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Πανηγυρικός Εορτασμός του Αγ. Αθανασίου και κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου

ἈπολυτίκιονἮχος γ’. Θείας πίστεως. Στύλος γέγονας Ορθοδοξίας, θείοις δόγμασιν υποστηρίζων την Εκκλησίαν, ιεράρχα Αθανάσιε,
τω γαρ Πατρί τον Υιών ομοούσιον, ανακηρύξας κατήσχυνας Άρειον. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια, εορτάσθηκε και φέτος η γιορτή του Αγίου
Αθανασίου, προστάτη και πολιούχου του χωριού μας. Λόγω των άσχημων
καιρικών συνθηκών, ίσως οι προσκυνητές που προσήλθαν, να μην ήταν αρκετοί,
όσοι θα ήταν σε διαφορετικές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά όμως, η εκκλησία γέμισε
με την αγάπη του κόσμου, που ήρθε να τιμήσει τον Άγιο, αλλά και το χωριό μας,
με την παρουσία του. Και μάλιστα και τις δύο ημέρες. Και την παραμονή και
ανήμερα. Την παραμονή, με σεβασμό και κατάνυξη, όπως αρμόζει το τυπικό της
εκκλησίας, τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, υπό του Αρχιερατικού Επιτρόπου
Ιωάννη Δέδε και των Ιερέων Παναγιώτη Νικολακόπουλο, Γεωργίου Κατσικαρώνη
και Παναγιώτη Κολοσκόπη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ», προσέφερε τους άρτους για την καθιερωμένη αρτοκλασία,
όπου μετά το πέρας της ακολουθίας, μοιράσθηκαν στο κόσμο. Στη συνέχεια όλοι
πέρασαν στο κυλικείο, όπου παραβρέθηκαν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του Συλλόγου και στο εορταστικό τραπέζι. Την πίτα ευλόγησαν και οι τρεις
Ιερείς και την έκοψε ο πατήρ Παναγιώτης. Πλούσια και νόστιμα τα εδέσματα,
προσφορά του Συλλόγου, καθώς και τα ποτά και αναψυκτικά. Το τραπέζι
συμπλήρωσαν οι πολύτιμες προσφορές των μελών σε πίτες και γλυκίσματα. Παρ’
όλο που ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, ο κόσμος παρέμεινε στο τραπέζι της γιορτής

και στήριξε για άλλη μια φορά την προσπάθεια του Συλλόγου, τιμώντας και
αγοράζοντας το ημερολόγιο που εξέδωσε με θέμα τα Ελληνικά βότανα και την
χρησιμότητά τους. Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν φιλικό και ζεστό. Τα
πειράγματα και τα γέλια μεταξύ των συγχωριανών που ανταποκρίνονταν με καλή
διάθεση, δημιούργησαν μια όμορφη ατμόσφαιρα.  Τα μέλη του Δ.Σ. που
παραβρέθηκαν και συνετέλεσαν στην διοργάνωση της γιορτής, ήταν η Τασία
Αγρίου, η Τασία Φλώρου, ο Μάκης Γιαννόπουλος, ο Δημήτρης Φιλιππόπουλος και
ο υπογράφων. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκη Πρασσά, δεν παραβρέθηκε, διότι
εκτάκτως, βρισκόταν εκτός του νομού Ηλείας, για οικογενειακούς λόγους. Ο
ταμίας του Συλλόγου Δημήτρης Φιλιππόπουλος, έλαβε το λόγο, ο οποίος εκ μέρους
του Δ.Σ. του Συλλόγου, ευχαρίστησε όλους όσους παραβρέθηκαν και ευχήθηκε το
νέο έτος να δώσει υγεία, ευτυχία και αγάπη σε όλους. Τέλος, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος, εκφράζει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους
Αρηναίους και μη, που και φέτος μας τίμησαν με την παρουσία τους, αλλά και σε
όλους όσους βοήθησαν, στο να βγει εις πέρας αυτή η γιορτή. Επίσης ευχαριστεί
θερμά το αρτοποιείο του Δημήτρη Γουργούλη για τη προσφορά της
πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον Δημήτρη Φιλιππόπουλο για την προσφορά των
Άρτων.                                                                               Γιώργος Δημ. Δαλιάνης

Συμμετοχή του Παναγιώτη Παναγόπουλου
στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο Τριφυλίας και

Ολυμπίας
Τιμητική διάκριση για την Αρήνη, αποτελεί η συμμετοχή του
συγχωριανού μας Παναγιώτη Παναγόπουλου στα Μητροπολιτικά
Συμβούλια της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας.
Την πληροφορία εμπεριέχει σχετικό έγγραφο, το οποίο φέρει την
υπογραφή του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.
Χρυσόστομου. Από το Σύλλογο τις καλύτερες ευχές στα νέα του
καθήκοντα.

Νέα σύνθεση του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου Αγ. Αθανασίου

Νέα σύνθεση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου
Αθανασίου, μετά από μη αποδοχή του Βασίλη Κλωνάρη. Το νέο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποτελούν: Ιερέας Νικολακόπουλος
Παναγιώτης Πρόεδρος, Πρασσάς Γεώργιος Αντιπρόεδρος,
Πρασσάς Λάμπρος Γραμματέας, Παναγόπουλος Παναγιώτης
Ταμίας και Ρουμελιώτης Άγγελος μέλος. Ευχόμεθα σε όλους
Καλή θητεία και Καλή προκοπή στα νέα τους καθήκοντα.

Συμμετοχή της Αρήνης στο
καρναβάλι Ζαχάρως

Την απόφαση να συμμετέχει ο Πολιτιστικός
Σύλλογος της Αρήνης στο καραναβάλι της
Ζαχάρως με άρμα και καρναβαλιστές, πήρε
ομόφωνα το Δ.Σ. στο συμβούλιο της Πέμπτης 2
Φεβρουαρίου 2017. Καλούμε τους συγχωριανούς
μας να στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου
μας, με την συμμετοχή τους στο άρμα της Αρήνης
με θέμα «Καλοπληρωτές και Τζαμπατζίδες»,
καθώς και με την παρουσία τους, την ημέρα του
καρναβαλιού. Όσοι έχουν την διάθεση να
συμμετέχουν ενεργά, μπορούν να επικοινωνήσουν
με το Δ.Σ. του συλλόγου. Η παρέλση αρμάτων θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου
και ώρα 15:00. Εκ μέρους του Δ.Σ., εκ των
προτέρων Ευχαριστούμε!

Στιγμιότυπο από την Αρτοκλασία στο εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου
Αθανασίου (Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)

Στιγμιότυπο από την τελετή κοπής πίτας του Συλλόγου
(Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)



Τα επαγγέλματα της Αρήνης τον προηγούμενο αιώνα
Ένα αξιόλογο αφιέρωμα, για τα παλιά επαγγέλματα και τους ανθρώπους που βιοπορίστηκαν με αυτά, τον περασμένο αιώνα στην Αρήνη, από τον Δημοσθένη
Γεωργούλια.  Τον Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του, ώστε να καταγράψουμε την λαογραφική ιστορία της Αρήνης.
Εγώ ο Δημοσθένης Γεωργούλιας, με αφορμή το άρθρο του
Αγησίλαου Γεωργούλια στα «Αρηναίικα», που
αναφερόταν στα παλιά επαγγέλματα στα χωριά και μετά
από πληροφορίες που συνέλεξα, από πιο παλιούς
κατοίκους του χωριού, αλλά και από μνήμες δικές μου,
αποφάσισα να κάνω μια αναφορά στους ανθρώπους που
βοήθησαν με την τέχνη τους το χωριό μας. Εκ των
προτέρων, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, αν τυχόν έχω
παραλείψει κάποιον από την έρευνα μου και να
παρακαλέσω τους νέους του χωριού, όπως παίρνοντας ως
βάση τη δική μου αναφορά, να συλλέξουν επιπλέον
πληροφορίες από τους οικείους τους και να συντάξουν ένα
ωραίο κείμενο, γι’ αυτούς τους εργάτες του χωριού. Δεν θα
αναφερθώ σε αυτούς που υπηρέτησαν την εκκλησία,
δηλαδή ιερείς και ιεροψάλτες, για αυτούς που ήταν
καφεπαντοπώλες και για τους μουσικούς του χωριού, γιατί
γι’ αυτούς, έχει γίνει αφιέρωμα στα προηγούμενα φύλλα
των «Αρηναίικων». Θέλω να ευχαριστήσω, την Κανέλλα
Πρασσά, που με βοήθησε στη σύνταξη του κειμένου.
Λιγνιτωρυχεία: Στην περιοχή της Αρήνης, υπήρχαν τρία
λιγνιτωρυχεία που έβγαζαν λιγνίτη. Το ένα ήταν στην
περιοχή Ασίκελος, το οποίο λειτούργησε πριν και μετά
τον πόλεμο, από το οποίο σήμερα, υπάρχει ακόμη μια
στοά σε ιδιοκτησία Κωστή Χριστοδουλόπουλου, την
οποία ονομάζουμε Φίρες. Η εκμετάλλευση της γαλαρίας,
σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκε σε κάποιον Κύτταρη
πριν από τον πόλεμο και μετά περιήλθε σε εκμετάλλευση
Θύμιου Καρούμπαλη, σύμφωνα με πληροφορίες Τάκη
Κοπανιτσάνου. Το άλλο λιγνιτωρυχείο (γαλαρία), υπήρχε
στη θέση Χαντάκια και σε ιδιοκτησία Νέστορα Σκαλτσά,
με εκμετάλλευση Φίνες Ιωαννη, (μεταλλειολόγος
μηχανικός). Από μαρτυρίες που είχε ο Τάκης
Κοπανιτσάνος του Ντίνη, από τον πατέρα του, υπήρχε
τρίτο λιγνιτωρυχείο στη θέση Πρασσοκωσταντή γεφύρι,
στην οποία είχε εργασθεί ο γερο-Ντίνης. Πληροφορίες
εκμετάλλευσης δεν έχουμε.
Ασβεστοκάμινα: Στα όρια της Αρήνης, λειτούργησαν
τέσσερα ασβεστοκάμινα. Τα καμίνια αυτά τα έφτιαχναν
για να παράγουν ασβέστη. Τα έχτιζαν με πέτρες σε
σχήμα οβάλ και μετά τους έβαζαν φωτιά στο εσωτερικό,
για πολλές ημέρες, με αποτέλεσμα οι πέτρες να
μετατραπούν σε ασβέστη. Για να γίνει ένα καμίνι
δούλευαν πολλοί εργάτες: 1) Ο αρχιμάστορας που θα το
έκτιζε μαζί με τους βοηθούς του. 2) Οι εργάτες που θα
κουβαλούσαν την πέτρα από το Λαπήθα, σαν υλικό, για
να τη κτίσει ο μάστορας. 3) Οι εργάτες που θα έφερναν
ξύλα για να καεί το καμίνι. 4) Οι κοπέλες της εποχής που
έφερναν το κλαρί, για να καεί το καμίνι, γιατί το καμίνι
πέρα της τεχνικής του κτισίματος, είχε και την τεχνική
του καψίματος. Τα δυο ασβεστοκάμινα, τα είχε ο
Δημοσθένης Φλώρος, μαζί με τον αρχιμάστορα πατέρα
του Αθανάσιο Φλώρο, για τον οποίο θα γίνει αναφορά
και σε άλλο επάγγελμα, γιατί ήταν ο πολυμήχανος του
χωριού. Το τρίτο ασβεστοκάμινο, βρισκόταν 200 μέτρα
μετά του Μποκαρίνου, στην κατεύθυνση προς Ζαχάρω
και δεξιά, εκμετάλλευσης κάποιου Νικόλαου
Κλιμαντήρη. Το τέταρτο βρισκόταν στη θέση Ασίκελος
και ήταν ιδιοκτησία κάποιου Νικολακόπουλου (Μανέτα),
αν δεν κάνω λάθος.
Ρητινοσυλλέκτες: (Ρετσινάδες) Στην περιοχή μας
ευδοκιμεί το πεύκο. Η συλλογή ρετσινιού, προσέφερε
ένα πρόσθετο εισόδημα στο πενιχρό εισόδημα των
νοικοκυριών. Στο χωριό μας, ήταν πολλοί αυτοί που
ασχολήθηκαν με αυτή την εργασία. Θέλω να ζητήσω
συγγνώμη, γιατί θα έχω σίγουρα ξεχάσει κάποιους,
καθώς τότε τα παιδιά, μόλις τελείωναν τα σχολεία,
έπαιρναν το σκεπάρνι και πήγαιναν στο βουνό να
πελεκήσουν πεύκες, για να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους
και να βελτιώσουν το οικογενειακό εισόδημα. Το ρετσίνι
όταν  το  μάζευαν,  το   αποθήκευαν  σε  δεξαμενές που

υπήρχαν στο χωριό, φτιαγμένες από τους εμπόρους της
εποχής. Υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές στο χωριό μας. Μία
δεξαμενή ρετσινιού, ήταν σε ιδιοκτησία Βασιλόπουλου,
στη διασταύρωση του δρόμου Αρήνης – Αρτέμιδας. Η
δεύτερη δεξαμενή, ήταν στη θέση Μεσιανόμυλος,
ιδιοκτησίας Δημοσθένη Φλώρου. Η τρίτη, ήταν μέσα στο
χωριό, στην αυλή του Γιάννη Σκουτέρη. Η τέταρτη, ήταν
στου Ντίνη Κοπανιτσάνου, στην είσοδο του σπιτιού του.
Οι συλλέκτες τότε ήταν πολλοί. Ενδεικτικά θα αναφέρω
κάποιους: 1) Ρουμελιώτης Φώτης, πατέρας του
Αλκιβιάδη Ρουμελιώτη. 2) Ρουμελιώτης Θεόδωρος,
πατέρας του Κώστα Ρουμελιώτη. 3) Ρουμελιώτης Φώτης,
αδερφός του Θεόδωρου Ρουμελιωτη. 4) Πρασσάς
Σταμάτης. 5) Αφοί Μισιχρόνη, Δημήτριος και Κώστας.
6) Φλώρος Δημοσθένης. 7) Δάγκας Λάμπρος, ο οποίος
ήταν και ο μοναδικός στην Αρήνη, που
συνταξιοδοτήθηκε από το ΙΚΑ, διότι το ρετσίνι ήταν και
είναι βιομηχανικό προϊόν. 8) Σπύρος Φλώρος. 9)
Δημήτριος Κοπανιτσάνος, πατέρας της Αθανασίας, της
Σταθούλας και της Δήμητρας.
Ελαιοτριβεία: Στην περιοχή της Αρήνης, έναν τόπο που
ευδοκιμεί το ευλογημένο δέντρο της ελιάς, υπήρχαν και
υπάρχουν ελαιοτριβεία. Τον προηγούμενο αιώνα, με την
τεχνολογία της τότε εποχής, λειτουργούσαν τα εξής
ελαιοτριβεία: Εντός της Αρήνης 1) Το ελαιοτριβείο
Μισιχρόνη, που ήταν απέναντι από τη θέση που έχει
τοποθετηθεί η προτομή Φώτη Μισιχρόνη. 2) Tο
ελαιοτριβείο Ασημακόπουλου, αριστερά του δρόμου, που
οδηγεί στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. 3) Tο ελαιοτριβείο
κάποιου Τσιγουρή, εκεί που βρίσκεται η οικοδομή
Γεωργίου Νικολακόπουλου. Εκτός Αρήνης. 1) Στη θέση
Μεσιανόμυλος, λειτούργησε το ελαιοτριβείο του
Αθανασίου Φλώρου, το οποίο διαδέχτηκε ο γιος του
Δημοσθένης και σήμερα τη δραστηριότητα συνεχίζει η
Αναστασία Φλώρου του Δημοσθένη. 2) Το πέμπτο
ελαιοτριβείο, το δημιούργησε ο Δήμος Γιακουμής, το
οποίο το πούλησε στον Αθανάσιο Πρασσά και σήμερα
διαχειρίζεται η κόρη του Νικολία Πρασσά.
Νερόμυλοι της Αρήνης:. Άφθονα τα νερά στην Αρήνη
και για αυτό το λόγο, λειτούργησαν τρεις νερόμυλοι, για
να αλέθουν οι χωριανοί και οι κάτοικοι των όμορων
χωριών το σιτάρι και να βγάζουν το αλεύρι τους. Τον ένα
νερόμυλο, είχε ο Αθανάσιος Φλώρος, πατέρας του
Δημοσθένη και τον άλλον, τον είχε ο Θεόδωρος
Βασιλόπουλος, πατέρας του Ιερέα Σπυρίδωνα
Βασιλόπουλου. Τον τρίτο, τον είχε κάποιος Κόντος, στη
θέση Καταλάτσα.
Μικρές βιομηχανίες της Αρήνης: Η Αρήνη ήταν ένα
«ζωντανό» χωριό, με πολλές δραστηριότητες πέραν των
συνηθισμένων γεωργοκτηνοτροφικών. Υπήρχαν πολλοί
μάστορες, που κάλυπταν τις ανάγκες των χωριανών. Θα
αναφερθώ σε όσους μου είπαν και θυμάμαι 1)
Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, πατέρας του Δημητρίου, ο
οποίος διατηρούσε τσαγκάρικο για κατασκευή και
επισκευή παπουτσιών. 2) Πρασσάς Κανέλλος,
τσαγκάρης, ο οποίος έφτιαχνε και επισκεύαζε παπούτσια.
Δίπλα του έμαθαν την τέχνη, ο Πάνος Ηλιόπουλος και
Αθανάσιος Πρασσάς. 3) Φλώρος Διονύσιος, ο οποίος
διατηρούσε ξυλοεργαστήριο. Έφτιαχνε ξύλινα οικιακά
σκεύη (κουτάλες κλπ), αλετροπόδες για το όργωμα,
εξαρτήματα του αργαλειού κ.α. 4) Κοπανιτσάνος
Κων/νος, ο πατέρας του Χρήστου Κοπανιτσάνου, ο
οποίος κατασκεύαζε καρέκλες και τα συναφή της τότε
κουζίνας, για αυτό το παρατσούκλι του ήταν
«καρεκλάς». (ζητώ συγγνώμη για την έκφραση) 5)
Καστρινός Γεώργιος, παππούς του Γιώργου Καστρινού, ο
οποίος είχε το σαμαράδικο του χωριού. 6)
Σωτηρόπουλος… (το μικρό του δεν το θυμάμαι),
διατηρούσε σιδεράδικο και συντηρούσε τα γεωργικά
εργαλεία της εποχής. 7) Πρασσάς Λάμπρος του
Αθανασίου, λειτούργησε καμίνι παρασκευής κεραμιδιών

στη θέση Πλατάνους. 8) Φλώρος Αθανάσιος, πατέρας
του Δημοσθένη, (οι Αρηναίοι τον αποκαλούσαν
πολυμήχανο). Είχε κατασκευάσει ένα εργαστήριο, για να
πηγαίνουν οι γυναίκες το νήμα προς επεξεργασία, ώστε
να είναι έτοιμο για τον αργαλειό. Είχε διδαχθεί από
κάποιες καλόγριες, την τεχνική του σταυρώματος,
δηλαδή της περιέλιξης του νήματος (στημόνι) στο αντί
του αργαλειού, ώστε σταυρωμένο να περάσει το νήμα
από τα μιτάρια και το χτένι. 9) Ρουμελιώτης
Χαράλαμπος. Ήταν ο μοναδικός στην Αρήνη που ήξερε
την τέχνη του καλαθά και εάν δεν κάνω λάθος, είχε μάθει
την τέχνη της κατασκευής καπέλων, από τον πατέρα του.
10) Χασάπηδες της Αρήνης : Βάσει της συνήθειας να
περιλαμβάνεται στο Κυριακάτικο τραπέζι κρέας, κάθε
Σάββατο, οι τρεις χασάπηδες του χωριού, α)
Αριστομένης Γουργούλης, παππούς του Αργύρη Παύλου,
ο οποίος εκτός αυτού, είχε νόμιμα καζάνια απόσταξης
τσίπουρου, β) Σταμάτης Πρασσάς και γ) Ρουμελιώτης
Χαράλαμπος, έσφαζαν αρνιά ή κατσίκια που
προμηθεύονταν από το χωριό και τα μεταπουλούσαν
στους χωριανούς. 11) Μελισσοκόμοι ήταν : α)
Αθανάσιος Γουργούλης, πατέρας του Φώτη και του
Σπύρου. β) Κων/νος Χριστοδουλόπουλος, πατέρας του
Γεωργίου Χριστοδουλόπουλου. γ) Ταξιάρχης Γκούτης,
αδελφός του Βασίλη Γκούτη. δ) Σταμάτης Πρασσάς.
Φυσικά υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι με την τέχνη τους,
βοήθησαν το χωριό. Υπήρχαν οι πριονάδες, οι οποίοι
έσκιζαν σανίδες με το πριόνι, υπήρχαν οι κατασκευαστές
ξυλόφουρνων, για το ψήσιμο ψωμιού, μοδίστρες που
έραβαν τις γυναίκες, ανάλογα με τη μόδα της εποχής,
κουρείς, ξεματιάστρες, μαμή και φωτογράφος. Υπήρχαν
ομάδες εργατών, που πήγαιναν για μεροκάματο σε άλλα
χωριά και τόπους. Κυρίως ασχολούνταν με την
καλλιέργεια της σταφίδας, σκάψιμο, χαράκι, ξέφυλλο,
τρύγο κ.λ.π. Πήγαιναν κυρίως στον Κακόβατο,
Μπισχινόκαμπο, Κτήμα Μερκούρη, Κατάκολο,
Φιλιατρά. Τον αρχηγό της ομάδας ονόμαζαν «Μπόση», ο
οποίος κανόνιζε με τα αφεντικά το μεροκάματο, γιατί αν
ρωτούσες τον εργάτη τι μεροκάματο παίρνει, θα σου
απαντούσε «ότι κοπεί». Τέλος, ήταν και αυτοί που είχαν
καμίνια για ξυλοκάρβουνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι
σιδεράδες.
Αρχιμάστορες του χωριού μας: Στο κομμάτι
αρχιμάστορες του χωριού μας, άφησα δυο πρόσωπα που
τους εκτιμούσα πολύ. Ο ένας ήταν ο αείμνηστος Αλέξιος
Πρασσάς, ο οποίος ήταν οικοδόμος, τέχνη την οποία
έμαθε ως πολιτικός εξόριστος. Το δεύτερο πρόσωπο είναι
ο αείμνηστος μαστρο – Νικόλας Τζεβελέκος, ο οποίος
ήταν ο διαβασμένος μάστορας της εποχής. Στο λόγο του
χρησιμοποιούσε την καθαρεύουσα και ήταν ο τέλειος
σκεπατζής. Έλεγε πολλές ατάκες:  Όταν πληρωνόταν και
τον ρωτούσαν πως τα πας απαντούσε: «Ο Γιώργος ο
Σταύρος είναι υγιής» (γιατί ο Γεώργιος Σταύρος ήταν ο
πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας). Όταν ήταν
απλήρωτος και δεν είχε χρήματα έλεγε : «Ο Γιώργος
Σταύρος νοσεί βαρέως». Όταν άκουγε κοκόρια να λαλούν
έλεγε τα εξής: εάν η λαλιά του κόκορα ήταν χοντρή που
σημαίνει ότι ο κόκορας είναι μεγάλος : «Να σε φάει ο
μάστορας με χυλοπίτες», εάν η λαλιά ήταν λεπτή, άρα
ήταν μικρό κοκοράκι έλεγε: «Για το μάστορα λαδορίγανη
είσαι μια χαρά». Εάν κατά την ώρα της εργασίας, τον
ρωτούσαν τι κάνεις, απαντούσε σε καθαρεύουσα
«Μάχομαι για το φρατζολόσημον». Κάπου εδώ οι μνήμες
μου και οι πληροφορίες μου τελειώνουν. Το κείμενο αυτό
το παραδίδω στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρήνης σαν
γνήσιος Αρηναίος, με σκοπό να δημοσιευτεί στη μικρή
εφημεριδούλα μας και παρακαλώ τους νέους του χωριού,
να ρωτήσουν τους γονείς και τους παππούδες τους, ώστε
να συμπληρώσουν ότι  έχω ξεχάσει.

Με μεγάλη εκτίμηση Δημοσθένης Γεωργούλιας

Ευχαριστήριο
Εκ μέρους του Συλλόγου, Θερμές
Ευχαριστίες στη Δέσποινα Δαλιάνη, για
την έρευνα, κείμενα και σχεδίαση του
ημερολογίου 2017 με θέμα τα ελληνικά
βότανα, καθώς και τους: Γιώργο Δ.
Δαλιάνη για την ηλεκτρονική επεξεργασία
και  επιμέλεια εκτύπωσης και Χρήστο Κ.
Κοπανιτσάνο για την παραχώρηση της
εναέριας φωτογραφίας του χωριού.

Οικονομική ενίσχυση εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου και της
εφημερίδας για το μήνα Ιανουάριο, είχαμε
από τους συγχωριανούς μας, Αβραμόπουλο
Βασίλη και Ρουμελιώτη Παναγιώτη, τους
οποίους θερμά Ευχαριστούμε.

Ενημέρωση
Προς τα Μέλη του Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»
Παρακαλούμε τα Μέλη μας να φροντίσουν
για την οικονομική τους εκκρεμότητα προς
το Σύλλογο. Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό της
ετήσιας Συνδρομής είναι πέντε (5) euro. Ο
αριθμός λογαριασμού του Συλλόγου στην
Τράπεζα Πειραιώς είναι:

325 01 010379 68.
Η απόδειξη είσπραξης από την κατάθεση, θα
βρίσκεται στο γραφείο του Συλλόγου για
όποιον επιθυμεί να την παραλάβει.

Τηλ. επικοινωνίας: 6978476214
Δημήτρης Φιλιππόπουλος, Ταμίας.

Κοινωνικά
Δεύτερο παιδάκι, κοριτσάκι, απέκτησε η
Διονυσία, κόρη του Ταμία του Συλλόγου μας
Δημήτρη Φιλιππόπουλου, το μήνα
Δεκέμβριο. Εκ παραδρομής, παραλείψαμε να
το αναφέρουμε. Δεύτερο παιδάκι επίσης,
αγοράκι, απέκτησε και η κόρη του Ελένη, το
μήνα Ιανουάριο. Ο Σύλλογος εκφράζει τις
καλύτερες ευχές για τα νεογέννητα, τους
γονείς και την ευρύτερη οικογένειά τους.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας
νέα σας που θα θέλατε να

δημοσιεύσουμε στ’ Αρηναίικα.

τ’  Αρηναίικα
ISSM2459-4288

Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»

Έτος Ιδρύσεως Μάϊος 2009
Ιδρύθηκε από την Δέσποινα σύζ. 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 Φιορέτου Σοφία Τηλ. 2625036156
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