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Έκθεση ζωγραφικής προσεχώς στην Αρήνη
Σε μία έκθεση ζωγραφικής θα
παραβρεθούμε την πρώτη
εβδομάδα του Αυγούστου στην
Αρήνη. Η Καλλιόπη
Παναγοπούλου, το βράδυ της 5η

Αυγούστου 2017, παραμονή
εορτής της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, μετά τον
εσπερινό, θα εκθέσει την
τελευταία συλλογή από τα έργα
της, στο κυλικείο του χωριού.
Ότι η αγαπητή μας Πόπη, όπως
έχουμε συνηθίσει να την
αποκαλούμε, ζωγραφίζει και
αγιογραφεί, έστω και
ερασιτεχνικά, το γνωρίζαμε.
Έργα της, κυρίως αγιογραφίες,
υπάρχουν και στις τρεις
εκκλησίες της Αρήνης, καθώς
και στο κυλικείο του χωριού.
Μικρά και μεγάλα έργα της,
όπως ζωγραφισμένες πέτρες από

τη θάλασσα, βοτσαλωτά, ακόμα και τοιχογραφίες στο «Ζωγραφείον» της, όπου
είναι το εργαστήριό της, αλλά και τους τοίχους του σπιτιού της, όλοι έχουμε
θαυμάσει. Αυτή τη φορά όμως, οι ζωγραφιές της, έχουν άλλη αποστολή.
Σκέφτηκε να τιμήσει και μαζί της να τιμήσουμε κι μεις, όσους έχουν «φύγει»
από κοντά μας. Το θέμα της έκθεσης, θα είναι αποκλειστικά προσωπογραφίες
των ανθρώπων της Αρήνης που «δεν είναι πια μαζί μας». Θα βρεθούμε ξανά,
ανάμεσα σε συγχωριανούς, φίλους και γείτονες, που έζησαν, μόχθησαν,
δημιούργησαν οικογένεια και άφησαν απογόνους, σ’ αυτό τον μικρό τόπο που
λέγεται Αρήνη. Επισκεφθήκαμε το χώρο της Καλλιόπης και είδαμε κάποια από
τα έργα της. Βρεθήκαμε μπροστά σε πρόσωπα που γνωρίσαμε και ήρθαν στο νου
μας στιγμές και κουβέντες που είχαμε αλλάξει μαζί τους. Αναρωτηθήκαμε, πως
προέκυψε αυτή η τόσο ξεχωριστή ιδέα και πήραμε μια απάντηση τόσο
ανθρώπινη όσο και συγκινητική. «Στην Αρήνη, ήρθα νύφη και έζησα τα
τελευταία πενήντα χρόνια. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Επειδή τις ελεύθερες
ώρες μου ζωγραφίζω, ερασιτεχνικά όπως ξέρετε, σκέφτηκα να κάνω κάτι, για να

τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που δεν ζουν πια. Στη δική τους μνήμη, είναι
αφιερωμένη αυτή η έκθεση. Δεν αποσκοπώ σε οικονομικά οφέλη, παρά μόνο
στην αγάπη των συγχωριανών μου. Μετά την έκθεση, ο κάθε ένας, θα παίρνει το
πορτραίτο του δικού ανθρώπου και θα φεύγει. Θα είναι ένα δώρο από μένα, για
όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε μαζί». Ευχηθήκαμε Καλή επιτυχία στην
Καλλιόπη Παναγοπούλου και της υποσχεθήκαμε ότι θα παραβρεθούμε
οπωσδήποτε στην έκθεση που ετοιμάζει. Τόσο για να τιμήσουμε τη δουλειά της,
όσο και για να τιμήσουμε όσους δικούς μας ανθρώπους έχουμε χάσει.
Φεύγοντας, μας έδωσε δυο στίχους οι οποίοι εκτός από το νόημα και τη
νοσταλγία που εμπεριέχουν, έχουμε την εντύπωση ότι ενέπνευσαν την Πόπη για
τη δημιουργία αυτής της έκθεσης. «Την πόρτα που ‘χεις ουρανέ / πως θα θελα ν’
ανοίξω. Να δω αυτούς που αγαπώ / λίγο να τους αγγίξω».

Η Σύνταξη

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

Φωτιά στη θέση Καταλάτσα
Φωτιά ξέσπασε στην Αρήνη στη θέση Καταλάτσα
το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 το μεσημέρι. Οι μνήμες
ξύπνησαν και ο κόσμος της Αρήνης θυμήθηκε τις
μέρες του 2007, όταν τα δελτία των ειδήσεων
μετέδωσαν, ότι στην Αρήνη, έχει ξεσπάσει
πυρκαγιά. Ευτυχώς, τηλεφωνήματα από φίλους και
γνωστούς, επιβεβαίωσαν ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό
έλεγχο, χάρις την έγκαιρη αντιμετώπιση των
ανθρώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και
των συγχωριανών μας, οι οποίοι είχαν την ευθύνη
της πυρασφάλειας, για το μήνα Ιούνιο στην περιοχή.
Από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Αρήνης Νίκο Πρασσά, ο
οποίος ήταν παρών και συμμετείχε ενεργά στην
προσπάθεια κατάσβεσης, πληροφορηθήκαμε, ότι οι
Δάγκας Αριστογείτονας, Άγριος Ιωάννης και
Γεωργακόπουλος Ιωάννης από τα Ροδινά,
προσφέρθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στην
καταπολέμηση της φωτιάς και δεν πρόλαβε να
επεκταθεί ώστε  να ζήσουμε τα χειρότερα. Τους
Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς και να
υπενθυμίσουμε, ότι είναι αναγκαίο και πρέπει να
καθαριστούν άμεσα, όσα κτήματα και
ελαιοπερίβολα, έχουν ξερά χόρτα και θάμνους. Η
θερμοκρασία ανεβαίνει και ο κίνδυνος παραμονεύει.
Ας το έχουμε υπ’ όψη μας.

Ο Θάνος Νικολακόπουλος ομιλητής
σε σεμινάριο Διαιτησίας

Με την ιδιότητά του –
Παρατηρητής διαιτησίας
Super League, Εκπαιδευτής
Διαιτητών Α' κατηγορίας
και Υπεύθυνος
Περιφερειακής ενότητας
διαιτησία –
ο συγχωριανός μας Θάνος
Νικολακόπουλος ορίστηκε
από την Ε.Π.Ο., ομιλητής
στο σεμινάριο διαιτησίας,
για την αδειοδότηση της
''Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ
ΣΜΥΡΝΗΣ'' στη Super
League. Το τεχνικό
επιτελείο και όλοι οι
ποδοσφαιριστές - με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες και Ευρωπαϊκούς Συλλόγους -
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση, έκαναν ερωτήσεις και ενημερώθηκαν
με σαφήνεια για τις αλλαγές των κανονισμών ποδοσφαίρου, όπως εφαρμόζονται σε παγκόσμιο
επίπεδο στις διοργανώσεις της F.I.F.A.



Μια πρόταση και μια πρόσκληση για συζήτηση
Πριν μερικά χρόνια, με τη συνεργασία των Συλλόγων της περιοχής,
διοργανώσαμε μια εκδρομή στην Ανάβρα Μαγνησίας. Ένα ορεινό χωριό,
που χάρις σε ένα χαρισματικό και διορατικό άνθρωπο, κατάφερε να γίνει
πρότυπο μίμησης στον Ευρωπαϊκό Νότο. Οι κάτοικοι από τότε,
απολαμβάνουν ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και ζουν με μηδέν ανεργία, με
τους νέους να μένουν και να παράγουν στον τόπο τους, με αύξηση του
τουρισμού, εφ’ όσον εκμεταλλεύτηκαν το φυσικό κάλλος της περιοχής,
με προώθηση  των παραδοσιακών τους προϊόντων και με ένα από τα
υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα σε όλη την Ελλάδα. Και όλα αυτά,
ξεκίνησαν από μια συνάντηση και από άλλες που ακολούθησαν και
μάλιστα δεκατρείς τον αριθμό όπως μας πληροφόρησαν, για να
αποφασίσουν, ότι μπορούν να συνεργαστούν. Το αποτέλεσμα όλοι το
γνωρίζουμε. Αλλά και όσοι δεν το γνωρίζουν, ας το αναζητήσουν. Αρκεί
να πληκτρολογήσουν την λέξη Ανάβρα στον υπολογιστή και θα μάθουν
πολλά, που θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα και για μας. Με αυτό το
δεδομένο, αλλά και από άλλα παρόμοια, προέρχεται η πρόταση /
πρόσκληση που ακολουθεί, την οποία λάβαμε από έναν αγαπητό και δικό
μας άνθρωπο, που αγαπά και νοιάζεται για την Αρήνη. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος, διευκρινίζει, ότι θα στηρίξει ηθικά, κάθε προσπάθεια.

Πρόσκληση
Από την τελευταία γενική συνέλευση του Συλλόγου που διεξήχθη
ανήμερα του Πάσχα, ένα από τα θέματα που τέθηκαν ήταν η
ίδρυση μιας Κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ)
με σκοπό την παραγωγή και προώθηση των τοπικών προϊόντων
και την ανάδειξη του χωριού μας με πιθανά βιοποριστικά οφέλη.
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται όποιοι συγχωριανοί μας είναι
άνεργοι (ή και όχι απαραίτητα) και επιθυμούν να βοηθήσουν και
να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, να μας ενημερώσουν
στέλνοντας μήνυμα στο mail «tarinaiika@hotmail.com» ώστε να
ορίσουμε μια ή και περισσότερες ημερομηνίες συνάντησης με
σκοπό την συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών. Σε περίπτωση που
υπάρχουν ήδη ιδέες, μπορούν να αποσταλούν στο ίδιο mail για την
καλύτερη προετοιμασία των συναντήσεων.

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

Η εποχή της Ρίγανης – «Ρίγανη στα μαλλιά του Άη Γιαννιού του Ριγανά».

Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ρίγανη και να
μην την χρησιμοποιεί στη μαγειρική και ειδικά
στις σαλάτες. Εκτός από τη μυρωδιά και τη
γεύση που προσδίδει στο τραπέζι μας, είναι
εξαιρετικό βότανο και λειτουργεί θεραπευτικά
σε πολλές παθήσεις, όπως πόνους στην κοιλιά,
κρυολογήματα και προβλήματα εντέρων.
Καταπολεμά μικρόβια, μύκητες και βακτήρια
και είναι θαυμάσιο αντιοξειδωτικό. Το αιθέριο
λάδι από ρίγανη, χρησιμοποιείται σε μαλάξεις
και εντριβές και το τσάι ρίγανης διευκολύνει
την πέψη και ενισχύει το νευρικό σύστημα.
Επίσης, η ρίγανη, είναι πλούσια σε βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία. Πέρα από τις φαρμακευτικές
της ιδιότητες, η ρίγανη συνδέεται και με πλήθος
λαογραφικών παραδόσεων. Στις 24 Ιουνίου,
εορτάζεται η γέννηση του Αγ. Ιωάννη. Όμως
στη πατρίδα μας, η σημασία που δίνουν σε αυτή
τη γιορτή, είναι περισσότερο λαογραφική και
λιγότερο χριστιανική. Λέμε του Άη Γιαννιού
του Ριγανά ή του Κλύδωνα και κάθε τόπος, έχει
τα δικά του έθιμα γι’ αυτή την ημέρα, που
ξεκινούν από την παραμονή. Το πιο
διαδεδομένο, είναι οι φωτιές που ανάβουν σε
κάθε γειτονιά, για να κάψουν πρώτα το
πρωτομαγιάτικο στεφάνι και την περσινή

ρίγανη. Μόλις η φωτιά φουντώσει, ρίχνουν και
ότι παλιό υπάρχει στο σπίτι, που είναι για
κάψιμο. Τότε, αρχίζει ένα πανάρχαιο

διονυσιακό έθιμο, που κρατάει
μέχρι τις μέρες μας. Οι νέοι
παίρνουν φόρα και πηδούν
πάνω από τις φωτιές. Και όχι
μόνο μία φορά. Παράλληλα,
τραγουδούν και χορεύουν και
γίνεται γλέντι κανονικό. Οι
κοπέλες κόβουν φρέσκια ρίγανη
και φορούν στα μαλλιά τους και
από εκείνη την ημέρα, βγαίνουν
στα βουνά για να μαζέψουν τη
ρίγανη για όλη τη χρονιά. Την
δένουν σε μπουκέτα και την
κρεμούν σε κάποιο δένδρο στη
σκιά. Όταν μαραθεί και ξεραθεί,
την τρίβουν και την
αποθηκεύουν σε γυάλινα βάζα.
Την κρατούν μέχρι την επόμενη
χρονιά που θα βγουν να
μαζέψουν τη φρέσκια. Στην
Αρήνη, στο έμπα του χωριού,
έχουμε το δισυπόστατο
εκκλησάκι, που είναι

αφιερωμένο στην μνήμη του Αγ. Φανουρίου και
στη γέννηση του Αη Γιαννιού του Ριγανά.

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και την
εφημερίδα τον μήνα Ιούνιο, είχαμε από τους
συγχωριανούς μας Αλειφεροπουλου Όλγα,
Βασιλοπούλου Ευσταθία και Ψαρρό
Αγαμέμνονα, 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

Κοινωνικά
Στις 24 Ιουνίου ο Βαγγέλης Δρακόπουλος
του Δημητρίου και της Χαρούλας
παντρεύτηκε στη Σπάρτη την Τόνια
Ξεπαπαδάκη του Γεωργίου και της Λυγερής.
Πολλές ευχές για τους νεόνυμφους και την
οικογένεια από τον Σύλλογο.
------------------------------------------------------
Την κορούλα τους βάφτισαν η Κατερίνα και
ο  Σταύρος Καντζιός στις 11 Ιουνίου στην
Αθήνα. Και το όνομα  αυτής  Σοφία. Στη
νεοφώτιστη, τους γονείς, και όλη την
οικογένεια  τις καλύτερες ευχές.

Βαφτίσια έγιναν και στο Κιλκίς. Ο Κώστας
Καστρινός γιος του Αντιπροέδρου του
Συλλόγου μας και η Έφη, βάφτισαν τα
δίδυμα αγοράκια τους Τα ονόματά τους,
Χρήστος και Παναγιώτης. Στα νεοφώτιστα,
τους γονείς, και όλη την οικογένεια τις
καλύτερες ευχές.
------------------------------------------------------
Στις 2 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης
Κοπανιτσάνος. Η εξόδιος ακολουθία και
κηδεία έγιναν στην Αρήνη στις 3 Ιουνίου.
Αξιοσημείωτη σύμπτωση. Ήταν Σάββατο
των ψυχών. Θερμά Συλλυπητήρια από το
Σύλλογο στους οικείους του.

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

«τ’Αρηναίϊκα»
ISSN2459-4288

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 / Σύνταξη Δέσποινα Δαλιάνη
Υπεύθυνος ύλης Γιώργος Δημ. Δαλιάνης
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται ανώνυμες

επιστολές δεν δημοσιεύονται. Τα ανυπόγραφα
άρθρα εκφράζουν την άποψη της εφημερίδας. Τα

ενυπόγραφα την άποψη του γράφοντος.
Τηl. 2625033997 Fax 2625032475

Email tarinaiika@hotmail.com
Εκτύπωση Φιορέτου Σοφία Τηλ.: 262503615


	Ιούνιος 2017 σελλίδα1η.pdf (p.1)
	Ιούνιος 2017 σελίδα 2η.pdf (p.2)

