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Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Αρήνη

Η 28η Οκτωβρίου, είναι η μέρα που όλος ο Ελληνισμός εορτάζει. Εορτάζει
για το σθένος και την ανδρεία που έδειξαν οι πρόγονοι μας, ώστε να
μπορέσουν να αποτάξουν τα εχθρικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής, από
τα ελληνικά εδάφη, ώστε να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να ζούμε σε
μια δημοκρατική κοινωνία. Μέσα στον αγώνα αυτό, δεν έμεινε αμέτοχη η
Αρήνη. Η γη της Αρήνης γέννησε, ανέθρεψε και μεγάλωσε ήρωες, οι οποίοι
συμμετείχαν σε όλους τους πολέμους, μεταξύ αυτών και στον πόλεμο,
ενάντια στον γερμανικό ζυγό. Κάποιοι είχαν την ευλογία να γυρίσουν πίσω
στις οικογένειες τους και να συνεχίσουν τον κύκλο της ζωής τους. Υπάρχουν
όμως και κάποιοι συγχωριανοί /πρόγονοί μας, οι οποίοι άφησαν την
τελευταία τους πνοή στο πεδίο της μάχης. Φέτος για πρώτη φορά, τελέστηκε
επιμνημόσυνη δέηση, για τους πεσόντες Αρηναίους που συμμετείχαν  στον
απελευθερωτικό  αγώνα κατά των Γερμανών. Στις 10:45 της 28ης Οκτωβρίου
τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Στη συνέχεια, ο Ιερέας με τους  Αρηναίους που παραβρέθηκαν,
κατηφορίσαμε στο μνημείο που στήθηκε το καλοκαίρι του 2014, προς τιμήν
του οπλαρχηγού Φώτη Μισιχρόνη και που στο εξής, θα είναι για την Αρήνη
το μνημείο των πεσόντων Ηρώων. Στο μνημείο τοποθετήθηκε προσφάτως
(πρόχειρα επί του παρόντος) και η μαρμάρινη πλάκα, που υπήρχε στην παλιά
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με τα ονόματα των πεσόντων Αρηναίων,
από τις περιόδους    1912 -1913, 1940-1941,1946 και 1948. Μετά την
επιμνημόσυνη δέηση έγινε και η πρώτη κατάθεση στεφάνου, από τον
Πρόεδρο του Τ.Σ. του  χωριού Νίκο Πρασσά.  Οι παραβρισκόμενοι
συγκινημένοι, τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Γιώργος Δ. Δαλιάνης
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Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στις εκκλησίες της Αρήνης
Με χαρά μας πληροφορηθήκαμε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ότι έχει
βγει το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για τις Κυριακές και τις εορτές,
οι οποίες θα τελεστούν στις εκκλησίες της Αρήνης, τους δύο επόμενους
μήνες και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα των
Χριστουγέννων. Ο Ιερέας της Αρήνης, Πάτερ Παναγιώτης Νικολακόπουλος,
όπως γνωρίζουμε, λειτουργεί και στα Ροδινά. Επόμενο είναι, οι ημέρες
εκκλησιασμού να μοιράζονται. Ανάλογα με την ημέρα και την εορτή, εκτός
από την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, λειτουργίες θα γίνουν: Στις 21
Νοεμβρίου, όπου εορτάζονται τα Εισόδια Θεοτόκου, η εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής και στις 6 Δεκεμβρίου που εορτάζεται η μνήμη του Αγίου
Νικολάου, το εκκλησάκι στα Λεύκια. Οι υπόλοιπες λειτουργίες θα γίνουν
κανονικά στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Το πρόγραμμα
που παραλάβαμε, έχει ως ακολούθως.

Η Σύνταξη

Κυριακή 13 Νοεμβρίου - Ναός  Αγίου Αθανασίου

Κυριακή 20 Νοεμβρίου - Ναός Αγίου Αθανασίου

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου - Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου - Ναός Αγίου Αθανασίου

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου - Ναός Αγίου Νικολάου

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου - Ναός Αγίου Αθανασίου

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου - Ναός Αγίου Αθανασίου

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Ν. Πρασσά (Φωτ. Γ. Δ.  Δαλιάνης)
Η μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων  στο

μνημείο ηρώων της Αρήνης (Φωτ. Γ. Δ. Δαλιάνης)



Παιχνίδια στην αρχαία Ελλάδα
Το κείμενο που ακολουθεί μας έστειλε ο Γιώργος Δ. Δαλιάνης. Είχαμε ζητήσει παλαιότερα από τους συγχωριανούς μας, να περιγράψουν και να μας στείλουν να δημοσιεύσουμε, τα
ομαδικά παιχνίδια που έπαιζαν. Στην ηλεκτρονική εποχή μας, το παιχνίδι στις αλάνες και τις γειτονιές έχει εκλείψει. Πριν ξεχαστούν και χαθούν ανεπιστρεπτί, ας καταγράψουμε τα
παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, πριν οι οθόνες των τηλεοράσεων και των υπολογιστών εισβάλουν στη ζωή μας.

Πλαταγή: Ένα από τα πρώτα παιχνίδια που
έπαιζαν τα μωρά στην αρχαιότητα ήταν «η
πλαταγή», μια πήλινη κουδουνίστρα, που την
έβαζαν στο χέρι του μωρού και με τον ήχο που
έκαναν τα πετραδάκια που είχε μέσα, το
έκαναν να ξεχνιέται και να σταματά τα
κλάματα. Άθυρμα, Κύλιντρο, Απόρραξις:
Αγαπημένο παιχνίδι των μεγαλύτερων σε
ηλικία αγοριών ήταν «το άθυρμα», ένα πήλινο
αλογάκι πάνω σε ρόδες, που το έσερναν σε όλο
το σπίτι. Το παιχνίδι όμως που λαχταρούσαν
όλα τα αγόρια ήταν ένα «αμαξάκι με ρόδες».
Συνήθως το έσερναν τα αγαπημένα τους
σκυλιά κι όταν αυτά κουράζονταν το έσερναν τα παιδιά μόνα τους. Συνηθισμένο
παιχνίδι ήταν «ο τροχός». Το "κύλιντρο" των Λεριών. Άλλο παιχνίδι ήταν
«η απόρραξις». Παιζόταν από κορίτσια με τη «σφαίρα», μπάλα από δέρμα ή
κομμάτια ύφασμα, ραμμένα και παραγεμισμένα με αλογότριχες, άχυρο ή μαλλί. Τα
αγόρια, πετώντας την μπάλα με τα χέρια, προσπαθούσαν να την περάσουν στο στόμιο
ενός αγγείου, κάτι σαν τη σημερινή καλαθοσφαίριση. Ο νικημένος έπρεπε να πάρει
στην πλάτη το νικητή. Αυτό ονομαζόταν «εφεδρισμός», ή "μπέτσα" των Λεριών.
Χαλκή Μυία (Τυφλόμυγα): Κανόνες του παιχνιδιού από τα αρχαία χρόνια:Δένανε με
ένα μαντίλι τα μάτια ενός παιδιού και έλεγε: "χαλκή μύγα θα κυνηγήσω" και οι άλλοι
αποκρίνονταν: "θα κυνηγήσεις μα δεν θα την πιάσεις" και τον χτυπούσαν με τις ζώνες
τους μέχρι να πιάσει ένα παιδί. Ακινητίνδα (Αγαλματάκια): Το αρχαίο παιχνίδι
ακινητίνδα παίζεται και σήμερα με το όνομα αγαλματάκια, μόνο που υπάρχουν
κάποιες διαφορές. Στην ακινητίνδα, οι παίκτες μόλις δοθεί το σύνθημα πρέπει να
μείνουν ακίνητοι σε όποια στάση βρίσκονται. Εκείνος που θα κουνηθεί βγαίνει από το
παιχνίδι. Στα αγαλματάκια, βρίσκονται όλα τα παιδιά στη γραμμή εκτός από ένα.
Αυτό το παιδί βρίσκεται περίπου πέντε μέτρα μακριά από τα άλλα παιδιά και με
γυρισμένη πλάτη λέει: "Αγαλματάκια ακούνητα, αμίλητα, αγέλαστα, μέρα ή νύχτα.
Τα υπόλοιπα παιδιά όταν μιλάει κουνιούνται, όταν όμως ρωτάει απαντούν "μέρα" ή
"νύχτα". Αν πουν "νύχτα" συνεχίζεται το παιχνίδι και αν πουν "μέρα" γυρνάει και
μένουν όλοι αγάλματα. Τότε όποιος κουνηθεί μπαίνει στη θέση του παιδιού και
ξαναρχίζει το παιχνίδι. Μπάλα: Αυτό το παιχνίδι παίζεται ως εξής: το ένα παιδί πετά
με δύναμη, τη μπάλα και εκείνη σκάει στο έδαφος και τη πιάνει ένα άλλο παιδί. Αυτό
γίνεται συνεχώς και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Η μπάλα τους ήταν φτιαγμένη από
δέρματα ζώων. Πεντέλιθα (Πεντόβολα): Τα πεντέλιθα (σήμερα πεντόβολα) είναι ένα
αρχαίο παιχνίδι. Παίζεται όμως ακόμα και σήμερα. Στο παιχνίδι αυτό μπορούσαν να
παίξουν όσα παιδιά ήθελαν. Το κάθε παιδί είχε συγκεντρωμένα πέντε βοτσαλάκια
κοντά στα πόδια του. Ο κάθε παίκτης πετούσε ένα βοτσαλάκι ψηλά και έπρεπε να το
ξαναπιάσει αφού πρώτα είχε πάρει από κάτω ένα ακόμα βοτσαλάκι.
H αποδιδρασκίνδρα: Ένας παίκτης κλείνει τα μάτια του και οι άλλοι τρέχουν να
κρυφτούν σε ορισμένο χρόνο .Ο παίκτης ανοίγει τα μάτια του και ψάχνει να τους βρει.
Κάθε φορά που βρίσκει έναν, πρέπει να προλάβει να τρέξει πρώτος στη θέση του,
αλλιώς χάνει. Το κολλαβίζειν: Ένας παίκτης στέκεται όρθιος και με το χέρι του
σκεπάζει τα μάτια του. Ένας άλλος τον κτυπά και συγχρόνως τον ρωτά με ποιο χέρι
τον κτύπησε. Ασκωλιασμός (Ασκί): Στην αρχαιότητα το παιχνίδι αυτό ήταν ένα είδος
ακροβασίας και παιζόταν κατά κύριο λόγο στις γιορτές του Διονύσου: Οι παίκτες
ανέβαιναν με το ένα πόδι πάνω σε ένα φουσκωμένο ασκί αλειμμένο με λάδι και ο
καθένας φανέρωνε την επιδεξιότητά του  στην  ισορροπία  και  στην  ευλυγισία.

Τις  περισσότερες φορές ο παίκτης έπεφτε
κάτω, πράγμα που διασκέδαζε τους άλλους
παίκτες, οι οποίοι αδιαφορούσαν για το αν
θα γελούσαν το ίδιο και οι άλλοι μ’
αυτούς, όταν σε λίγο, που θ’ ανέβαιναν κι΄
αυτοί στο λαδωμένο ασκί θα πάθαιναν τα
ίδια. Το παιχνίδι αυτό παίζεται και σήμερα
στην Ήπειρο με την ονομασία Ασκί.
Παραλλαγές του παιχνιδιού: Ένας παίκτης
πηδώντας στο ένα πόδι καταδιώκει τους
άλλους παίκτες που τρέχουν και με τα δύο
πόδια ή μόνο με το ένα πόδι. Στις περιοχές
όπου παίζεται έχει τις ιδιαίτερες ονομασίες
του: Κουτσαλωνάκι , κουτσοκαλόγερος.

Γιο-Γιο: Οι παίκτες σκαλίζουν στο ξύλο δυο δίσκους που ενώνονται στο κέντρο με
έναν κυλινδρικό άξονα, πάνω στον οποίο στερεώνουν την αρχή μιας κλωστής την
οποία στη συνέχεια τυλίγουν γύρω-γύρω. Το γιο-γιο είναι έτοιμο. Το αφήνουν να
πέσει και η κλωστή ξετυλίγεται,ενώ με μια κίνηση του χεριού ξαναμαζεύεται γύρω
από τον άξονα. Έπειτα, το αφήνουν πάλι να πέσει και ξανά από την αρχή.
Η σκαπέρδα (Διελκυστίνδα): Οι παίκτες καρφώνουν στο χώμα ένα δοκάρι που στο
μέσο του έχει μια τρύπα από όπου περνούν ένα σκοινί. Στις δύο άκρες του, δένεται
από ένας παίκτης, έτσι ώστε ο ένας να μην κοιτά τον άλλο, και προσπαθούν
τραβώντας με δύναμη, να φέρουν ο ένας τον άλλον κοντά στη δοκό. Το παιχνίδι αυτό
παίζεται και με ισάριθμους σε κάθε πλευρά παίκτες. Το αστραγαλίζειν: Το παιχνίδι
δηλαδή με τους αστράγαλους ή αλλιώς τα κότσια, είναι από τα πιο αγαπημένα, τόσο
των αγοριών, όσο και των κοριτσιών. Τους αστράγαλους τους μαζεύουν από τα πίσω
πόδια των κατσικιών και των αρνιών. Καμιά φορά αντί για αστράγαλους
χρησιμοποιούν πετρούλες ή καρύδια και αμύγδαλα που τους αρέσουν και να τα
τρώνε! Τα παιδία έπαιζαν και τους «αρτιάζειν αστραγάλους», τα μόνα ζυγά. Έκρυβε ο
ένας του αστραγάλους στο χέρι του κι ο άλλος προσπαθούσε να μαντέψει αν ο
αριθμός των αστράγαλων ήταν μονός ή ζυγός, δηλαδή περιττός ή άρτιος. Απόρραξις:
Οι παίκτες κτυπούν τη μπάλα με δύναμη στο έδαφος ώστε να αναπηδήσει. Έπειτα την
πιάνουν και την ξανακτυπούν. Όποιος παίκτης πετύχει τα πιο πολλά κτυπήματα
κερδίζει. Άλλοτε πάλι πετούν τη μπάλα στον τοίχο και πρέπει να την πιάσουν πριν
πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι αυτό μπορούν να παίζουν μόνοι τους ή ανά δυο.
Είς ώμιλλαν: Οι «μεγάλοι» της παρέας έπαιζαν το εις ώμιλλαν, τις ομάδες. Είχαν
χαράξει έναν κύκλο στο χώμα και προσπαθούσαν, σημαδεύοντας από ένα ορισμένο
σημείο, να στείλουν τον αστράγαλο του ζώου μέσα στον κύκλο. Είχαν ορίσει από πριν
ότι ο καθένας είχε δέκα βολές. Ο νικητής σχεδίαζε το κύκλο, αποφάσιζε τη διάμετρο,
καθώς και το σημείο βολής. Η Ίυγξ: Ανάμεσα στα παιχνίδια που προτιμούν τα παιδιά,
είναι η Ίυγξ. Σε ένα ξύλινο συνήθως τροχίσκο ανοίγουν δυο τρύπες, περνούν διπλή
κλωστή και αφού την περιστρέψουν, μια τραβούν και μια χαλαρώνουν. Ο ήχος που
παράγεται θυμίζει ένα πουλί, την ίυγγα, δηλαδή την μυρμηγκοφάγο, από το οποίο
πήρε και το όνομα του το παιχνίδι. Λένε μάλιστα πως ανάλογα με τον ήχο μπορούν να
κάνουν διάφορες προβλέψεις. Τροχός: Οι τροχοί είναι συνήθως χάλκινοι και
υπάρχουν μεγαλύτεροι και μικρότεροι. Η διάμετρος τους κυμαίνεται ανάμεσα στα 80
και 130 εκατοστά. Ο τροχός δεν είναι όμως μόνο παιχνίδι. Τον χρησιμοποιούσαν και
στις παλαίστρες, όπου γυμνάζονταν οι νέοι. Ο Ιπποκράτης μάλιστα, ο φημισμένος
γιατρός, στο βιβλίο του «Περί Διαίτης», τον συστήνει σε όσους θέλουν να κρατηθούν
σε καλή φυσική κατάσταση.                               (Πηγή : Βικιπαίδεια)
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Λάχανο ή μάπα
Αξιόλογη η θεραπευτική αξία του λάχανου, το οποίο
χρησιμοποιείται με πρακτικούς τρόπους, για
διαιτητικό ή θεραπευτικό σκοπό. Είναι πραγματικό
φάρμακο, εκτός από την μεγάλη ποικιλία
παρασκευασμάτων του για τρόφιμα. Το ζουμί
βρασμένου λάχανου είναι αποτελεσματικό κατά του
βήχα της βραχνάδας, ακόμη και της βρογχίτιδας. Ο
χυμός κόκκινου λάχανου, που έβρασε με ζάχαρη σε
διπλάσια ποσότητα, δίνει σιρόπι με το οποίο τρις
κουταλιές της σούπας, ξεμεθούν έναν άνθρωπο που
άρχισε να μεθά. Κατάπλασμα από φύλλα λάχανου
στο μέτωπο θεραπεύει τον πονοκέφαλο. Στις
περιπτώσεις της ευλογιάς, εμποδίζει την εμφάνιση
των ουλών. Το λάχανο είναι και κατά της
πλευρίτιδας, των βρογχικών, του άσθματος και των
παραλύσεων.  Ευεργετικό στις νευραλγίες, τα
εγκαύματα, τις μητρίτιδες και τις μητρορραγίες, με
καταπλάσματα χαμηλά στη κοιλιά, όπως και στα
νεφρά. Τα φύλλα του λάχανου, ψημένα στο φούρνο
και τοποθετημένα στο στήθος, συντελούν στη
θεραπεία του αναπνευστικού συστήματος. Στην
περίπτωση ρευματισμών και αρθρίτιδας, τα ψημένα
στο φούρνο φύλλα, ανακουφίζουν τα μέρη που
πάσχουν. Φύλλα λάχανου πάνω σε εγκαύματα,
καταπραΰνει τον πόνο. Επίσης είναι κατά της
νευραλγίας του προσώπου. Βράζουμε ένα φύλλο
λάχανου σε γάλα ώσπου να πήξει και το
τοποθετούμε ζεστό. Μια άλλη ιδιότητα του λάχανου
είναι η αποσυμφόρηση των αρτηριών και ως
κατάπλασμα, αφαιρεί τα άλατα. Πολύτιμα στοιχεία
τα οποία περιέχει είναι :  ασβέστιο, μαγγάνιο,
φώσφορο, κάλιο και νάτριο. Συμπέρασμα ότι δεν
είναι καθόλου μάπα.
Το κείμενο έστειλε η Καλλιόπη Παναγοπούλου.

Λικέρ ρόδι από την Κανέλα Πρασσά
Φθινόπωρο. Καιρός για λικέρ ρόδι!!! Είναι μια συνταγή
που έκανα πέρσι για πρώτη φορά, πολύ εύκολη και
γρήγορη ...ειδικά για τους ανυπόμονους!!!
Υλικά:
6 κούπες ρόδι καλά καθαρισμένο
6 κούπες τσίπουρο
5 κούπες ζάχαρη (ή και λιγότερη αν θέλετε)
3 ξυλαράκια κανέλας
5 καρφάκια γαρύφαλλο

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το ρόδι, το τσίπουρο και τη
ζάχαρη. Τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση (σε μέτρια
ένταση ) και αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.
Βάζουμε την κανέλα και τα γαρύφαλλα. Σκεπάζουμε
την κατσαρόλα με μια πετσέτα και αφήνουμε το ποτό
για 24 ώρες. Την επόμενη ημέρα το σουρώνουμε
βάζοντας λίγο χαρτί κουζίνας στο σουρωτήρι ή ένα
τουλουπάνι για φιλτράρισμα. Τα σποράκια ροδιού που
θα μείνουν τα πιέζουμε στο τουλουπάνι για να βγάλουν
όσο υγρό έχουν κρατήσει ακόμα. Μοιράζουμε σε
μπουκάλια. Το λικέρ είναι έτοιμο. Καλή επιτυχία σε
όσους το προσπαθήσουν.

Οικονομική στήριξη εφημερίδας

Οικονομική στήριξη για την εφημερίδα μας το μήνα
Οκτώβριο, είχαμε από τους συγχωριανούς μας Σόκα
Διονύσιο και Σόκα Δημήτριο τους οποίους Θερμά
Ευχαριστούμε.
Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας νέα σας

που θέλετε να δημοσιεύσουμε
στ’ Αρηναίικα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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 Φιλλιπόπουλος,
Ταμίας.

Κοινωνικά
Ατύχημα συνέβη, στο μικρό Φίλιππα Χριστοδουλόπουλο, γιο
του Λάμπρου και της Φλώρας και εγγονό του Γιώργου και της
Ευγενίας, καθώς έπαιζε στο σχολείο του. Στο νοσοκομείο που
εισήχθηκε για νοσηλεία, ατύχημα από πτώση, συνέβη και στον
πατέρα του μικρού, Λάμπρο. Όπως μάθαμε το ατύχημα του
Λάμπρου ήταν μικρό και ξεπεράστηκε γρήγορα, ενώ ο μικρός
Φίλιππας αναρρώνει. Ευχόμαστε υγεία και στους δύο.
Σε δεύτερη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς – η πρώτη πριν αρκετά
χρόνια – υπεβλήθη ο Κώστας Ρουμελιώτης στις αρχές
Οκτωβρίου. Η μετεγχειρητική του πορεία εξελίχθηκε με
επιτυχία. Του ευχόμαστε περαστικά και καλή ανάρρωση.
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