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Δεκαπενταύγουστος 2016 στην Αρήνη
Δεκαπενταύγουστος. Η μεγάλη γιορτή του
καλοκαιριού. Και στο πιο μικρό χωριό, οι
καμπάνες θα χτυπήσουν χαρμόσυνα, οι
άνθρωποι θα πάνε στην εκκλησία, θα
λειτουργηθούν, θα ευχηθούν, θα γιορτάσουν.
Όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Οι περισσότεροι
εργαζόμενοι, έχουν προγραμματίσει την άδειά
τους τον Αύγουστο, μόνο και μόνο για να
βρεθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, να
συναντηθούν με συγγενείς και φίλους. Οι
Πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν
οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, σε κάθε χωριό,
είναι η καλύτερη ευκαιρία να θυμηθούν τα
παιδικά τους χρόνια. Στην Αρήνη παλαιότερα, ήταν καθιερωμένο να γιορτάζουν στο προαύλιο
της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, ανήμερα το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου. Τα τελευταία
χρόνια η εκδήλωση αυτή μεταφέρθηκε στην πλατεία και δεν είναι μια απλή γιορτή αλλά ένα
παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται επίσης την ίδια μέρα, με ζωντανή μουσική και τραγούδι από
γνωστούς καλλιτέχνες της  Ελλάδας. Οι προετοιμασίες αρχίζουν αρκετές μέρες πριν, ξεκινώντας
κατ’ αρχήν με τον καθαρισμό της πλατείας και την διαμόρφωση του χώρου, ώστε να χωρέσουν
όλα όσα χρειάζονται, για την σωστή λειτουργία του πανηγυριού και την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών. Κάποιοι άνθρωποι εργάζονται αφιλοκερδώς, στηρίζοντας το Δ.Σ. του Συλλόγου και
τις δύο ημέρες που κρατάει η γιορτή. Από ην παραμονή, μετά τον εσπερινό στο εκκλησάκι της
Παναγίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αρήνης, έδωσε την προτεραιότητα στους μικρούς μας
φίλους με τη γιορτή των παιδιών. Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να
διασκεδάσουν. Ο κλόουν και το τραμπολίνο  εντυπωσίασαν όπως ήταν αναμενόμενο, τις μικρές
ηλικίες κυρίως, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά, όσα είχαν τη διάθεση, επιδόθηκαν σε χορευτικές
φιγούρες, ακλουθώντας τους ρυθμούς της μουσικής. Την ίδια βραδιά όπως πάντα, έγινε και η
βράβευση των επιτυχόντων του 2015, στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της  χώρας. Οι
εκδηλώσεις κορυφώθηκαν ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με την εορταστική  δοξολογία το
πρωί και πάλι στο εκκλησάκι της Παναγίας. Ο μεγάλος απών από την ημέρα αυτή, ήταν
δυστυχώς ο παπά Γρηγόρης Πόθος, όπου λίγες μέρες πριν και συγκεκριμένα στις 31 Ιουλίου,
έκλεισαν έξι μήνες από την ημέρα που «έφυγε». Όλοι τον θυμήθηκαν και αναφέρθηκαν στην

απουσία του. Το βράδυ, από νωρίς ο κόσμος
κατέκλισε το χώρο της πλατείας και όσοι
πρόλαβαν, κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα
τραπέζι κοντά στην πίστα. Φέτος καλεσμένος
ήταν, ο γνωστός τραγουδιστής Στάθης
Αγγελόπουλος, γιος στου αείμνηστου
Μανώλη Αγγελόπουλου, ο οποίος
ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Στο
δημοτικό τραγούδι ο Μπάμπης Πουρνάρας
και στο έντεχνο και λαϊκό η Σουζάνα Μπάκι
η οποία ήταν εξαιρετική, χωρίς να θέλουμε
να επισκιάσουμε τους υπόλοιπους
καλλιτέχνες. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κ.

Νίκη Πρασσά, μετά τον χαιρετισμό της, ευχήθηκε σε όλους «Καλή διασκέδαση» και σε λίγο η
πίστα γέμισε από ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τα δημοτικά τραγούδια και τα παραδοσιακά από
κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και τα λαϊκά, μετέδωσαν σε όλους το κέφι και το γλέντι κράτησε
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στις παράλληλες εκδηλώσεις της βραδιάς, λειτούργησε και η
έκθεση φωτογραφίας στην είσοδο, με θέμα αυτή τη φορά, τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Εικόνες από την συμμετοχή στις γιορτές Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής
Οικονομίας, από το καρναβάλι της Ζαχάρως, από τις επισκέψεις στο φαράγγι της Αρήνης, από
τον τρόπο που διασκεδάζουν, οι μικροί Αρηναίοι και Αρηναίες στους δρόμους του χωριού κάθε
καλοκαίρι κλπ. Επίσης για άλλη μια φορά υπήρχε ο πάγκος με τις εικαστικές δημιουργίες που
διέθεσαν οι γυναίκες του Συλλόγου. Το πανηγύρι της Αρήνης, έχει δημιουργήσει μία παράδοση
σε ότι αφορά τα νόστιμα και καλοψημένα εδέσματα και την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση
των επισκεπτών. Αυτό οφείλεται στη σωστή οργάνωση και συνεργασία όλων όσων συμμετέχουν,
αψηφώντας ότι θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στο πόστο τους, χωρίς να
έχουν την ευκαιρία  να διασκεδάσουν, όπως οι υπόλοιποι.. Με την προσφορά τους όμως,
αποδεικνύεται ο σπουδαίος ρόλος της κοινωνικής συνοχής και της στήριξης στον Πολιτιστικό
Φορέα του χωριού τους. Τους Ευχαριστούμε όλους και τους Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό.
Ελπίζοντας πάντα, στη συνάντηση του επόμενου καλοκαιριού, Υγεία σε όλους και Καλό
Φθινόπωρο.

Δέσποινα Δαλιάνη

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

6η Γιορτή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής Οικονομίας
Διοργανώθηκε και φέτος από τους Συλλόγους της
περιοχής του Δήμου Ζαχάρως, η 6η Γιορτή
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής
Οικονομίας. Το θέμα που είχε επιλεγεί ήταν ένα
αφιέρωμα στο Δημοτικό μας τραγούδι και ήταν μια
πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης, μέσω
της Προέδρου του κ. Ν. Πρασσά. Η πρόταση έγινε
αποδεκτή από τους υπόλοιπους αντιπροσώπους των
Συλλόγων και με την συνεργασία όλων, επεξεργάστηκε
ώστε να γίνει μια παρουσίαση που να αναδεικνύεται η
ιστορία του Δημοτικού τραγουδιού. Δεν υπάρχει γλέντι,
αρραβώνας, γάμος, ονομαστική αλλά και εθνική γιορτή,
σε ολόκληρη την Ελλάδα που να μην τραγουδήσουν και
να μην χορέψουν τα Δημοτικά μας τραγούδια. Η
ιστορία τους είναι πολύ παλιά, αλλά αναπτύχθηκε κυρίως, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας όταν οι
σκλαβωμένοι Έλληνες είχαν εφεύρει ένα τρόπο για να επικοινωνούν χωρίς να τους
καταλαβαίνουν οι Τούρκοι. Έτσι μετέδιδαν τα μηνύματα για τις επερχόμενες συναντήσεις τους με
τους καπεταναίους της επανάστασης, αλλά και τα επιτεύγματα από τα πεδία των μαχών. Με τον
ίδιο τρόπο μετέδιδαν σημαντικά γεγονότα που έπρεπε να γνωρίζουν οι Έλληνες για να παίρνουν
θάρρος και να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τραγουδώντας, μπορούσαν επίσης να αποστηθίσουν
πιο εύκολα γεγονότα, από την καθημερινότητά τους, που  δεν  ήθελαν να ξεχασθούν. Τα
περισσότερα δημοτικά τραγούδια και τα ωραιότερα, έχουν γραφτεί για τον έρωτα και την αγάπη.
Αλλά και για τους ξενιτεμένους, τους ναυτικούς, τη φιλία, τα νιάτα και το χωρισμό. Άλλα τόσα
έχουν γραφτεί και για το θάνατο και υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που  έχουν παράδοση στα
μοιρολόγια, τα οποία είναι διαφορετικά για τους ηλικιωμένους και διαφορετικά για τους νέους
και τους αδικοχαμένους. Σημαντική θέση κατέχουν και τα νανουρίσματα, με τα οποία μεγάλωσαν
οι μανάδες και οι γιαγιάδες τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Με αυτά τα δεδομένα
καταλαβαίνουμε, ότι μέσα από το Δημοτικό τραγούδι, οι Έλληνες μπορούσαν και μπορούν ακόμα
και σήμερα να εκφράσουν κάθε συναίσθημα χαράς, λύπης, πόνου, μοναξιάς αλλά και νίκης. Με
την στήριξη του Δήμου Ζαχάρως και την συνεργασία των Συλλόγων, Ανηλίου, Αρήνης,
Καλίδονας, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Ξηροχωρίου, Ροδινών, Σμέρνας, Ταξιαρχών και
Χρυσοχωρίου, Τετάρτη βράδυ στις 3 Αυγούστου 2016, στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου
Ζαχάρως, διοργανώθηκε η 6η Γιορτή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής Οικονομίας.
Η εκδήλωση  άνοιξε με τους ήχους παραδοσιακής φλογέρας και τον χαιρετισμό της Δέσποινας
Δαλιάνη, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ», η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι
«Τα Δημοτικά μας τραγούδια, ανήκουν στην Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της πατρίδας μας
και κανείς δεν μπορεί να μας τα κλέψει». Μπροστά από το ανάλογο σκηνικό που παρέπεμπε σε
αυλή παραδοσιακού καφενείου, παρουσιάστηκε η μουσικοθεατρική παράσταση «Ξέρω τραγούδια
θάλασσες», σε σκηνοθεσία Ρούλας Ξαρχάκου. Τα κείμενα έγραψε και επιμελήθηκε η Πρόεδρος

του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλίδονας
«ΣΑΡΕΝΑ»  Τριανταφυλλιά Νιάρχου, η οποία
εκτός από τη συμμετοχή της στο θεατρικό,
ανέλαβε και την εισήγηση. Για άλλη μια φορά,
ερασιτέχνες ηθοποιοί, υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες της Ρούλας Ξαρχάκου, κατάφεραν να
βγουν από τον εαυτό τους και να υποδυθούν
ρόλους της «διπλανής πόρτας», οι οποίοι
έπαιξαν, χόρεψαν και τραγούδησαν μπροστά
σε ένα κοινό που είχε γεμίσει τις κερκίδες του
Γυμνασίου Ζαχάρως. Στην εκδήλωση
συμμετείχε με την ορχήστρα του και ο
Μουσικός ερευνητής Κωνσταντίνος
Παυλόπουλος, όπου αναφέρθηκε στην ιστορία

των τραγουδιών και τη φιλοσοφία των στίχων.  Στη μουσικοχορευτική παράσταση, έπαιξαν οι
ηθοποιοί, Βασιλοπούλου Πόπη, Θεοδοροπούλου Βασιλική, Καραθανάση Ελένη, Νιάρχου
Τριανταφυλλιά, Πρασσά Αγγελική, Κοκκαλιάρης Στάθης και Σκλάβος Αριστοτέλης. Συμμετείχαν
στο τραγούδι η Τσεκούρα Ειρήνη και ο Τζανέτος Δημήτρης. Η ιστορία που μας παρουσίασαν,
είχε θέμα την ανησυχία των ανθρώπων που μεγάλωσαν με το Δημοτικό τραγούδι και σήμερα το
βλέπουν να εκτοπίζεται, από τους ξενόφερτους και ξέφρενους ρυθμούς. Μετά το πέρας της
παράστασης, ο κάθε Σύλλογος, αποδεικνύοντας το σεβασμό προς την Παραδοσιακή Οικονομία
της περιοχής μας, είχε ετοιμάσει κεράσματα για όλους τους προσκεκλημένους. Η αλήθεια είναι,
ότι μπροστά από κάθε τραπέζι δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο και ενώ κάποιοι πρόλαβαν να
δοκιμάσουν όλα τα εδέσματα, κάποιοι έμειναν παραπονούμενοι, αλλά τι να κάνουμε; Είναι κι
αυτό ίδιον του χαρακτήρα μας. Πάντως, για άλλη μια φορά θα τονίσουμε, ότι η συνεργασία των
Φορέων και η σωστή κατανομή των ρόλων, σε κάθε εκδήλωση, κάνει θαύματα. Ο κόπος και η
προσπάθεια δικαιώνονται με το αποτέλεσμα και αξίζουν Συγχαρητήρια σε όλους. Τέλος, αν και
δεν θα έπρεπε, να κλείσουμε αυτό το άρθρο αρνητικά, θα θέλαμε να κάνουμε μια φιλική και
καλοπροαίρετη τοποθέτηση. Έχουμε παρατηρήσει, σε εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, ότι οι
γονείς αφήνουν τα παιδιά τους, συνήθως νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας, να περιφέρονται
ελεύθερα, να παίζουν και να τρέχουν μπροστά από τον χώρο του σκηνικού,  με αποτέλεσμα, να
αποσπάται η προσοχή τόσο των θεατών όσο και των συντελεστών. Το ότι δεν πληρώνουμε
είσοδο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε την προσπάθεια των ανθρώπων που κοπίασαν
να μάθουν το ρόλο τους. Ο σεβασμός και η αναγνώριση της κάθε προσπάθειας, δεν ανήκουν μόνο
στους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ανήκουν σε όλους τους ανώνυμους ανθρώπους, που
πασχίζουν να εκφραστούν μέσα από κάθε μορφή τέχνης. Ραντεβού του χρόνου λοιπόν και να
υπενθυμίσουμε, ότι το επόμενο θέμα μας θα είναι «Βότανα και γιατροσόφια του τόπου μας».

Η Σύνταξη



«Ανεμόμυλος» Ένα καινούργιο καφενείο στην Αρήνη
Ήταν βράδυ Πρωτομαγιάς και
Μ. Τετάρτη  του 2014, όταν
μια απρόσμενη     πυρκαγιά
μέσα στη νύχτα, ξεσήκωσε
τους κατοίκους της Αρήνης.
Σε λιγότερο από μία ώρα, το
σπίτι του Αγγελή και το
τελευταίο παραδοσιακό καφε-
νείο του χωριού, κληρονομιά
από τον πατέρα του
Χαραλάμπη,  παραδόθηκαν
στις φλόγες. Έκτοτε, η Αρήνη
έμεινε χωρίς ένα στέκι, μια
γωνιά, που να μπορούν να
μαζεύονται οι λιγοστοί
μόνιμοι κάτοικοι του χειμώνα,
αλλά και οι περισσότεροι του
καλοκαιριού, να πουν δυο
κουβέντες και να περάσουν την ώρα τους. Σε μια προσπάθεια να
καλυφθεί το κενό, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, παραχώρησε την
αίθουσα του κυλικείου και κάπως λύθηκε προσωρινά το
πρόβλημα.  Όμως, ήταν ένα ημίμετρο και δεν ήταν εύκολο να

συνεχιστεί. Ώσπου ένας νέος άνθρωπος, ο Αργύρης Παύλος, πήρε
την απόφαση και το ρίσκο στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, να
ανοίξει ένα καφενείο στο χωριό μας, που τόσο του έλειπε. Στις 17

Αυγούστου 2016, έκανε τα εγκαίνια και όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μόνιμοι και παραθεριστές, τον

τίμησαν με την παρουσία τους. Ο «Ανεμόμυλος», το χαρακτηριστικό
όνομα που του έδωσε, από τότε, κάθε βράδυ, είναι γεμάτο κόσμο. Στη
μεγάλη του αυλή, στη σκιά της αιωνόβιας καρυδιάς, μαζεύονται ντόπιοι
και περαστικοί, διότι δεν είναι μόνο καφενείο. Αλλά και ουζερί και
ψησταριά και στέκι για
νέους και  ηλικιωμένους,
που έχουν ανάγκη από
παρέα. Σε ένα πολύ καλό
σημείο του χωριού, με
δροσιά, ωραία θέα,
νόστιμα εδέσματα και
σωστή εξυπηρέτηση.
Όπως  είχαμε γράψει
σε προηγούμενο φύλλο,
το  καφενείο σε ένα
χωριό είναι τόσο
απαραίτητο, όσο και το
σχολείο και η εκκλησία.

Ο ρόλος του  είναι κοινωνικός και ψυχαγωγικός. Στο
καφενείο θα μάθουν τα νέα του χωριού, θα συζητήσουν
για τις αγροτικές δουλειές, τη σοδειά, τις τιμές των
προϊόντων, την πολιτική. Είναι η εκκλησία του
Δήμου για κάθε μικρή κοινωνία. Για το νέο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας,  ευχόμαστε   Καλορίζικο
το καινούργιο μαγαζί στον Αργύρη Παύλο και Καλές δουλειές.

Η Σύνταξη

****************************************************************************************************************************************
Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι

Τα τελευταία καλοκαίρια στην Αρήνη οι δρόμοι γεμίζουν παιδιά κάθε
ηλικίας. Τα κορίτσια όπως έχουμε διαπιστώσει είναι περισσότερα.
Σημεία συγκέντρωσης το προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου
Αθανασίου και το Κοινοτικό Γραφείο. Στο προαύλιο της εκκλησίας θα
παίξουν κρυφτό, κυνηγητό, τα μικρότερα θα κάνουν ποδήλατο και οι
ενήλικοι που τα συνοδεύουν θα κάνουν παρέα και θα γνωριστούν, όσοι
δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Στο Κοινοτικό γραφείο θα πάνε τα
μεγαλύτερα παιδιά, έχοντας παραμάσχαλα τους φορητούς
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα τελευταίου τύπου κινητά τους
τηλέφωνα, για να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Και να σκεφτεί κανείς, ότι
πριν τριανταπέντε χρόνια περίπου, τα σπίτια του χωριού δεν διέθεταν
τηλέφωνο. Υπήρχε βέβαια, το μοναδικό τηλέφωνο στο έμπα του
χωριού για την εξυπηρέτηση όλων, που αργότερα μεταφέρθηκε στο
καφενείο του Χαραλάμπη. Τότε, για να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά οι
Αρηναίοι, έπρεπε να συνδεθούν μέσω ΟΤΕ… Κάποια στιγμή, όλα τα
παιδιά, μικρά και μεγάλα, γίνονται μια παρέα και συγκεντρώνονται στο
προαύλιο της εκκλησίας. Εκεί, με την βοήθεια και την διάθεση των
γονιών τους, γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως προβολή ταινίας,
ομαδικά παιχνίδια, πάρτι κλπ. Η τηλεόραση που είχε κάνει δωρεά ο Σύλλογος, όταν το κυλικείο
έκανε χρέη καφενείου, φάνηκε χρήσιμη. Ο Σωκράτης Παναγόπουλος του Γεωργίου, διοργάνωσε μια
κινηματογραφική βραδιά, με σνακ, ποπ κορν και χυμούς και τα παιδιά πέρασαν ένα όμορφο βράδυ.

Κάποιες φορές, οι μητέρες συνεργάστηκαν, έφτιαξαν σπιτικά εδέσματα
και έκαναν πάρτι. Και βέβαια τα μπουγελώματα, που διασκέδαζαν όλοι,
μικροί και μεγάλοι. Οι δραστηριότητες αυτές, κράτησαν όλο το
καλοκαίρι και όταν οι μέρες τέλειωσαν και άρχισαν να φεύγουν,
σκέφτηκαν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι. Παρασκευή 19 Αυγούστου,
πάλι στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, οι μητέρες και
οι γιαγιάδες των παιδιών, έφτιαξαν κάθε λογής λιχουδιά και από το
απόγευμα άρχισαν τις ετοιμασίες. «Τραπεζάκια έξω» που λέει κι ο
Σαββόπουλος αλλά και καρέκλες και ποτήρια και χυμούς και
αναψυκτικά και το βράδυ, όλα τα παιδιά και οι γονείς τους,
συγκεντρώθηκαν για ν’ αποχαιρετίσουν το καλοκαίρι. Έπαιξαν, έφαγαν
και φωτογραφήθηκαν. Κι ενώ οι μικροί έπαιζαν και οι μεγάλοι
παρακολουθούσαν, φαίνεται πως ξύπνησε η νοσταλγία στους
σημερινούς γονιούς και μπήκαν στο παιχνίδι, για να θυμηθούν τα νιάτα
τους. Και όπως χαρακτηριστικά είπαν κάποια παιδιά, «οι μεγάλοι

έπαιξαν περισσότερο από μας». Δεν υπάρχει πιο θετικό μήνυμα από
το να ξυπνάει μέσα μας η διάθεση για παιχνίδι. Να γινόμαστε και

πάλι παιδιά. Μπράβο στους γονείς που έχουν την έμπνευση και τη
διάθεση. Καλό Φθινόπωρο σε όλους.

Δέσποινα Δαλιάνη

*******************************************************************************************************************************************************************
Εφιστούμε την προσοχή…
Οι εποχές έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι δυστυχώς, δεν είναι
όλοι έντιμοι. Συχνά μαθαίνουμε γεγονότα  που αφορούν στην
εκμετάλλευση ηλικιωμένων και την αρπαγή και κακοποίηση
ανηλίκων. Και ενώ αυτά συνέβαιναν στα μεγάλα αστικά
κέντρα, οι επιτήδειοι αυτών των πράξεων, έχουν επεκταθεί
σε όλη την Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες, μια παρέα ανήλικων
κοριτσιών, κυκλοφορούσε στον κεντρικό δρόμο του χωριού,
όταν σταμάτησε δίπλα τους ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο
επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Και οι τρεις «πολύ
μελαχρινοί» όπως μας είπαν. Η γυναίκα μιλούσε Ελληνικά
αλλά «σαν ξένη». Τους έπιασε την κουβέντα και τους είπε,
«τι ωραία κορίτσια που έχει η Αρήνη» κ.α. Οι άνδρες δεν
μίλησαν καθόλου. Τα κορίτσια δεν πλησίασαν το αυτοκίνητο
και μετά από λίγο έφυγε. Ένα άλλο περιστατικό, αφορά σε
ζευγάρι που πουλούσε λαθραίες κολόνιες. Έπεισαν μία
ηλικιωμένη κυρία, η οποία εκείνη την ώρα ήταν μόνη της, να
αγοράσει κολόνιες. Η κυρία, πρoσφέρθηκε να τους κεράσει
καφέ. Παίρνοντας θάρρος, η γυναίκα που πουλούσε τις
κολόνιες, προθυμοποιήθηκε να πάει στην κουζίνα να την
βοηθήσει. Ευτυχώς, η κυρία αρνήθηκε και δεν υπήρξε
συνέχεια. Επίσης, ένα κόκκινο αγροτικό αυτοκίνητο, με έναν
άνδρα οδηγό και μία ώριμη γυναίκα με μοναχικό σχήμα,
περιφέρονται στην περιοχή και ζητάνε βοήθεια. Η γυναίκα
δεν κατεβαίνει από το αυτοκίνητο λέγοντας «είμαι κουτσή».
Κάποιοι τους συνδράμουν με χρήματα και λάδι το οποίο
αδειάζουν σε δοχείο που υπάρχει στην καρότσα του
αυτοκινήτου. Ίσως, η συγκεκριμένη δραστηριότητα, να μην
εμπεριέχει δόλο, αλλά να γίνεται για καλό σκοπό. Δεν το
γνωρίζουμε. Ωστόσο εφιστούμε την προσοχή, σε
ηλικιωμένους ανθρώπους που διαμένουν μόνοι τους στο
χωριό και έχουν μακριά τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
Να μην εμπιστεύονται αγνώστους, ακόμη κι αν τους λένε
πως είναι απεσταλμένοι των παιδιών τους. Επίσης τα μικρά
παιδιά, να μην πλησιάζουν διερχόμενα αυτοκίνητα, να μην
πείθονται σε καμία περίπτωση να ακολουθούν αγνώστους
και να μην δέχονται κεράσματα από οποιονδήποτε.

Οικονομική στήριξη εφημερίδας

Οικονομική στήριξη για την εφημερίδα μας το μήνα
Αύγουστο είχαμε από τους συγχωριανούς μας
Κυπριώτη - Κανέλου Ελένη, Μπαρδούτσου Ελένη,
και Παναγοπούλου Γιώτα, τους οποίους Θερμά
Ευχαριστούμε.

Ιερέας στην ενορία της Αρήνη
Τα καλά νέα μας ήρθαν από το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2016, σημαντική
ημέρα για την ορθοδοξία, διότι σηματοδοτεί το ξεκίνημα
της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς, η Αρήνη θα έχει
πλέον, τον δικό της μόνιμο Ιερέα. Πέρασαν ακριβώς
επτά μήνες από την ημέρα που «έφυγε» ο παπά
Γρηγόρης. Τις σημαντικές γιορτές και κάποιες Κυριακές
λειτούργησαν Ιερείς που ήρθαν περιστασιακά. Όμως στο
εξής, ο Παναγιώτης Νικολακόπουλος από τα Ροδινά θα
είναι ο Ιερέας στην ενορία της Αρήνης. Με το καλό να
μας έρθει λοιπόν και με το καλό να τον δεχθούμε…
*************************************************

Τα μπουγελώματα…

Και πέρασε ένας χρόνος… και ήρθαν πάλι τα παιδάκια
στο χωριό. Μαζί με τα παιδιά όμως, ήρθε και ο αρχηγός
τους. Το μεγάλο παιδί, που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι
του μπουγελώματος. Ο Σωκράτης Παναγόπουλος του
Γεωργίου. Φέτος, επιπλέον βοήθησαν και οι ζέστες, που
ήταν αφόρητες! Κάθε απόγευμα λοιπόν, στις 6 μ.μ.
όποιος έκανε το λάθος να περάσει από τις βρύσες, την
είχε βάψει που λέμε… Θα τον μπουγέλωναν τα παιδιά,
που για καμιά ώρα  μπουγελωνόντουσαν με τα
κουβαδάκια τους! Ένα παιχνίδι που τείνει να γίνει έθιμο
και στα παιδιά δίνει χαρά. Οι  φωνούλες τους γέμιζαν το
χωριό, που μόνο αυτή την περίοδο ακούμε έντονα και
χαιρόμαστε και μείς. Να είναι καλά αυτά  και ο αρχηγός
τους. Και του χρόνου.

Καλλιόπη Παναγοπούλου

Επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι.
Με χαρά μας πληροφορηθήκαμε τα πρώτα ονόματα των
επιτυχόντων που διαγωνίσθηκαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και
πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. της χώρας. Είναι η Παναγιώτα  Γιαννοπούλου
του Θεοδώρου και της Κατερίνας Φλώρου που πέρασε στο τμήμα
Mαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Ηλίας
Ζαχαρόπουλος του Λύσανδρου, γιος της Προέδρου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρήνης Νίκης Πρασσά που πέρασε στη
σχολή Επιστημών Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ορεστιάδας ο
Άγγελος Μεταξάς του Παναγιώτη, που πέρασε στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά στην σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Αθανασία
Τσιτσίρη του Ευσταθίου και της Αγγελικής Ρουμελιώτη που
πέρασε στο τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και η Βίκυ Λορέντζου που πέρασε στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τμήμα Κοινωνιολογίας,. Ειδικά για τη
Βίκυ Λορέντζου, αξίζει να σημειώσουμε, ότι ενώ έχει αφήσει εδώ
και χρόνια τα μαθητικά θρανία και έχει ήδη ολοκληρώσει ένα
κύκλο σπουδών, θέλησε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της, σε ένα
καινούργιο πεδίο γνώσεων. Ο Σύλλογος συγχαίρει τα παιδιά για
την επιτυχία τους και τους γονείς για την στήριξη που παρείχαν
στην προσπάθειά τους.

Κοινωνικά
Στις 17 Αυγούστου 2016 στο πνευματικό Κέντρο Ζαχάρως ,
ο γιος του Στάθη Παναγούλια και εγγονός της Μηλιάς ,
Αθανάσιος-Δημήτριος παντρεύτηκε την Αγγελική Τσίρου.
Τις καλύτερες Ευχές από το Σύλλογο.
……………………………………………...........................****************************************************************************************************************************.

Ξαφνικό πρόβλημα υγείας, αντιμετώπισε ο Παναγιώτης
Γεωργίου, ο οποίος παρέμεινε για ολιγοήμερη νοσηλεία στο
νοσοκομείο Καλαμάτας. Πήρε εξιτήριο και αναρρώνει.
Πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε και ο Στάθης Πρασσάς, ο οποίος
μετά από χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία αναρρώνει στο
σπίτι του.
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Ελευθερία Μεταξά –
Νικολακοπούλου, μετά από ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της
στην Κω όπου παραθέριζε και έσπασε το ισχίο της. Η επέμβαση
πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου μεταφέρθηκε
και εξελίχθηκε με επιτυχία.
Ο Σύλλογος Εύχεται σε όλους Περαστικά και Καλή Ανάρρωση.
………………………………………………………………….**************************************************************************************************************************

Συλλυπητήρια από το Σύλλογο, στην πρώην Πρεσβυτέρα της
Αρήνης Δήμητρα Πόθου, για τον θάνατο της μητέρας της.
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