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Γενική Συνέλευση και εκλογή νέου Δ.Σ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η ΑΡΗΝΗ»
Ανήμερα το Πάσχα, που φέτος συνέπεσε να είναι και Πρωτομαγιά, πραγματοποιήθηκε
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στο κυλικείο του χωριού. Πρόεδρος της Γ. Σ.
ορίσθηκε ο Θοδωρής Βασιλόπουλος και
γραμματείς η Βασιλοπούλου Φυλλιώ και ο
Θεοχάρης Τιφατζίδης. Η απερχόμενη Πρόεδρος
Νίκη Πρασσά, μετά τον χαιρετισμό και τις
ευχές της, λόγω της ημέρας,   διάβασε τον
απολογισμό της τριετίας, ο οποίος υπήρξε
πλούσιος σε δραστηριότητες, κοινωφελείς
εργασίες και συμμετοχή σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Μετά την ανάγνωση του
απολογισμού, τις τοποθετήσεις και τις
προτάσεις των μελών, ο Πρόεδρος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής Βασίλης
Αβραμόπουλος διάβασε τον οικονομικό
απολογισμό τον οποίο ενέκρινε το Σώμα της
Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια,
προχωρήσαμε σε εκλογές  για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. αφού πρώρα ορίσθηκε η Εφορευτική
Επιτροπή, την οποία αποτελούσαν,
Βασιλοπούλου Φυλλιώ, Ζαχαροπούλου
Αθανασία και Ρουμελιώτης Φώτης. Από 239
εγγεγραμμένους και 111 ταμειακώς εντάξει,
μόλις οι 64 προσήλθαν και ψήφισαν. Η
εκλογική διαδικασία κράτησε μέχρι τις 22:00 όπως

είχε αποφασισθεί και στη συνέχεια έγινε η καταμέτρηση των ψήφων. Από τα 64
ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν, τα 63 ήταν έγκυρα, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο. Με

σειρά ψήφων έλαβαν :   Πρασσά Νίκη 59
ψήφους, Αγρίου Αναστασία 58, Φλώρου
Αναστασία 54, Δαλιάνης Γιώργος 50,
Γιαννόπουλος Μιχάλης 46, Φιλιππόπουλος
Δημήτρης 38, Καστρινός Γιώργος 28 και
Κατζιός Γιάννης 27. Για την Εξελεγκτική
Επιτροπή έθεσαν υποψηφιότητα και έλαβαν :
Φλώρου Αικατερίνη 50 ψήφους,
Αβραμόπουλος Βασίλης 46 και Τσατούχας
Παναγιώτης 42. Οι  εκπρόσωποι για την
Ομοσπονδία έλαβαν, Πρασσάς Στάθης 36
ψήφους και Δανές Διονύσης 27.  Η
πλειοψηφούσα Νίκη Πρασσά σύμφωνα με το
καταστατικό, κάλεσε τους εκλεγέντες σε
συμβούλιο προκειμένου να συγκροτηθούν σε
σώμα στις 3 Μαΐου 2016. Το νέο Δ.Σ. που
προέκυψε, έχει ως εξής: Πρόεδρος Πρασσά
Νίκη. Αντιπρόεδρος Καστρινός Γιώργος.
Γραμματέας Αγρίου Αναστασία. Ταμίας
Φιλιππόπουλος Δημήτρης. Μέλη : Φλώρου
Αναστασία, Δαλιάνης Γιώργος και
Γιαννόπουλος Μιχάλης. Αναπληρωματικό
μέλος ο Καντζιός-Γιάννης.
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Απολογισμός πεπραγμένων του Συλλόγου κατά την περίοδο 5 Μαΐου 2013 έως 27 Απριλίου 2016
Επειδή στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που
πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2016 από τους 239
εγγεγραμμένους παραβρέθηκαν μόνο 64 άτομα και δεν
δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα μέλη να ακούσουν τον
απολογισμό της προηγούμενης τριετίας, θεωρήσαμε
ότι καλό είναι να γίνει μια καταγραφή, ώστε να
γνωρίσουν όλοι, το πολιτιστικό και κοινωνικό έργο του
Συλλόγου. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι
αρκετές. Πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική
περίοδο 5 Μαΐου 2013 έως και 27 Απριλίου 2016.
Ξεκινώντας λοιπόν από τις εορταστικές εκδηλώσεις
του Αγίου Κωνσταντίνου, το 2013, 2014 και 2015, την
παραμονή της γιορτής μετά τον εσπερινό, ο Σύλλογος
προσέφερε στο κυλικείο του χωριού, το καθιερωμένο
γεύμα, αναλαμβάνοντας το κόστος σε εδέσματα, ποτά
και αναψυκτικά. Και στις τρεις εκδηλώσεις, υπήρξε
παράλληλα και η ευγενική προσφορά κάποιων μελών
μας. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώθηκαν και οι γιορτές
την παραμονή του Αγίου Αθανασίου, με αρτοκλασία,
κοπή βασιλόπιτας για το καλό της καινούργιας χρονιάς
και προσφορά γεύματος από το Σύλλογο,  στους
παρευρισκομένους, με εδέσματα ποτά και αναψυκτικά.
Η στήριξη των μελών και η βοήθειά τους πάντα
παρούσα. Από τις σημαντικότερες γιορτές που
διοργάνωσε ο Σύλλογος ήταν οι εκδηλώσεις του
Δεκαπενταύγουστου. Αρχίζοντας από την παραμονή με
τη γιορτή των νέων,  δίνοντας προτεραιότητα στους
μικρούς μας φίλους με διασκεδαστικά δρώμενα, όπως
ομαδικά παιχνίδια με κλόουν, παντομίμα, face
painting, φουσκωτά και την απαραίτητη μουσική, όπου
τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούσαν να χορέψουν. Το ίδιο
βράδυ, έγινε και η βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ. Στη γιορτή των νέων έχουμε διαπιστώσει,
ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση.
Θεωρούμε όμως, ότι δίνεται η ευκαιρία στους
συγχωριανούς μας να συναντηθούν και να γνωριστούν
τα παιδιά μεταξύ τους, όσα τουλάχιστον
παραβρίσκονται, διότι την βραδιά που γίνεται το
παραδοσιακό μας πανηγύρι, ο κόσμος είναι πολύς και
δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και φτάνουμε στη
μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού ανήμερα του
Δεκαπενταύγουστου, η οποία πραγματοποιήθηκε και

τις τρεις χρονιές, σημειώνοντας κάθε χρονιά
μεγαλύτερη επιτυχία από την προηγούμενη. Επίσης,
στις παράλληλες εκδηλώσεις  όπως έχουμε καθιερώσει,
λειτουργεί έκθεση με παραδοσιακά προϊόντα και
εικαστικές δημιουργίες καθώς και έκθεση
φωτογραφίας από την παλιά Αρήνη. Εκτός από τις
καθιερωμένες εκδηλώσεις που αναφέρονται σε
θρησκευτικές και  παραδοσιακές γιορτές,
διοργανώσαμε τρεις μονοήμερες εκδρομές,
επιλέγοντας προορισμούς που συνδύαζαν τοπία
φυσικού κάλους, ιστορικές πόλεις και αρχαιολογικά
μνημεία. Επισκεφθήκαμε λοιπόν και περιηγηθήκαμε
στο Πλανητέρο, τα Καλάβρυτα, την Καρδαμύλη, την
Στούπα, την Αρχαία Μεσσήνη, τον Τύρο και το
Ναύπλιο. Επίσης  το 2013 πραγματοποιήσαμε μια
απογευματινή βόλτα στο Κατάκολο και επίσκεψη στο
υπαίθριο μουσείο «Το παλιό χωριό» στην περιοχή
Καστά.   Με την συνεργασία των Συλλόγων της
ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ζαχάρως,
συμμετείχαμε στις Γιορτές Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και Παραδοσιακής Οικονομίας. Στη γιορτή του 2013,
εκτός από την έκθεση με παραδοσιακά προϊόντα και
εικαστικές δημιουργίες, διοργανώσαμε την επίδειξη
παρασκευής σπιτικών ζυμαρικών, όπου την
παρουσίαση είχε αναλάβει η Πρόεδρος του Συλλόγου
Νίκη Πρασσά. Επίσης στην ίδια γιορτή, προβλήθηκε
ένα ντοκιμαντέρ με τις ομορφιές της Αρήνης, το οποίο
είχε επιμεληθεί ο Γιώργος. Δ. Δαλιάνης. Το 2014 στην
4η Γιορτή, πάντα με την συνεργασία των Συλλόγων
της περιοχής, παρουσιάσαμε μια θεατροποιημένη
αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου, με σκηνικά
και αυθεντικά κοστούμια. Με σκηνικά και αυθεντικά
κοστούμια ήταν και η θεατροποιημένη αναπαράσταση
με θέμα τον αργαλειό, που παρουσιάσαμε στην 5η

Γιορτή. Και στις   τρεις γιορτές, η επιτυχία ήταν
μεγάλη και η συνεργασία με τους Συλλόγους
συνεχίστηκε και σε άλλους τομείς. Το Φθινόπωρο του
2014 διοργανώσαμε από κοινού την εκδήλωση με θέμα
«Το έπος του ‘40 και όσοι δεν γύρισαν από το
μέτωπο», με ομιλητή τον ερευνητή και συγγραφέα
Αγαθοκλή Παναγούλια. Επίσης πραγματοποιήσαμε
δύο εκδρομές, μία το 2013 στην Ανάβρα Μαγνησίας,

ένα μικρό χωρίο, το οποίο χάρη στο μεράκι του
Προέδρου, έχει γίνει πρότυπο σε όλο τον Ευρωπαϊκό
Νότο και το 2014 στη Λίμνη Πλαστήρα και τα
Μετέωρα.   Τα δύο τελευταία χρόνια, 2015 και 2016,
με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Ζαχάρως
και σε συνεργασία με πολλούς από τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους αλλά και ιδιώτες,  διοργανώσαμε το
καρναβάλι Ζαχάρως. Η συνεργασία με τους
Συλλόγους, είχε και κοινωνικό χαραχτήρα.
Συγκεντρώσαμε χρήματα και αγοράσαμε μία
μικροφωνική εγκατάσταση, την οποία αποστείλαμε  σε
σχολείο στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά το 2014. Την
ίδια χρονιά, συμμετείχαμε στην αγορά μηχανήματος
χειρουργικής διαθερμίας και το προσφέραμε στο
κέντρο υγείας Ζαχάρως. Από τις φυσικές ομορφιές που
διαθέτει το χωριό μας, είναι το φαράγγι Αρήνης, το
οποίο με πρωτοβουλία του Γιώργου Δ. Δαλιάνη, έχει
καταχωρηθεί στον διεθνή κατάλογο με τα φαράγγια
όλου του κόσμου. Με τη βοήθειά του και
αναλαμβάνοντας τις δέουσες διαδικασίες
τοποθετήσαμε τρεις πινακίδες. Δύο στην Εθνική οδό
και μία στην είσοδο του φαραγγιού. Επίσης, πάλι  με
πρωτοβουλία του Γιώργου Δ. Δαλιάνη, το 2014,
επισκέφθηκε το φαράγγι ομάδα του Σπηλαιολογικού
Συλλόγου ΣΕΛΑΣ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν
αρκετοί Αρηναίοι και ομολόγησαν, ότι ήταν μια
αξέχαστη εμπειρία. Μετά την επίσκεψη και
εξερεύνηση του φαραγγιού, ο Σύλλογος της Αρήνης
παράθεσε γεύμα στους σπηλαιολόγους, όπου στη
συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του κυλικείου, μας
παρουσίασαν σε προβολή βίντεο τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των φαραγγιών. Πριν λίγους μήνες,
λάβαμε από τον ΣΕΛΑΣ σε έντυπη βιβλιοδετημένη
μορφή, την  αξιολόγηση του φαραγγιού της Αρήνης,
όπου περιέχει πληροφορίες, γεωλογικά στοιχεία,
φωτογραφίες για το πώς μπορεί να είναι ένα στέγαστρο
στην είσοδο του φαραγγιού, καθώς και προτάσεις
αξιοποίησης. Από τα κοινωφελή έργα που έχει
αναλάβει ο Σύλλογος, είναι η συντήρηση και επισκευή
της κεντρικής κεραίας της τηλεόρασης, κάτι που
κάλυψε επανειλημμένως, κάθε φορά που προέκυπτε
πρόβλημα. Συνέχεια στη 2η σελίδα

Εκλογές 2016 (φωτ. Γιώργος Δαλιάνης)



Απολογισμός πεπραγμένων του Συλλόγου κατά την περίοδο 5 Μαΐου 2013 έως 27 Απριλίου 2016
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Επίσης, είχε πάντα την φροντίδα για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του χωριού
κάθε χρόνο, ώστε να παρουσιάζει μια όσο γίνεται αξιοπρεπή εικόνα τις ημέρες του
Πάσχα. Αγοράσαμε υλικά για το βάψιμο του κυλικείου και προβήκαμε στην αγορά μιας
τηλεόρασης, η οποία ανήκει στο Σύλλογο, ωστόσο, τοποθετήθηκε στο κυλικείο, ώστε
να χρησιμοποιείται όταν αυτό είναι ανοιχτό και έχοντας κατά νου, να διοργανώσουμε
κάποιες προβολές, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Αγοράσαμε 500 καρέκλες για το
πανηγύρι μας, εφ’ όσον δεν μας έφταναν και δανειζόμασταν και ένα καζάνι για το
βραστό, το οποίο μετά την κλοπή στο κοντέινερ, επίσης δανειζόμασταν. Από τα χρόνια
προβλήματα της Αρήνης, ήταν η ποιότητα και ποσότητα του νερού,
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ιδιαίτερα. Προσπαθώντας να
εντοπίσουμε την πηγή του προβλήματος και εφ’ όσον οι κάτοικοι του
χωριού, μας είχαν εξουσιοδοτήσει, τον Φεβρουάριο του 2014, με τη
βοήθεια του  Θοδωρή Βασιλόπουλου, ήρθαμε σε επαφή με το Δήμο
Ζαχάρως και σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΖ έγινε χλωρίωση στις
δεξαμενές του νερού. Κατά την εξέλιξη αυτών των εργασιών,
διαπιστώθηκαν κάποιες βλάβες, όπου στη συνέχεια  αποκαταστάθηκαν.
Το πρόβλημα με την ποιότητα του νερού βελτιώθηκε κάπως, αλλά με
την ποσότητα παραμένει. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζεται
οπωσδήποτε η αντικατάσταση του δικτύου. Από τις τελευταίες
κοινωφελείς εργασίες που ανέλαβε ο Σύλλογος, ήταν ο καθαρισμός του
περιβάλλοντος χώρου της δεξαμενής λυμάτων, κάτι που είχε
παραμεληθεί από τις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές της πολιτείας, με
αποτέλεσμα να έχει κατακλειστεί ο χώρος από θάμνους και βάτα και
να έχει καταστεί η πρόσβαση αδύνατη. Εκτός αυτού, είχαν εισχωρήσει
ρίζες στις σωλήνες αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να σπάσουν και να
βγουν τα λύματα στους δρόμους του χωριού. Επειδή για λόγους υγείας,
το θέμα χρειαζόταν άμεση επέμβαση, τις επαφές για τον καθαρισμό
ανέλαβε ο Ταμίας του Συλλόγου Λάμπρος Πρασσάς.  Μετά το
καθαρισμό ελπίζουμε ότι θα  διορθωθούν και οι βλάβες στις
σωληνώσεις. Απομακρύναμε τα μπάζα μέσα απ’ το νεκροταφείο,
καθαρίσαμε όσο ήταν δυνατόν το μονοπάτι έξω από αυτό και
επισκευάσαμε τη μάντρα που είχε υποστεί κατολίσθηση. Τελευταίο
μας έργο για την τριετία που πέρασε ήταν η τοποθέτηση
αλεξικέραυνου στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Όπως μας είχε
πληροφορήσει η Τασία Φλώρου, ο αείμνηστος πατέρας της Δημοσθένης Φλώρος,
θεωρούσε  την   τοποθέτησή  του   απαραίτητη   και   επρόκειτο   να  την  αναλάβει   το

Ευχαριστήριο…
Τρία εποικοδομητικά χρόνια πέρασαν από την στιγμή που με την ψήφο των
συγχωριανών μου  εκλέχτηκα στο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης και
ανέλαβα τη θέση του Ταμία. Παράλληλα, θωρώντας ότι έπρεπε να προσφέρω ότι
μπορούσα πέρα από λογιστικές και ταμιακές εργασίες, το έκανα με μεγάλη μου χαρά.
Μετά την παρέλευση της θητείας μου, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους,
όσους με στήριξαν και με βοήθησαν να προσφέρω ότι καλύτερο μπορούσα για τον τόπο
μου.

Με τιμή, Λάμπρος  Πρασσάς

Η εφημερίδα «τ’Αρηναίικα»

εκκλησιαστικό συμβούλιο. Επειδή τα οικονομικά της εκκλησίας δεν το επέτρεπαν,
ήρθαμε σε επαφή με τον ηλεκτρολόγο Αντώνη Αδαμόπουλο, ο οποίος είχε κάνει την
προεργασία και του αναθέσαμε να ολοκληρώσει το έργο, αναλαμβάνοντας ο Σύλλογος
το κόστος υλικών για την αντικεραυνική προστασία της εκκλησίας και του προαυλίου
χώρου. Ο Αντώνης Αδαμόπουλος εκτός από την προσφορά της εργασίας του, στη
μνήμη του Δημοσθένη Φλώρου, έκανε τη δική του δωρεά, τοποθετώντας αλεξικέραυνο
μεγαλύτερης αξίας από αυτήν που πληρώθηκε με αντικεραυνική προστασία ακτίνας 60
μέτρων. Τέλος, από τις καθιερωμένες μας δραστηριότητες, ήταν η εκτύπωση των τριών
ημερολογίων, για το 2014, 2015 και 2016 και η μηνιαία έκδοση της εφημερίδας, η

οποία κυκλοφορεί με οικονομική στήριξη των μελών κυρίως. Για
την εφημερίδα, έχουμε μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Με
πρωτοβουλία της Δέσποινας Δαλιάνη, πήραμε από την Εθνική
Βιβλιοθήκη το ISSN 2459-4288, πράγμα που σημαίνει, ότι «τ’
Αρηναίικα», θα καταχωρούνται πλέον, στο διεθνές αρχείο
εντύπων και περιοδικών στο Παρίσι. Τελειώνοντας η απερχόμενη
Πρόεδρος, ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την συνεργασία
που είχαν τα τρία χρόνια. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον Λάμπρο
Πρασσά, ο οποίος όπως όλοι έχουν αναγνωρίσει, δεν
περιορίστηκε μόνο στο ρόλο του ταμία, αλλά ήταν ένας
ακούραστος εθελοντής που βοήθησε πάρα πολύ σε κάθε έργο, σε
κάθε εκδήλωση και ήταν πάντα παρών. Μερικές φορές μαζί με τα
μέλη του Δ.Σ. και πολλές φορές μόνος του, από την αρχή μέχρι
το τέλος του κάθε έργου.  Ευχαρίστησε επίσης όσους βοηθούν
και ενισχύουν τον Σύλλογο και συμμετέχουν σε γιορτές,
εκδρομές και εκδηλώσεις. Τελειώνοντας, ευχαρίστησε και όλους
όσους βοήθησαν, προκειμένου να υλοποιηθεί το πολιτιστικό και
κοινωνικό του έργο, ελπίζοντας, ότι θα συνεχίσουν πάντα να
βοηθούν και να στηρίζουν το Σύλλογο.

Οικονομικός Απολογισμός τριετίας
5 Μαΐου 2013 έως και 27 Απριλίου 2016

Οικονομικός απολογισμός: Από το προηγούμενο Δ.Σ., στις 5
Μαΐου 2013, ο Σύλλογος παρέλαβε  το ποσό των 5436,02 €. Το
σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από 5 Μαΐου 2013 μέχρι και

27 Απριλίου 2016 ήταν 57.434,11€. Το σύνολο των εξόδων για την ίδια περίοδο ήταν
51.252,31 €. Το υπόλοιπο ποσό που βρισκόταν στο ταμείο μας στις 27 Απριλίου 2016
ήταν 6.181,80 €. Η Σύνταξη

Εκ παραδρομής…
Στο φύλλο Φεβρουαρίου, στο άρθρο με τον τίτλο «Η Εκκλησιαστική ιστορία της
Αρήνης», στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των ιερωμένων και των ιεροψαλτών που
λειτούργησαν στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, εκ παραδρομής, παραλείφθηκε το
όνομα του Κώστα Ρουμελιώτη, ο οποίος όπως πληροφορηθήκαμε, υπήρξε ιεροψάλτης
επί μία πενταετία. Αναγνωρίζοντας την παράλειψη και την υποχρέωση να
επανορθώσουμε,  ζητάμε ειλικρινά  Συγγνώμη από τον Κώστα Ρουμελιώτη.

Δέσποινα Δαλιάνη

και η ιστοσελίδα www.arini.gr
Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στην Γενική Συνέλευση
ήταν η περιοδικότητα της εφημερίδας «τ’ Αρηναίικα» και
ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσει να εκδίδεται, από τη
στιγμή που η Δέσποινα Δαλιάνη δεν θα
συμπεριλαμβάνεται στο νέο Δ.Σ. εφ’ όσον δεν επρόκειτο
να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές. Για το θέμα της
περιοδικότητας, υπήρχε πάντα η άποψη ότι λόγω
ελλείψεως θεμάτων, θα μπορούσε να γίνει διμηνιαία ακόμα
και τριμηνιαία. Κατά την άποψη της Δέσποινας Δαλιάνη,
αλλά και αρκετών μελών, αυτή η κίνηση θεωρείται
συρρίκνωση και όχι αναβάθμιση που είναι και ο απώτερος
σκοπός, όταν αυτό καταστεί δυνατό. Με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, η εφημερίδα για ένα χρόνο θα
συνεχίσει να εκδίδεται με την ίδια μορφή, σε μηνιαία βάση
και την ευθύνη της θα συνεχίσει να έχει η Δέσποινα
Δαλιάνη, με την προϋπόθεση να έχει πληροφορίες και
θέματα ώστε να καλύπτεται η ύλη. Το θέμα της
πληροφόρησης, εκτός από τα νέα που μπορούν να
στέλνουν οι αναγνώστες και τα μέλη του Δ.Σ. ανέλαβε ο
Γιώργος Δ. Δαλιάνης. Εκδότης σύμφωνα με τη νομοθεσία
των εντύπων, παραμένει η Νίκη Πρασσά. Σε ότι αφορά
στην ιστοσελίδα www.arini.gr την οποία έχει δημιουργήσει
και διαχειρίζεται ο Γιώργος Δ. Δαλιάνης, όπως είναι
γνωστό, ο Σύλλογος και η εφημερίδα φιλοξενήθηκαν χωρίς
κόστος, από τον Μάιο του 2011 και θα συνεχίσουν να
φιλοξενούνται. Ωστόσο, για το χρονικό διάστημα
Σεπτέμβρης 2015 έως και Σεπτέμβρης 2016 λόγω κάποιου
διαδικαστικού προβλήματος, ο Σύλλογος ανέλαβε το
κόστος λειτουργίας της ιστοσελίδας. Πέραν του κόστους
της συγκεκριμένης περιόδου, ο Σύλλογος δεν θα έχει άλλη
οικονομική υποχρέωση στο μέλλον, εκτός απροόπτου. Το
κόστος λειτουργίας και παραμονής, αναλαμβάνει και πάλι
ο Γιώργος Δ. Δαλιάνης. Σημειώνουμε επίσης, ότι και όλα
τα σύντομα μηνύματα (SMS) που αποστέλλονται εκ
μέρους του Συλλόγου, γίνονται με δικά του έξοδα.  Τέλος
αναφέρουμε, ότι λόγω της Γενικής Συνέλευσης η
εφημερίδα του Απριλίου, θα ολοκληρωθεί την πρώτη
εβδομάδα του Μαΐου.

Ανακοίνωση Προέδρου Τοπικής
Κοινότητας Aρήνης

Αγαπητοί συγχωριανοί. Σε διαδικασία
εκσυγχρονισμού βρίσκεται εν τέλει και η Αρήνη, με
την εγκατάσταση κεραίας αναμετάδοσης σήματος
σταθερής τηλεφωνίας και Internet. Όπως είναι
γνωστό το χωριό μας δεν έχει Internet και τα νέα
παιδιά αλλά και οι επιχειρήσεις της Αρήνης το
έχουν μεγάλη ανάγκη. Έγινε πρόταση από την
Cosmote για ενοικίαση χώρου σε συγκεκριμένο
σημείο της Αρίτσας όπου βρίσκεται η υπάρχουσα
κεραία του ΟΤΕ. Θα πρόκειται για μια πιο
εξελιγμένη εγκατάσταση της Cosmote και ύστερα
από την διαβεβαίωση της εταιρίας, θα υπάρχει
δυνατότητα παροχής γραμμών στις κατοικίες του
οικισμού. Η απάντηση της κοινότητας είναι θετική
και τώρα μένει να αποφασιστεί και από το Δ.Σ της
Ζαχάρως.

Ο Πρόεδρος Τ/Κ Αρήνης
Πρασσάς Π. Νικόλαος

Οικονομική στήριξη εφημερίδας
Οικονομική στήριξη για την εφημερίδα μας το μήνα
Απρίλιο, είχαμε  από τους συγχωριανούς μας,
Μουσέτη Αγγελική, Χριστοδουλοπούλου Ειριάνα και
Χριστοδουλόπουλο Κωνσταντίνο τους οποίους θερμά
Ευχαριστούμε

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ
Το   Δ.Σ.   του    Πολιτιστικού

Συλλόγου «ΑΡΗΝΗ»  προσκαλεί τα
μέλη του στη γιορτή του Αγ.

Κωνσταντίνου που θα πραγματοποιηθεί
την παραμονή, 20 Μαΐου 2016 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.

«τ’ Αρηναίικα»
ISSN2459-4288

Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»
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Η τοποθέτηση του αλεξικέραυνου φωτ.
Δήμος Ψαρρός
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