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Η εκδρομή του Συλλόγου στην Πάργα, Πηγές του Αχέροντα και Ιωάννινα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρήνης, πραγματοποίησε και φέτος την καθιερωμένη
εκδρομή που διοργανώνει κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου. Συγκεκριμένα φέτος, η
εκδρομή ήταν διήμερη και πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουλίου, με προορισμό την
Πάργα, τις Πηγές του Αχέροντα και τα Ιωάννινα. Το ταξίδι μας ξεκίνησε από την
Αρήνη στις 6 Ιουλίου 7:00 το πρωί. Με πολύ κέφι, αλλά κυρίως με καλή διάθεση,
ξεκινήσαμε με προορισμό την Πάτρα και από εκεί το Αντίρριο, όπου κάναμε την
πρώτη μας στάση για  καφέ και πρωινό. Με γεμάτες τις μπαταρίες μας,
κατευθυνθήκαμε προς την Πρέβεζα, διασχίζοντας την Ιονία οδό αλλά και την
υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζα - Άκτιο. Η υποθαλάσσια σήραγγα Πρέβεζας –
Ακτίου συνδέει το θαλάσσιο στενό που χωρίζει τη Στερεά Ελλάδα από την Ήπειρο
στο άνοιγμα του Αμβρακικού κόλπου. Το έργο άρχισε να κατασκευάζεται το 1995
και ολοκληρώθηκε το 2002. Η επόμενη στάση μας ήταν στην αρχαία Νικόπολη όπου
επισκεφτήκαμε  το αρχαιολογικό μουσείο. Η Νικόπολη της Ηπείρου, το όνομα της
οποίας εμπεριέχει τη λέξη νίκη, είναι κτισμένη στη χερσόνησο, η οποία χωρίζει τον
Αμβρακικό κόλπο από το Ιόνιο πέλαγος. Βρίσκεται απέναντι από το Άκτιο και 6 χιλ.
βόρεια από την Πρέβεζα. Θαλάσσιοι και χερσαίοι δρόμοι, οδηγούσαν στη Νικόπολη
και την κατέστησαν σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η πόλη ιδρύθηκε ως σύμβολο της
μεγάλης νίκης, του Γάϊου Ιουλίου Καίσαρα Οκταβιανού και μετέπειτα Ρωμαίου
αυτοκράτορα Αυγούστου, ενάντια στο Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα Ζ΄ της
Αιγύπτου, στο Άκτιο το 31 π.Χ. και άκμασε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Αναχωρήσαμε
από την Νικόπολη και κατευθυνθήκαμε προς την Πάργα, όπου σταματήσαμε για
φαγητό. Η Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται στο βορειοδυτικό
τμήμα του νομού Πρέβεζας της άλλοτε επαρχίας Μαργαριτίου. Είναι κτισμένη
αμφιθεατρικά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε υψόμετρο 139 μ. και φτάνει έως τα
παράλια του Ιόνιου Πελάγους. Αφού ξεκουραστήκαμε και απολαύσαμε το υπέροχο
τοπίο ξεκινήσαμε εκ νέου με κατεύθυνση αυτή την φορά τις Πηγές του Αχέροντα και

συγκεκριμένα αυτές που βρίσκονται κοντά στο χωριό Γλυκή. Ο Αχέροντας, είναι
ποταμός της περιφέρειας Ηπείρου και διασχίζει τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας
και Πρεβέζης. Οι πηγές του είναι πολλές. Οι πρώτες πηγές του προέρχονται από τα
χιόνια του όρους Τόμαρος, στο Νομό Ιωαννίνων και οι άλλες πηγές του προέρχονται
από τα όρη Σουλίου και τα όρη Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. Σημαντικές πηγές είναι
επίσης αυτές του χωριού Βουβοπόταμος Πρέβεζας κοντά στη Γλυκή Θεσπρωτίας.
Όταν φτάσαμε στις Πηγές, οι επιλογές που είχαμε ήταν πολλές. Κάποιοι περπάτησαν
μέχρι το σημείο που αναβλύζει το νερό του ποταμού, το οποίο είναι πραγματικό
κρύσταλλο. Άλλοι κάθισαν και απόλαυσαν την θέα του ποταμού πίνοντας τον
απογευματινό τους καφέ. Και οι πιο τολμηροί κατέβηκαν στον ποταμό με πλωτό
μέσο. Ξεκούραστοι πλέον, ξεκινήσαμε με προορισμό τα Ιωάννινα, όπου θα ήταν και
ο τελικός προορισμός την ημέρας. Φτάσαμε στα Γιάννενα κατά της 8 το βράδυ και
αφού τακτοποιηθήκαμε στο Grand Palladion Hotel, βγήκαμε για μια βραδινή βόλτα
στο Κάστρο των Ιωαννίνων και στην Παλιά Πόλη, παίρνοντας παράλληλα μια γεύση
από την βραδινή ζωή της πόλης. Τα Ιωάννινα είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου
νομού και η μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου. Βρίσκεται χτισμένη στις όχθες την λίμνης
Παμβώτιδας, σε υψόμετρο 470 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει πλούσια

ιστορία και πολλά αξιοθέατα να επισκεφτεί ο επισκέπτης. Την επόμενη μέρα 7
Ιουλίου ξυπνήσαμε το πρωί και αφού εφοδιαστήκαμε με ενέργεια, παίρνοντας το
πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινήσαμε να επισκεφτούμε το σπήλαιο του Περάματος.
Φτάσαμε στην περιοχή και με το τρενάκι ανεβήκαμε μέχρι την είσοδο του σπηλαίου.
Μπαίνοντας μέσα στο σπήλαιο το πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση είναι η
χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με την ξεναγό μας

το σπήλαιο ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου και μετά το τέλος του, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον
Κωνσταντίνο Κασβίκη, γυμναστή και ερασιτέχνη σπηλαιολόγο. Έτσι έμαθαν για το
σπήλαιο ο Ιωάννης και η Άννα Πετροχείλου, (ιδρυτές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας) και άρχισαν τη συστηματική εξερεύνηση και χαρτογράφησή του, ώστε να
γίνει το πρώτο τουριστικά διευθετημένο στην Ελλάδα. Αποτελείται από πολλές
διαδοχικές αίθουσες και διαδρόμους στολισμένους με σταλακτίτες, σταλαγμίτες,
κουρτίνες και εντυπωσιακές κολώνες σε θαυμάσια συμπλέγματα. Το 1956 βρέθηκαν
απολιθωμένα δόντια και οστά της αρκούδας των σπηλαίων. Καταλαμβάνει έκταση
14.800 τ.μ. και η τουριστική διαδρομή είναι συνολικά 1.100 μέτρα. Πραγματικά οι
εικόνες που αντικρίσαμε μέσα στο σπήλαιο ήταν μαγευτικές. Οι σχηματισμοί που
έχει δημιουργήσει η ίδια η φύση πολλές φορές σου κόβουν την ανάσα.
Αποσβολωμένοι από την απαράμιλλη ομορφιά του σπηλαίου, συνεχίσαμε για την
επόμενη στάση μας. Το νησάκι στη λίμνη των Ιωαννίνων. Άρρηκτα συνδεδεμένο με
τη λίμνη Παμβώτιδα και τα Γιάννενα, έμεινε ένα νησί δίχως όνομα - το μικροσκοπικό
«Νησί της Λίμνης» ή «Νησάκι των Ιωαννίνων». Είναι το μοναδικό νησί λίμνης που
κατοικείται στην Ευρώπη. Στην ενδοχώρα και στις ακτές του, χτισμένα το ένα δίπλα
στο άλλο σχεδόν, επτά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια σχηματίζουν μια
μοναστική πολιτεία αιώνων, που είναι και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, μετά το
Άγιον Όρος και τα Μετέωρα. Στο νησί επισκεφθήκαμε το μουσείο του Αλή Πασά. Το
μουσείο βρίσκεται μέσα στη Μονή Αγ. Παντελεήμονος, όπου ο Αλή Πασάς, είχε
μετατρέψει σε εξοχική κατοικία. Πρωτολειτούργησε το 1958 ως Μουσείο
Προεπαναστατικής Περιόδου. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται το Μουσείο του Αλή Πασά
της Επαναστατικής Περιόδου, που περιλαμβάνει τη σπουδαία συλλογή του Φώτη
Ραπακούση. Στο κυρίως κτίριο εκτίθενται αντικείμενα που έχουν άμεση η έμμεση
σχέση με τον Αλή Πασά κατά την περίοδο δράσης του (1788-1822) και στο δεύτερο
κτίριο κειμήλια της επαναστατικής περιόδου των Ελλήνων, για την αποτίναξη του
οθωμανικού ζυγού (19ος αιώνας). Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας στο μουσείο,
περιηγηθήκαμε στα στενά σοκάκια του νησιού και πήραμε το καραβάκι για να
επιστρέψουμε. Συνεχίσαμε την εκδρομή μας και κατευθυνθήκαμε προς την τελευταία
επίσκεψη αυτού του ταξιδιού. Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη. Το
Μουσείο Ελληνικής Ιστορία, όπως είναι η κανονική του ονομασία, είναι έργο ενός
και μόνο ανθρώπου του Παύλου Βρέλλη. Σκοπός του ήταν, να αναπαραστήσει
ιστορικά γεγονότα, από διάφορες περιοχές της Ελλάδος και να παρουσιάσει τους
ήρωες και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στους αντίστοιχους χώρους. Μαγεμένοι από
τις εικόνες που αντικρίσαμε, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μια
τελευταία στάση για καφέ, στην υπέροχη Ναύπακτο. Έτσι, έχοντας γεμίσει με
υπέροχες εικόνες, από τοπία και μέρη ιστορικά, αλλά και μεγάλης φυσικής ομορφιάς,
δώσαμε ραντεβού για το επόμενο ταξίδι μας, σε άγνωστους μέχρι στιγμής
προορισμούς, αλλά πάντα με καλή παρέα.

Πηγή πληροφοριών : Διαδύκτιο

Η Σύνταξη

Στις πηγές του Αχέροντα. Γ. Γκαντζιός, Γ. Πρασσάς και Ν. Δάγκας (Φωτ.. Ν. Πρασσά)

Στο καραβάκι για το νησί των Ιωαννίνων (Φωτ. Ν. Πρασσά)



Δρόμος της Φωτιάς 7οι Ποδηλατικοί Αγώνες
O Σύλλογος Εθελοντισμού Δράσης
& Άθλησης “Ποδηλάτες Zαχάρως”
διοργάνωσε και φέτος τους
Ποδηλατικούς Αγώνες Δρόμος της
Φωτιάς, οι οποίοι είναι οι 7οι κατά
σειρά, στη μνήμη των θυμάτων, της
φονικής πυρκαγιάς του 2007.
Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από
εκείνη την
αποφράδα ημέρα,
που όλοι θέλουμε
να ξεχάσουμε.
Ωστόσο, κανείς
δεν πρόκειται να
ξεχάσει τους
ανθρώπους που

χάθηκαν.
Αφιερωμένοι στη

μνήμη τους, οι φετινοί ποδηλατικοί αγώνες, που διεξήχθησαν το
διήμερο 1ης και 2ας Ιουλίου, με την ευχή, να μην αξιωθούμε να
ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές και τέτοιες απώλειες, ποτέ ξανά. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα που είχαν κοινοποιήσει και που εφαρμόστηκε, το
Σάββατο 1η Ιουλίου, έλαβαν μέρος όλες οι ηλικίες παίδων και ενηλίκων
ανά κατηγορία, με ώρα εκκίνησης την 6η απογευματινή. Την Κυριακή 2
Ιουλίου, σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Όμιλο Πύργου, οι αγώνες
επικεντρώθηκαν στην αντοχή των συμμετεχόντων και ξεκίνησαν στις
09.30 το πρωί.. Την συνδιοργάνωση ανέλαβαν, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος και η Π.Ε. Ηλείας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαχάρως. Είχαν

αφετηρία και τερματισμό το Γυμνάσιο
Ζαχάρως και οι συμμετέχοντες ακολούθησαν
δύο διαδρομές, διερχόμενοι  και από τα 8 χωριά
που επλήγησαν από τις φωτιές. Έλαβαν μέρος
άτομα, από ηλικίας 3 ετών. Από την Αρήνη
στην κατηγορία των παίδων,  συμμετείχαν οι
μικροί Αρηναίοι, Παναγιώτης Παναγόπουλος
και Γιώργος Σαρδέλης και οι μικρές Αρηναίες

Ελευθερία
Παναγοπούλου
και Παναγιώτα
Σαρδέλη. Ο

Παναγιώτης
Παναγόπουλος,

τερμάτισε
πρώτος στην
κατηγορία του,
στην οποία

συμμετείχαν
μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και του απονεμήθηκε
αναμνηστικό μετάλλιο. Εκτός από τις απονομές των
μεταλλίων, κληρώθηκαν και ποδήλατα. Από τους τυχερούς,
ήταν και ο Γιώργος Σαρδέλης. Τους  αγώνες  στήριξαν,  οι
Σύλλογοι Γονέων και  Κηδεμόνων Σχολείων, οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχής και οι Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως.

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

Οι εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου
Διήμερο εκδηλώσεων και φέτος στην Αρήνη όπως κάθε χρόνο. Την παραμονή μετά τον πανηγυρικό εσπερινό στο
εκκλησάκι της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί η γιορτή των παιδιών στο χώρο της πλατείας και η βράβευση των
επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Θα ακολουθήσει διασκεδαστικό πρόγραμμα για τους νεαρούς Αρηναίους. Ανήμερα της γιορτής του
Δεκαπενταύγουστου, εκτός από την εορταστική δοξολογία το πρωί στο εκκλησάκι της Παναγίας, το βράδυ στην πλατεία,
θα πραγματοποιηθεί το παραδοσιακό μας πανηγύρι. Εφέτος
ο καλλιτέχνης που θα ηγηθεί του μουσικού μας
προγράμματος, θα είναι ο Γιώργος Γερολυμάτος. Στο
δημοτικό τραγούδι ο Αντώνης Καραβίας  και στο κλαρίνο ο
Σταμάτης Γυφτάκης.
Την διοργάνωση έχει αναλάβει όπως κάθε χρόνο ο
Πολιτιστικός  Σύλλογος της Αρήνης. Προκειμένου όμως να
λειτουργήσουν όλα  σωστά, κάποιοι άνθρωποι θα
κουραστούν πάρα πολύ. Παρακαλούμε λοιπόν, όσοι από
τους συγχωριανούς μας έχουν το χρόνο και τη διάθεση να
συνδράμουν με τις δυνάμεις τους στην προετοιμασία.
Ενημερώνουμε τους φίλους που θα ήθελαν να βοηθήσουν,
ότι την παραμονή της γιορτής,   θα βρισκόμαστε από το
πρωί, στο χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Η όποια
βοήθεια μας προσφέρουν, έστω και για λίγες ώρες, θα είναι
πολύτιμη.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας Πέμπτη 10

Αυγούστου ώρα 21:00
στην πλατεία Ζάγκλα

Το διεθνές Φεστιβάλ κινηματογράφου Ολυμπίας
θα  προβάλει την ταινία

«Η Κλάρα και το μυστικό των αρκούδων»

Ενίσχυση Συλλόγου και
εφημερίδας

Ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα το
μήνα Ιούλιο, είχαμε από τη συγχωριανή μας
Γεωργούλια Κων/να την οποία 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.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε
μας νέα σας που θα θέλατε να
δημοσιεύσουμε στ’ Αρηναίϊκα

Κοινωνικά
Το γάμο τους τέλεσαν στις 21 Ιουλίου στο Κορωπί, η
Μαίρη Ρέντζη της Μαρίας και του Ιωάννη, με τον
Κυριάκο Βλαντούση, του Δημητρίου και της Σοφίας.
Στους νεόνυμφους, τους γονείς και την ευρύτερη
οικογένεια τις καλύτερες ευχές.

Περαστικά και καλή ανάρρωση ευχόμαστε στον πρώην
Πρόεδρο του Συλλόγου Θανάση Πρασσά του
Αλεξάνδρου για το πρόβλημα με την υγεία του, που
αντιμετώπισε πρόσφατα.
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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 Δ. Δαλιάνης
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται

Ανώνυμες επιστολές δεν δημοσιεύονται
Τα ανυπόγραφα έγγραφα εκφράζουν

την άποψη της εφημερίδας
Τα ενυπόγραφα την άποψη του γράφοντος

Τηλ 2625033997 Fax 2625032475
Email tarinaiika@hotmail.com

Εκτύπωση Σοφία Φιορέτου Τηλ 2625036156

Αρηνάκια στο «δρόμο της φωτιάς».
Γιώργος και Παναγιώτα Σαρδέλη, Παναγιώτης και

Ελευθερία Παναγοπούλου (φωτ. Σοφία Παναγοπούλου) Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος του Σωκράτη
φορώντας το μετάλλιο (φωτ. Σοφία Παναγοπούλου

Οι εθελοντές στο «Δρόμο της Φωτιάς» στην Αρήνη
(Φωτ. Νίκη Πρασσά)
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