
Δεκέμβριος 2016 Φύλλο 92ο

ISSN2459-4288

«τ’Αρηναίικα»
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «Η  ΑΡΗΝΗ»

Διεύθυνση :  Αρήνη Ζαχάρως Ν. Ηλείας Τ.Κ.270.54 www.arini.gr

O Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ»
Σας Εύχεται Χρόνια Πολλά και

Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 2017
Πάει ο παλιός χρόνος. Το 2016 είναι πια παρελθόν. Κρίμα που δεν μπορούμε να γράψουμε ότι ήταν μια καλή χρονιά.

Δυστυχώς δεν νομίζουμε ότι άλλαξε κάτι. Η οικονομία στην Ελλάδα δεν πήγε καλύτερα και οι δανειστές συνεχίζουν να είναι εδώ και να μας κρίνουν αυστηρά.
Άσχετα με ότι διατυμπανίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια, η καθημερινότητά μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οι γνωστοί άγνωστοι της πρωτεύουσας, κατά τη
διάρκεια της χρονιάς, έδειξαν αρκετές φορές το θυμό τους, σπάζοντας βιτρίνες και καταστρέφοντας ιδιωτική και δημόσια περιουσία. Όμως και εκτός συνόρων, τα
πράγματα δεν είναι καλύτερα. Η τρομοκρατία εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται και οι πρόσφυγες ψάχνουν μια καινούργια
πατρίδα. Αεροπλάνα έπεσαν, τρένα εκτροχιάστηκαν, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και οι γείτονες εποφθαλμιούν, αμφισβητούν και παραβιάζουν τον εναέριο
χώρο και τη θάλασσά μας. Ελπίζοντας ότι όλα αυτά θα περάσουν, Ευχόμαστε σε όλο το κόσμο ψυχραιμία και σύνεση. Και επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ας
ελπίσουμε η καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.

Οι ειδήσεις της πρώτης σελίδας του 2016
Ιανουάριος 17 Ιανουαρίου, παραμονή του Αγ. Αθανασίου και όπως πάντα, μετά

τον πανηγυρικό εσπερινό, στο κυλικείο του χωριού, ακολούθησε η κοπή
βασιλόπιτας του Συλλόγου και το καθιερωμένο κέρασμα με κρασί, αναψυκτικά
και εδέσματα, προσφορά του Συλλόγου προς τα μέλη, τους συγχωριανούς και
όσους παραβρέθηκαν και τίμησαν τον πολιούχο της Αρήνης.
31 Ιανουαρίου και στην Αρήνη, η καμπάνα της εκκλησίας χτύπησε πένθιμα. Ο
Ιερέας του χωριού, Γρηγόρης Πόθος, μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία με την
επάρατη νόσο, έφυγε από τη ζωή. Η απώλειά του, βύθισε στο πένθος όχι μόνο
την Αρήνη, αλλά και την Ζαχάρω και την Μάκιστο, που ήταν η ιδιαίτερη
πατρίδα του. Το χωριό έμεινε πολλούς μήνες χωρίς δικό του Ιερέα. Οι Αρηναίοι
θα τον θυμούνται πάντα.
Φεβρουάριος Η Αρήνη μετά την «κοίμηση» του παπά Γρηγόρη, παραμένει
χωρίς Ιερέα και με την αφορμή αυτή, στο φύλλο του Φεβρουαρίου, γίνεται  ένα
αφιέρωμα στην εκκλησιαστική ιστορία του χωριού. Στο άρθρο αναφέρονται οι
εκκλησίες, τα εξωκλήσια, οι Ιερείς και οι Ιεροψάλτες της Αρήνης, όπως έχουν
καταγραφεί, ξεκινώντας από τον ιστορικό Αμβρόσιο Φραντζή και φτάνοντας
μέχρι τις μέρες μας.
Μάρτιος Συμμετοχή της Αρήνης στο καρναβάλι της Ζαχάρως. Με άρματα,
καρναβαλιστές και ένα ευρηματικό θέμα, η Αρήνη δίνει το παρόν για άλλη μια
χρονιά, στην αποκριάτικη γιορτή που αναβίωσε μετά από χρόνια στην Ζαχάρω.
Αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, διότι την ώρα της παρέλασης των αρμάτων
έβρεχε, οι καρναβαλιστές αγνόησαν τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα οι
εντυπώσεις και τα εύσημα να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία.
Απρίλιος Με το τέλος Απριλίου, τελείωσε και η θητεία του Δ.Σ. Κλείνοντας τις
τρέχουσες οικονομικές εκκρεμότητες, η εφημερίδα του Απριλίου, βγήκε μετά
την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές, οι οποίες έγιναν ανήμερα το Πάσχα που
συνέπεσε να είναι και Πρωτομαγιά. Έτσι το φύλλο Απριλίου, αναφέρεται  στον
απολογισμό τριετίας του απερχόμενου Δ.Σ. και στο νέο Δ.Σ. που προέκυψε από
τις εκλογές και απαρτίζεται από τους Πρασσά Νίκη Πρόεδρο, Καστρινό Γιώργο
Αντιπρόεδρο, Αγρίου Αναστασία Γραμματέα, Φιλιπόππουλο Δημήτρη Ταμία,
Δαλιάνη Δημ. Γιώργο υπεύθυνο ύλης εφημερίδας και μέλη Φλώρου Αναστασία
και  Γιαννόπουλο Μιχάλη. Αναπληρωματικό μέλος, ο Κατζιός Γιάννης.
Μάϊος Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε μετά τις εκλογές της Πρωτομαγιάς,
διοργανώνει και την πρώτη πολιτιστική εκδήλωση, που είναι η γιορτή των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό, θα πραγματοποιηθεί
το καθιερωμένο κέρασμα του Συλλόγου με εδέσματα κρασί και αναψυκτικά στο
κυλικείο του χωριού. Παρά τον βροχερό καιρό, η ανταπόκριση θα είναι μεγάλη.
Από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Νίκο Πρασσά, πληροφορούμεθα, ότι γίνονται
προσπάθειες να αποκτήσει και η Αρήνη INTERNET
Ιούνιος 25 Ιουνίου και οι καταιγίδες στο νομό Ηλείας, αλλά και σε ολόκληρη
σχεδόν την Πελοπόννησο,  πλημμυρίζουν δρόμους, σπίτια και καλλιέργειες. Η
Μεγαλόπολη κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λόγω βροχής και
στη Ζαχάρω, η προγραμματισμένη καλοκαιρινή συναυλία του Συλλόγου
Φιλοπρόοδων, από εξωτερικό χώρο, μεταφέρεται στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Μαέστρος, είναι η Αρηναία  Σοφία Παναγοπούλου, η οποία με την προσφορά
της, έχει συμβάλει στα μουσικά δρώμενα της πόλης.
Στο φύλλο Ιουνίου, αναφέρεται και μία ακόμη κοινωφελής προσφορά του
Συλλόγου. Είναι η κατασκευή φρεατίου στον αγωγό λυμάτων.

Ιούλιος Σάββατο 2 Ιουλίου και ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει μονοήμερη
εκδρομή. Προορισμός το νησάκι Αιτωλικό, που βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα
του Μεσολογγίου και η παραθαλάσσια πόλη Αστακός. Με ξενάγηση από
επαγγελματία ξεναγό και επίσκεψη στα αξιοθέατα των δύο τοποθεσιών, οι
εντυπώσεις είναι άριστες και οι εκδρομείς μένουν ευχαριστημένοι.
«Δρόμος της φωτιάς» και 6οι Ποδηλατικοί αγώνες, διοργανώθηκαν στη μνήμη
των θυμάτων, από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Ο Σύλλογος
εθελοντισμού Δράσης και Άθλησης «Ποδηλάτες της Ζαχάρως», από το 2011 και
κάθε χρόνο, έχει καθιερώσει τους ποδηλατικούς αγώνες, στους οποίους
συμμετέχουν άνθρωποι όλων των ηλικιών.  Η Αρήνη υποδέχθηκε τους
ποδηλάτες στην κεντρική βρύση του χωριού με δροσερό νερό, χυμούς και
αναψυκτικά. Οι ηλικίες που έλαβαν μέρος, ήταν από 3 μέχρι 90 ετών.
Αύγουστος Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αρήνης, το μήνα Αύγουστο, έλαβε
μέρος σε δύο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Τετάρτη 3 Αυγούστου και η 6η

Γιορτή Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής Οικονομίας, παρουσιάζει
με την συνεργασία των Συλλόγων της περιοχής και τη στήριξη του Δήμου, μία
θεατροποιημένη μουσικοχορευτική παράσταση, με θέμα το Δημοτικό τραγούδι.
Το προαύλιο του Γυμνασίου Ζαχάρως, γέμισε από πολίτες και παραθεριστές για
άλλη μια χρονιά, που στο τέλος της γιορτής, χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι.
Το δεύτερο πολιτιστικό γεγονός, ήταν οι εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου
στην Αρήνη. Παραμονή με τη γιορτή των παιδιών και ανήμερα με το
παραδοσιακό πανηγύρι, που φέτος στην ορχήστρα  πρωταγωνιστής ήταν, ο
Στάθης Αγγελόπουλος, γιος του αείμνηστου Μανόλη Αγγελόπουλου.
Σεπτέμβριος 1η  Σεπτεμβρίου, αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς και επιτέλους η
Αρήνη αποκτά Ιερέα. Είναι ο πατέρας Παναγιώτης Νικολακόπουλος.
Οκτώβριος 28η Οκτωβρίου και για πρώτη φορά, τελείται επιμνημόσυνη δέηση
στο μνημείο των Ηρώων και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Τ.Σ.
Νίκο Πρασσά.  Οι Αρηναίοι στη μνήμη των θυμάτων, τήρησαν ενός λεπτού σιγή.
Νοέμβριος 27 Νοεμβρίου και η Αρήνη πενθεί έναν ακόμα δικό της άνθρωπο. Ο
Κώστας Ρουμελιώτης, Ιεροψάλτης, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, Μέλος κατά
το παρελθόν του Τ. Σ. Αρήνης, ενεργός πολίτης του χωριού φεύγει από τη ζωή
σε ηλικία 70 χρονών.  Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις τη χρονιά που μας
πέρασε. Ευχόμαστε τα νέα της επόμενης χρονιάς, να είναι πιο ενδιαφέροντα.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αρήνης, Σας προσκαλεί στη
εκδήλωση για τη γιορτή του Αγίου Αθανασίου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί την παραμονή, 17 Ιανουαρίου μετά τον
πανηγυρικό εσπερινό, στο κυλικείο του χωριού. Το ίδιο
βράδυ θα γίνει και η κοπή πίτας του Συλλόγου για το 2017.
Ευελπιστούμε στην παρουσία Σας και την συμμετοχή Σας,
σε ότι έχετε ευχαρίστηση, προκειμένου να γιορτάσουμε
όλοι μαζί, αυτή τη ξεχωριστή μέρα όπως κάθε χρόνο.



Η ιστορία της Αγίας Βαρβάρας
Η Αγία Βαρβάρα έζησε κατά τα χρόνια που Αυτοκράτορας ήταν ο διώκτης των Χριστιανών
Διοκλητιανός (284-305). Γεννήθηκε στην Ηλιούπολη (σημερινό Μπάαλμπεκ) του Λιβάνου και
υπήρξε θυγατέρα του πλούσιου ειδωλολάτρη και τοπάρχη Διόσκουρου. Ήταν πολύ όμορφη κόρη
και καθώς ήταν ορφανή από μητέρα και χωρίς αδέλφια, ο πατέρας της την πρόσεχε ιδιαιτέρως.
Ήθελε να την κρατήσει ανύπανδρη, απομακρυσμένη από τις βιοτικές μέριμνες και ανθρώπινες
συντυχίες. Γι’ αυτό το λόγο, έκτισε ένα ψηλό πύργο και την απομόνωσε εκεί. Μια Χριστιανή
θεραπαινίδα, ανέλαβε την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή της, και απ’ αυτήν σίγουρα, μυήθηκε
στην κατά Θεόν ζωή. Στη μόνωση του πύργου, η κόρη καλλιεργούσε το πνεύμα της με προσευχή,
μελέτη των Γραφών και εξάσκηση των αρετών. Κάποτε ο πατέρας της θέλησε να καλλωπίσει τον
πύργο και διέταξε τους εργάτες του να κτίσουν στη βάση του ένα λουτρό με δύο παράθυρα. Εκείνο
τον καιρό, χρειάστηκε να λείψει και έτσι η νεαρή Βαρβάρα, έδωσε εντολή να ανοιχτεί και τρίτο
παράθυρο στο λουτρό, ώστε και τα τρία παράθυρα να γίνουν εις τύπον της Αγίας Τριάδας, από την
οποία προέρχεται κάθε «φως φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον».
Όταν τελείωσε το έργο η Αγία Βαρβάρα στάθηκε με καμάρι πάνω από τον λουτήρα – κολυμπήθρα
και κοιτάζοντας ανατολικά, σχημάτισε με το δάχτυλό της στα μάρμαρά του, τον θείο τύπο του
Σταυρού. Και Ω, του θαύματος! Ο Σταυρός χαράχθηκε πάνω στο μάρμαρο σαν να σκαλίστηκε από
εργαλείο και όχι ανθρώπινο χέρι και έτσι δειχνόταν στους πιστούς κατά το μετά μαρτύριό της
χρόνια. Χαρούμενη η Αγία για το έργο της αυτό, επιδόθηκε σε εκτενή προσευχή και δεν απέλειπε
να επιτιμά τα άψυχα είδωλα που τιμούσε ο πατέρας της και όσους τα προσκυνούσαν. Όταν κάποτε
ο Διόσκουρος επέστρεψε και είδε το λουτρό φτιαγμένο με τρία παράθυρα, ζήτησε εξηγήσεις από
τους εργάτες και εκείνοι του υπέδειξαν την θυγατέρα του, η οποία απολογούμενη, μαρτύρησε την
πίστη της στην Χριστιανική θρησκεία. Με τα τρία δάχτυλά της ενωμένα, έκανε το σημείο του
Σταυρού, λέγοντας ότι «Πατήρ, υιός και Άγιο Πνεύμα, αυτό το μοναδικό φως φωτίζει όλη την
κτίση και μέσω του σημείου του Σταυρού, σώζονται οι άνθρωποι». Αμέσως ο θυμωμένος πατέρας,

τράβηξε το σπαθί του και όρμησε να φονεύσει την κόρη του. Η Αγία διέφυγε στο βουνό, όπου
άνοιξε θαυματουργικά ένας βράχος στα δύο και προστάτεψε την μάρτυρα. Το ίδιο θαύμα είχε γίνει
και άλλοτε για να προστατευθεί η πρωτομάρτις και ισαπόστολος Θέκλα. Ο οργισμένος
Διόσκουρος, συνάντησε στο δρόμο δύο βοσκούς και τους ρώτησε αν ξέρουν κάτι. Ο μεν πρώτος
αν και ήξερε, δήλωσε άγνοια, ο δε δεύτερος, αφού αρνήθηκε με τα λόγια, έδειξε με τα χέρια του,
τον τρόπο καταφυγής της Αγίας. Τότε ο Διόσκουρος, κατεδίωξε την Αγία, την συνέλαβε
αρπάζοντάς την από τα μαλλιά και την ενέκλεισε σε σκοτεινό χαμόσπιτο, βάζοντας φρουρούς να
την προσέχουν. Ύστερα την παρέδωσε στον Ηγεμόνα Μαρκιανό να την ανακρίνει ακόμη και με
βασανιστήρια, αφού την κατήγγειλε ως χριστιανή και εχθρό της έννομης τάξης. Εκείνος όταν
αντίκρισε την όμορφη νεαρή γυναίκα, διέταξε να την μαστιγώσουν με ωμά νεύρα βοδιών
(βούνευρα) μέχρι να βαφτεί η γη από το αίμα της και ακολούθως να τρίψουν τις πληγές της με
τρίχινα υφάσματα. Πονεμένη και αιμόφυρτη την έριξε στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή υπήρχε
ακόμη μία νεαρή χριστιανή, η Ιουλιανή, η οποία προβληματίστηκε για τα βάσανα της Βαρβάρας.
Καθώς την είδε θεραπευμένη, αποφάσισε να την ακολουθήσει στην επιλογή της, να μαρτυρήσει
για την αγάπη του Χριστού. Ο Μαρκιανός για άλλη μια φορά, έδωσε οριστική εντολή να
θανατωθούν οι δύο γυναίκες με αποκεφαλισμό. Ο πατέρας της Αγίας, βλέποντας από κοντά, όλο
το φρικτό μαρτύριο, θεώρησε μαλθακότητα για τον εαυτό του να φονευθεί η κόρη του από ξένο
χέρι. Γι’ αυτό, άρπαξε τη θυγατέρα του από τα μαλλιά, ετοιμάζοντας με τα ίδια του τα χέρια τη
σφαγή της. Ανεβάζοντας την στο βουνό, ακολουθούσε μαζί της και η Ιουλιανή. Με χαρά οι δύο
Αγίες πλησίασαν στον τόπο της εκτέλεσής τους. Την μεν Ιουλιανή αποκεφάλισε ο δήμιος τη δε
Βαρβάρα  ο  κακούργος  πατέρας  της.  Η  θεία  δίκη  όμως δεν  άργησε  να  παρέμβει.  Κεραυνός
κατέκαψε τον Διόσκουρο και τον έκανε στάχτη.

Την ιστορία της Αγίας Βαρβάρας μας έστειλε ο Ιερέας της Αρήνης Παν. Νικολακόπουλος

********************************************************************************************************************************************************************
«Μίλιε μου Κρήτη απ’ τα παλιά» ένα βιβλίο
των Κ. Κοπανιτσάνου και Σ. Κουρούση

Ο συγχωριανός μας  Κώστας Κοπανιτσάνος γιος του Τάσου, ηλικίας
μόλις 34 ετών με καλλιτεχνικές και μουσικές ανησυχίες, μετά από
επιμελείς έρευνες εξέδωσε με  τη συνεργασία του Σταύρου
Κουρούση  ένα αξιόλογο βιβλίο, με τον τίτλο «Μίλιε μου Κρήτη απ’
τα παλιά». Αναφέρεται στην παραδοσιακή μουσική της Κρήτης και
όπως πληροφορηθήκαμε, η έκδοση του βιβλίου έγινε από την
Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρία Orpheum Phonograph, μια εταιρία
που ιδρύθηκε από τούς Κωνσταντίνο Κοπανιτσάνο και Σταύρο
Κουρούση. Η πρωτοβουλία της ίδρυσης της εταιρίας έγινε με
αφορμή την μεγάλη συλλογή δίσκων γραμμοφώνου των
συντελεστών αυτής. Στόχος είναι η διάσωση και διάδοση των
ηχογραφήσεων της εμπορικής δισκογραφίας από το 1896 όπου
πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελληνική ηχογράφηση έως το 1960 που
σταματάνε να τυπώνονται δίσκοι για τα γραμμόφωνα. Η τελευταία
πολυτελής έκδοση της εταιρίας «Μίλιε μου Κρήτη απ’ τα παλιά»,
είναι ένα βιβλίο που συνοδεύεται από με 8 cd, με σπάνιες

ηχογραφήσεις γραμμοφώνου, Κρητικής μουσικής, της περιόδου 1907-1955.
Συνολικά εμπεριέχονται 186 τραγούδια και σκοπούς, όπου το 92% αυτών δεν έχουν
επανεκδοθεί έως σήμερα. Υπάρχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες από τις
δισκογραφικές εταιρείες και πλούσια βιογραφικά στοιχεία των μουσικών που
συμμετείχαν. Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται ηχογραφήσεις από Ελλάδα,
Αμερική, Αίγυπτο, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και
Αθήνα. Πρόκειται για μία ακριβέστατη καταγραφή των διαφορετικών μουσικών

«ταυτοτήτων» της Κρήτης, με επίκεντρο την πρώιμη περίοδο της δισκογραφίας.
Πολύτιμο είναι και το ένθετο των 300 σελίδων που συνοδεύει την έκδοση.
Εμπεριέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια. Έως
σήμερα έχει γίνει παρουσίαση της έκδοσης σε Αθήνα και Χανιά, όπου είχε μεγάλη
απήχηση. Προσεχώς, ετοιμάζεται μία μεγαλοπρεπής παρουσίαση στο Ηράκλειο. Να
σημειώσουμε, ότι ο Κώστας Κοπανιτσάνος, ασχολείται πολλά χρόνια με την
παραδοσιακή μουσική και παίζει ένα κατ’ εξοχήν παραδοσιακό όργανο το κλαρίνο.
Το «Μίλιε μου Κρήτη απ’ τα παλιά», είναι το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί με
θέμα τη μουσική. Το πρώτο ήταν «Από τον ταμπουρά στο μπουζούκι». Ευχόμαστε
και στα δύο βιβλία καλοτάξιδα και να συμπληρώσουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να
υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
μας και πασχίζουν να αφήσουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Σίγουρα και τα
δύο βιβλία θα φανούν χρήσιμα σε συλλέκτες και ερευνητές.

Η «άχνη» του εγκλήματος
Δεκέμβρης 1956… λίγες ημέρες πριν από τα
Χριστούγεννα. Το κρύο ήταν τσουχτερό! Στο μικρό
χωριό της Αρήνης οι νοικοκυραίοι είχαν μαζευτεί στα
σπίτια τους ύστερα από μια κοπιαστική ημέρα στα
χωράφια. Τα τζάκια και οι ξυλόσομπες έκαιγαν
ασταμάτητα ζεσταίνοντας σώματα και ψυχές. Οι
συζητήσεις γύρω από τη φωτιά έδιναν και έπαιρναν
και οι νοικοκυρές ετοίμαζαν τα κεράσματα των
γιορτών. Κάθε σπιτικό εκείνες τις ημέρες
μοσχομύριζε σπιτικούς φρεσκοψημένους
κουραμπιέδες. Μέσα σε αυτή τη γιορτινή
ατμόσφαιρα η φτωχή οικογένεια του Θοδωράκη και
της Αγγέλλως, με τα έξι τους παιδιά, είχε μαζευτεί
γύρω από την ξυλόσομπα και διασκέδαζε με τις
ιστορίες του πατέρα, με κύριο θέμα το κυνήγι. Τα
παιδιά άκουγαν και έπαιζαν χαρούμενα. Τα κορίτσια
έφτιαχναν πάνινες κούκλες με παλιά κουρελάκια. Ο

Σωκράτης, συνεπαρμένος από τις ιστορίες του πατέρα, ονειρευόταν τη στιγμή που θα έπιανε κι
αυτός το δίκαννο στα χέρια του. Ο μικρός Κωστάκης, ο χαϊδεμένος της οικογένειας, φαινόταν
προβληματισμένος… Η προηγούμενη μέρα, ήταν η ημέρα που η Αγγέλλω ξύπνησε αχάραγα και
έβαλε ξύλα για να κάψει ο φούρνος. Ετοίμασε άπειρους κουραμπιέδες για τη μεγάλη γιορτή και
όταν ο φούρνος ήταν έτοιμος τους έψησε. Με τη βοήθεια των αγοριών κουβάλησε τα ταψιά στο
σπίτι και τα κορίτσια πασπάλισαν τους αχνιστούς κουραμπιέδες με άχνη ζάχαρη. Όλοι
ανυπομονούσαν να τους δοκιμάσουν. “Υπομονή! Πρέπει να έχουμε για τους επισκέπτες μας”, τους

είπε η μάνα τους. Καθόλου δεν του άρεσε αυτό του μικρού Κωστάκη. Η Αγγέλλω, για να είναι
σίγουρη ότι οι κουραμπιέδες θα μείνουν άθικτοι, τους έκρυψε χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα…Να
λοιπόν γιατί ο Κωστάκης ήταν προβληματισμένος. Η μυρωδιά του είχε σπάσει τη μύτη και η
συμπεριφορά της μάνας του τα νεύρα. Όλη μέρα είχε ψάξει,  αλλά  δεν  είχε  καταφέρει  να τους
εντοπίσει πουθενά. Αλλά που θα πήγαινε; Με το πείσμα του ήταν σίγουρος ότι θα τους έβρισκε.
Το επόμενο πρωί, η Αγγέλλω, ο Θοδωράκης και τα μεγαλύτερα κορίτσια, έφυγαν με το ξημέρωμα
για να πάνε να μαζέψουν τις ελιές. Ο Κωστάκης έκανε πως κοιμόταν, περιμένοντας να βγει ο
Σωκράτης από το σπίτι. Μόλις εκείνος έφυγε, σηκώθηκε και ανυπόμονα άρχισε να ψάχνει για τους
κουραμπιέδες σε όλες τις πιθανές κρυψώνες της μάνας του. Έτσι και τους έβρισκε…! Κάτω από τα
κρεβάτια, δεν ήταν. Πίσω από το γιούκο, τίποτα. Κάτω από το τραπέζι, ούτε. Είχε αρχίσει να
απελπίζεται, όταν το μάτι του έπεσε στο παλιό μπαούλο. “Λες να… ;” σκέφτηκε. Χωρίς δεύτερη
σκέψη, το άνοιξε! Σκεπασμένα με ένα άσπρο καθαρό σεντόνι ήταν τα ταψιά. Λαίμαργα, άρχισε να
τρώει τον ένα κουραμπιέ μετά τον άλλο. Η άχνη σκορπίστηκε παντού, στα έπιπλα, στα ρούχα, στο
σπίτι. Κόντευε να τελειώσει το πρώτο ταψί όταν άκουσε τους δικούς του να γυρίζουν. Έκλεισε
βιαστικά το μπαούλο για να μη τον καταλάβουν. Μόλις η Αγγέλλω μπήκε στο σπίτι, η άχνη
ζάχαρη που ήταν διασκορπισμένη παντού, τράβηξε αμέσως την προσοχή της. Δεν άργησε να
συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Εντωμεταξύ, ο Κωστάκης είχε κουλουριαστεί γιατί η κοιλιά του
είχε ήδη αρχίσει να τον πονάει. Η μάνα του, θυμωμένη άρχισε να τον μαλώνει επειδή την
παράκουσε, ενώ ο Θοδωράκης παρενέβη προσπαθώντας να δικαιολογήσει τον μικρό. Τελικά, η
Αγγέλλω, αναγνωρίζοντας τη λαχτάρα των παιδιών της για το Χριστουγεννιάτικο γλυκό,
υποχώρησε και το βράδυ που κάθισαν όλοι μαζί γύρω από τη φωτιά τους έδωσε να φάνε λίγους
κουραμπιέδες. Αυτά αποδείχθηκαν τα καλύτερα Χριστούγεννα του Κωστάκη.

Στη μνήμη του παππού μας Κώστα Ρουμελιώτη, που μας διηγήθηκε αυτή την ιστορία
από τη ζωή του πέρυσι τέτοια εποχή… Οι εγγονές του Γεωργία και Αθανασία.

Νέα άτομα στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
του Αγίου  Αθανασίου

Νέα άτομα από 1η

Ιανουαρίου  στο
εκκλησιαστικό

Συμβούλιο του
Αγίου Αθανασίου.
Με απόφαση της
Ιεράς Μητροπόλεως
Τριφυλίας και
Ολυμπίας, από την
1η Ιανουαρίου 2017
εκτός από τους

Παναγόπουλο
Παναγιώτη και
Ρουμελιώτη Άγγελο
το Συμβούλιο θα
συμπληρώσουν οι
Πρασσάς Λάμπρος
του Γεωργίου και
Κλωνάρης Βασίλης
του Αναστασίου.

Κοινωνικά
Την μοναχοκόρη τους Αναστασία πάντρεψαν ο Φώτης και η Ντίνα
Σκουτέρη στις 11 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα. Στους νεόνυμφους
και τους γονείς, θερμές ευχές από το Σύλλογο.
------------------------------------------------------------------------------
Δίδυμα αγοράκια απέκτησαν, ο Κώστας Καστρινός και η γυναίκα του
Ευτυχία, στις 18 Δεκεμβρίου 2016. Υπενθυμίζουμε, ότι έχουν ένα
ακόμα αγοράκι. Στα νεογέννητα, τους γονείς, τον ευτυχή παππού
Γιώργο, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας και την σύζυγό του Μαίρη,
τις καλύτερες ευχές.
------------------------------------------------------------------------------
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τάκης Κοπανιτσάνος στις 12
Δεκεμβρίου 2016, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα ακοής. Στην εν
λόγω επέμβαση, δέχθηκε με επιτυχία κοχλιακό εμφύτευμα, με τη
βοήθεια του οποίου θα αποκατασταθεί η ακοή του σταδιακά.
Ευχόμαστε καλό αποτέλεσμα.
Πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε ο Γιάννης Ρουμελιώτης και παρέμεινε
για ολιγοήμερη παρακολούθηση στο νοσοκομείο.
------------------------------------------------------------------------------
Μετά από πολύμηνη ασθένεια, «έφυγε» στις 28 Δεκεμβρίου 2016,
από την ζωή, η Αντωνία Κλωνάρη.Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
έγιναν στην Αρήνη.Θερμά Συλλυπητήρια από το Σύλλογο στην
οικογένειά της.

Οικονομική ενίσχυση εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για το μήνα Δεκέμβριο, είχαμε από τους
συγχωριανούς μας, Ευγενία Χριστοδουλοπούλου, Γιώργο
Χριστοδουλόπουλο, Λάμπρο Χριστοδουλόπουλο, Γιάννη Κατσαλίφη,
Παναγιώτη Κοπανιτσάνο και από τον Ιερέα Παναγιώτη
Νικολακόπουλο τους οποίους θερμά Ευχαριστούμε.

τ’  Αρηναίικα
ISSM2459-4288

Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»
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