό" από το φαράγγι Αρήνης

Στιγμιότυπο από την κατάθεση στεφάνου
(Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από τη Συλλογή

«Ηχοηλεκτρική»του Αργύρη Παύλου)



Το τηλέφωνο του χωριού μας – Από την Κανέλα Πρασσά
Μια οικογενειακή ιστορία που έμαθα πρόσφατα στάθηκε η αφορμή για να γράψω για το
τηλέφωνο στο χωριό μας. Αυτό το μέσο επικοινωνίας που μας έχει αλλάξει κυριολεκτικά τη
ζωή. Κάποτε ένα τηλέφωνο αντιστοιχούσε σε ένα ολόκληρο χωριό και σήμερα ο καθένας μας
έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μια συσκευή τηλεφώνου. Και η ιστορία έχει ως εξής: ο
αδερφός του παππού μου του Νιόνιου, Δημοσθένης Πρασσάς σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε τη
στρατιωτική του θητεία στον Έβρο, από ένα μοιραίο λάθος, την ώρα που ένας άλλος φαντάρος
καθάριζε το όπλο του και μια αδέσποτη βολή χτύπησε τον παππού Δήμο στο κεφάλι. Το
γεγονός μαθεύτηκε στο χωριό καθώς είχαν τηλεφωνήσει από το στρατόπεδο στο τηλεφωνείο
της Αρήνης. Και αυτοί που έμαθαν τα δυσάρεστα πώς να τα ανακοινώσουν στην οικογένεια;
Δυο αδερφές, οι κόρες του παπά-Θόδωρου, πήγαιναν συνεχώς στο σπίτι του παππού, όπου ήταν
η αδελφή του στην αυλή και ύφαινε. Της μιλούσαν περί ανέμων και υδάτων αλλά δεν
τολμούσαν να ανακοινώσουν κάτι τόσο σοβαρό. Ακόμα πιο τραγικό, ο παππούς μου ο Νιόνιος
γυρνούσε από το κτήμα πάνω στο άλογο και τραγουδούσε. Τον συναντά κάποιος στον δρόμο
και του λέει «ο αδελφός σου είναι πεθαμένος και εσύ τραγουδάς;» Σχεδόν όλο το χωριό είχε
μάθει τα νέα από ένα τηλεφώνημα και οι οικείοι του τελευταίοι. Τα τηλεφωνεία στεγάζονταν
συνήθως σε χώρους ατόμων που βρίσκονταν τις περισσότερες ώρες εκεί. Π.χ. στο καφενείο,
στο σπίτι του παπά και στα χωριά όπου υπήρχε αστυνομικός σταθμός οπωσδήποτε. Το πρώτο
τηλεφωνείο του χωριού (με μανιατόν ή αλλιώς με μανιβέλα), κοινή γραμμή με άλλα χωριά,
ήταν στο σπίτι του παπά- Θόδωρου Παπακωνσταντίνου, απέναντι από την προτομή του Φώτη
Μισιχρόνη. Η συσκευή βρισκόταν στο χολ του σπιτιού του. Στη συνέχεια το ανέλαβε η
Σταυρούλα Σκαλτσά. Το τηλεφωνείο μεταφέρθηκε στο σπίτι της που είναι στη γωνία του
δρόμου που οδηγεί στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Τέλος, το είχε ο Χαράλαμπος
Ρουμελιώτης στο καφενείο που διατηρούσε. Η τηλεφωνική σύνδεση γινόταν μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου στη Ζαχάρω όπου κάποιος καλούσε και ζητούσε τη σύνδεσή του με το
τηλεφωνείο που επιθυμούσε. Πολλά χωριά που είχαν την ίδια γραμμή, λάμβαναν ταυτόχρονα
την κλήση, αλλά λόγω του χαρακτηριστικού - συνθηματικού ήχου, αναγνώριζαν για ποιο χωριό
προορίζεται η κλήση. Π.χ. ένα βραχύ κουδούνισμα επαναλαμβανόμενο, ήταν το Α χωριό, ένα
βραχύ και ένα μακρόσυρτο κουδούνισμα, το Β χωριό κ.ο.κ. Το 1965 περίπου αρχίζει η
αριθμοδότηση στην περιοχή μας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι τριψήφιος με αρχικό ψηφίο το
2. Το τηλεφωνικό κέντρο Ζαχάρως υποστηρίζεται με 100 περίπου αριθμούς. Χορηγούνται οι 20
πρώτες τηλεφωνικές γραμμές, σε επιχειρηματίες της πόλης και ξεχωριστός αριθμός κλήσης σε
κάθε χωριό. Το 1970 έχουμε ενσύρματο τηλεφωνείο στο Μποκαρίνο για τα απομακρυσμένα
σπίτια του χωριού. Το κοινοτικό τηλέφωνο ήταν το 31246. Υπήρχαν τρεις τρόποι για να
επικοινωνήσεις με κάποιον: 1) Γινόταν η κλήση στο τηλεφωνείο και ρωτούσαν αν ο τάδε
(αυτός που έψαχναν) είναι εκεί 2) Γινόταν η κλήση και ζητούσαν να ειδοποιήσουν αυτόν που

ήθελαν π.χ. «θέλω τον κ. (όνομα), σε 30 λεπτά θα ξανακαλέσω». 3) Συνδιάλεξη με ραντεβού.
Μεσολαβούσε ο ΟΤΕ με στοιχεία του ατόμου που έψαχναν Η χρέωση γινόταν ανά 3 λεπτά
ομιλίας. Είναι χαρακτηριστική η προειδοποίηση της τηλεφωνήτριας ότι «ο χρόνος σας
τελειώνει». Για να μιλήσει κάποιος με την Αθήνα έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο του
ΟΤΕ και να πει «Θέλω να μιλήσω με Αθήνα με το τάδε νούμερο». Κάπου εδώ να αναφέρω και
το τηλεγράφημα όπου η χρέωση γινόταν με τη λέξη και σίγουρα είναι γνωστές οι ιστορίες με
ανθρώπους, που έκοβαν προτάσεις ή ένωναν λέξεις για να πληρώσουν όσο το δυνατό λιγότερα.
Πολύ σύντομα θα αναφέρω, ότι περί τα τέλη του 19ου αιώνα έχουμε τα πρώτα τηλέφωνα στην
Ελλάδα. Το 1892 επί Χαριλάου Τρικούπη ψηφίστηκε ο νόμος περί «τηλεφωνικής
συγκοινωνίας». Το 1895 δημιουργείται η Διεύθυνση Τ.Τ.Τ. (ταχυδρομεία, τηλέγραφοι και
τηλεφωνεία) του Υπουργείου Εσωτερικών. Το 1896 λειτουργούσαν 90 τηλεφωνικές γραμμές
στην Αθήνα. Η μια εξ αυτών ήταν στα ανάκτορα. Το 1907 εγκαθίσταται στην Πάτρα
τηλεφωνικό κέντρο δυναμικότητας 100 συνδρομητών. Μετά από πολλές δυσκολίες, η Siemens
Halske αναλαμβάνει το 1930 την αστική, προαστιακή και επαρχιακή τηλεφωνική επικοινωνία.
Το 1931 δημιουργείται η Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία, το πρώτο αυτόματο
τηλεφωνικό κέντρο και 2000 παροχές τηλεφωνικής γραμμής. Το 1940 στην Ελλάδα υπάρχουν
45.000 συνδρομητές, 42 αυτόματα τηλεφωνικά κέντρα και 5.500 κοινοτικά τηλεφωνεία. Κατά
τη διάρκεια του πολέμου πολλά από αυτά καταστρέφονται. Το 1949 οι συνδρομητές είναι πλέον
60.000 αλλά παράλληλα υπάρχουν 2000 χειροκίνητες συσκευές. Στις 23/10/1949 ιδρύεται ο
ΟΤΕ. Το 1954 παρατηρείται μια ανάπτυξη του τηλεφωνικού δικτύου καθώς αυτό επεκτείνεται
σε ορεινά χωριά και στα νησιά. Την ίδια χρονιά έχουμε το τηλέφωνο με καντράν στην Ελλάδα.
Τα κοινοτικά τηλεφωνεία τέλος του ’50 είναι περίπου 6.500, ενώ οι τηλεφωνικές παροχές στην
επαρχία ανέρχονται σε 46.271 (31/12/1959). Για αρκετά χρόνια ακόμα η αίτηση για ιδιωτική
τηλεφωνική σύνδεση ήταν χρονοβόρα και ακριβή με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να θεωρείται
είδος πολυτελείας. Το 1971 εκδίδεται ο πρώτος Χρυσός Οδηγός Αθηνών – Πειραιώς και
περιχώρων. Το 1988 είναι η αρχή της ψηφιακής εποχής για τον ΟΤΕ και το 1992 κάθε γωνιά
έχει πλέον ένα καρτοτηλέφωνο.Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή!

Κανέλα Πρασσά
Πηγές:1)http://bill-files.blogspot.gr/2012/12/blog-post_12.html
2)http://taxydromeio.gr/telegraph-telephones-greece-fthiotida/
3)http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=121648
4)https://www.otegroupmuseum.gr/portal/the_museum/chronology
5)https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/company/museum/timeline
6)https://sites.google.com/site/invoipgr/chresima-arthra/e-istoria-ton-telepikoinonion-sten

Γράμμα στον πατέρα…   Από την Ειριάννα Χριστοδουλοπούλου
Πολυαγαπημένε μου πατέρα, είναι η αφοσίωση και η φροντίδα σου, είναι η αγάπη σου και η
ακεραιότητά σου βαθειά ριζωμένες στην καρδία μου, που μετά από έναν βαρύ και παγωμένο
χειμώνα, αρχίζουν δειλά δειλά να βγάζουν κλαδιά και φύλλα, για βγουν στο φως. Ήσουν χρόνια
στην Αθήνα, σε μια πολύ καλή θέση στο δημόσιο και λαχταρούσες να επιστρέψεις στον τόπο
σου, στη γη και τα δέντρα, στη φύση σου. Δούλευες πρωί - απόγευμα, μα πάντα εύρισκες χρόνο
να είσαι δίπλα μου, όταν σε χρειαζόμουν, μεταδίδοντάς μου την αγάπη σου για τη γνώση και
την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τη φύση και τη γη. Κατάφερες να διατηρείς μελίσσια στην
Αθήνα και ήσουν σπουδαίος μελισσοκόμος. «Πρέπει να τους μιλάς» μου έλεγες, «να σε
γνωρίζουν, για να σου επιτρέψουν να πάρεις το μέλι τους». Κατάφερες να επιστρέψεις στον
τόπο σου, με την οικογένειά σου και φρόντισες με όλη σου την αγάπη κι εμάς αλλά και τη γη
που σου εμπιστεύτηκαν οι γονείς σου, στολισμένη με ελαιόδεντρα. Με μάλωνες αν δεν ράβδιζα
σωστά, στην προσπάθειά μου να βοηθήσω∙ «Θα πληγωθεί το δέντρο. Έτσι, έτσι ραβδίζουμε»
και δεν κουραζόσουν να μου δείχνεις. Όπως και όταν σε ρωτούσα για τα μαθήματα στο σχολείο
και πάντα σε κοίταζα με θαυμασμό, που τα θυμόσουν όλα από το σχολείο σου, με λεπτομέρειες.
Δεν είχες ολοκληρώσει τις σπουδές σου στην Ανωτάτη Βιομηχανική, λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων, όμως οι γνώσεις σου ήταν τόσο ζωντανές, που και καθηγητές πανεπιστημίων θα
ζήλευαν. Ήθελες πολύ να ολοκληρώσω τις δικές μου σπουδές και η υπερηφάνεια σου με
αντάμειψε στην ορκωμοσία μου. Η αγάπη σου για τις ρίζες σου και την Αρήνη, μας έφερνε
στην εκκλησία του χωριού τις μεγάλες γιορτές και υπερηφανευόσουν τον δεκαπενταύγουστο
ανάμεσα σε παιδιά και εγγόνια και πόσο μας άρεσε αυτή σου η υπερηφάνεια! Όλοι σε
αγαπούσαμε και τα εγγόνια σου όλα χαίρονταν να είναι μαζί σου, γιατί τους έδινες χρόνο,
έπαιζες μαζί τους, τα αγαπούσες και τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια. Βέβαια είχες πάντα τη
στήριξη της συντρόφου της ζωής σου, που έλεγες πάντα με καμάρι πόσο όμορφη είναι, βαθειά
ερωτευμένος από τη μέρα που τη γνώρισες, καθώς η μαμά πάντα σε φρόντιζε με απαράμιλλη
αγάπη. Κι εμάς με μητρική στοργή και αγάπη, καλύπτοντας τις βασικές μας ανάγκες. Οι φίλοι

σου μου λέγανε, πως την ημέρα που την πρωτοείδαν στην Αρήνη, ήταν όμορφη σας νεράιδα!
Στο χωριό σου ήθελες πάντα να πηγαίνουμε εκκλησία, όπου επίτροπος για δώδεκα χρόνια, με
σεβασμό και προσήλωση στο εθελοντικό σου καθήκον, σε έβλεπα, όταν ερχόμουν, σκυφτό να
γράφεις, να σημειώνεις, να μετράς για να είσαι δίκαιος και ακριβής. Στην Αρήνη βρισκόσουν
με τους αγαπημένους σου φίλους και συγγενείς και πάντα περιμένατε με ανυπομονησία την
Κυριακή, για το εκκλησίασμα και τη συντροφιά. Τα «Αρηναίικα» τα υποστήριξες από την
πρώτη στιγμή και φρόντισες να έρχεται και στα παιδιά σου η εφημερίδα, για να μην ξεχνάμε τις
ρίζες μας. Στην Αρήνη θέλησες να θάψεις το παιδί σου, όταν άδικα έφυγε η αδερφή μου από τη
ζωή, αγνοώντας ο θάνατος, τις φροντίδες σου και την αγάπη σου. Κι όταν εγώ σου είπα πως
θέλω να φτάσει μέχρι την Αθήνα η ευωδιά από τα λουλούδια στα στεφάνια όπως της άξιζε,
στην ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου αποφάσισες να δοθούν οι δωρεές αντί
στεφάνων. Σαν ήρωας αρχαίας τραγωδίας, έβαλες το κοινό καλό πάνω από το συναίσθημα της
στιγμής. Τα «Αρηναίικα» επέλεξες για να πεις τον επικήδειό της και αυτά επιλέγω εγώ για τον
δικό σου. Σε ευχαριστώ πατέρα που με έμαθες τόσα και εξακολουθείς να με μαθαίνεις και να με
φροντίζεις, γιατί τώρα καταλαβαίνω πολλές από τις πράξεις σου. Είσαι φωτεινό παράδειγμα
ανθρώπου που με διακριτικότητα και περισσή αυταπάρνηση, μου έδειξες το δρόμο για το καλό,
το δίκαιο, την αλήθεια, την αυθεντικότητα, την αγάπη. Στην κηδεία σου, οι φίλοι σου και τα
αδέρφια σου, οι συγγενείς σου και όλη η Αρήνη, έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και την
ευγνωμοσύνη τους κι εσύ στεκόσουν εκεί, στο κέντρο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου,
αγέρωχος και σχεδόν χαμογελαστός. Είμαι περήφανη για εσένα πατέρα. Ζεις γιατί σε βλέπω
στα πρόσωπα από τα επτά εγγόνια σου και θα ζεις όσο ζω, βαθειά ριζωμένος στην καρδιά μου,
μαζί με τα ελαιόδεντρα, τις μέλισσες και την αγάπη στη γραφή που μου εμφύσησες. Με
απέραντο σεβασμό και εκτίμηση Ειριάννα.

Η εν ζωή κόρη του Χριστόδουλου Χριστοδουλόπουλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου μας

Αγαπητά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ» σε
εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος
καταστατικού και με απόφαση που έλαβε
στην συνεδρίαση της 31/03/2017, συγκαλεί
σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, η
οποία θα γίνει, την Κυριακή των Βαΐων,
09/04/2017, στο κυλικείο του χωριού και
ώρα ενάρξεως 08:00μ.μ. Σε περίπτωση μη
επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
επαναληφθεί την Κυριακή του Πάσχα
16/04/2017 στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης
08:00μ.μ.
Το θέμα της Ημερησίας Διάταξης είναι:

α) Απολογισμός πεπραγμένων
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι η συμμετοχή
τους στη Γ. Συνέλευση είναι αναγκαία, καθ’
ότι ο Σύλλογος χρειάζεται τη συμπαράσταση
και τη στήριξη των μελών του. Ο Σύλλογος
και το χωριό μας, χρειάζονται νέες ιδέες, με
άξονα τον Πολιτισμό και την διάσωση της
Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας
Ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα το μήνα Μάρτιο
είχαμε από  το συγχωριανό μας Σαβόγια Σπύρο τον οποίο Θερμά
Ευχαριστούμε.

Κοριτσάκι απέκτησε η Αναστασία Σκουτέρη του Φώτη και της
Κωνσταντίνας τον μήνα Φεβρουάριο. Εκ παραδρομής δεν
αναφερθήκαμε. Ευχές στο νεογέννητο και σε όλη την οικογένεια.
------------------------------------------------------------------------------
Με πρόβλημα υγείας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κυπαρισσίας η
Μηλιά Παναγούλια. Ευχές για Περαστικά.
Σε χειρουργική επέμβαση κοίλης υποβλήθηκε ο Γιώργος
Νικολακόπουλος, ο οποίος αναρρώνει στο σπίτι του. Ευχές για
Περαστικά και Καλή ανάρρωση.
---------------------------------------------------------------------------------------
Μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο, έφυγε από τη ζωή στις
22 Μαρτίου ο Στάθης  Πρασσάς του Σταματίου σε ηλικία 72 ετών. Η
εξόδιος ακολουθία έγινε στον τόπο κατοικίας του, την Αθήνα και η
ταφή στην Αρήνη. Εκτός από μέλος του Συλλόγου ο Στάθης Πρασσάς,
υπήρξε πάντα ενεργός πολίτης, ασχολήθηκε με τα κοινά και διατέλεσε
επανειλημμένως, αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ολυμπίας.
Έφυγε από τη ζωή η Αντωνία Φλώρου σύζυγος Αντωνίου. Η εξόδιος
ακολουθία και ταφή έγιναν στην Αθήνα.
Η Ελένη Ρουμελιώτη, σύζυγος του Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή. Η
εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν στη Λάρισα όπου και ο τόπος
διαμονής της οικογένειας.
Τη μάχη με τη επάρατη νόσο έχασε μετά από αρκετούς μήνες και ο
Αποστόλης  Αποστολόπουλος σε ηλικία 73 ετών. Η εξόδιος ακολουθία
και ταφή έγιναν στη Ζαχάρω.
Θερμά Συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της
Αρήνης Σας Εύχεται Καλό Πάσχα

Ο Πρόεδρος του Δ.Δ.Αρήνης Νικόλαος Πρασσάς
Εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά

τ’  Αρηναίικα
ISSM2459-4288

Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»

Έτος Ιδρύσεως Μάϊος 2009
Ιδρύθηκε από την Δέσποινα σύζυγο Σωτηρίου Δαλιάνη

Ιδιοκτησία Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ»
Εκδότης Νίκη Πρασσά

Διεύθυνση Δέσποινα Δαλιάνη
Υπεύθυνος ύλης Γιώργος Δημ. Δαλιάνης

Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται. Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύονται.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν την άποψη του γράφοντος.

Τα ανυπόγραφα την άποψη της εφημερίδας.
Τηλ. : 26250 33997
Fax : 2625032 475

Email: tarinaiika@hotmail.com
Εκτύπωση Σοφία Φιορέτου Τηλ.: 26250 36156

Κοινωνικά
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