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Νέος Ιερέας από 1η Σεπτεμβρίου στην Αρήνη
Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε γράψει, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, η
Αρήνη θα έχει και πάλι τον Ιερέα της. Βέβαια, θα λειτουργεί κάθε
δεύτερη Κυριακή, διότι θα πηγαίνει και στα Ροδινά. Ωστόσο, δεν θα
είναι η Αρήνη «χωριό χωρίς παπά», όπως
έλεγαν και οι παλαιότεροι. Η ημερομηνία
που ορίσθηκε, είναι ιδιαίτερης σημασίας
για την Ορθόδοξη εκκλησία. Η 1η

Σεπτεμβρίου, είναι η αρχή της Ινδίκτου,
δηλαδή του εκκλησιαστικού έτους, ενώ η
1η Ιανουαρίου είναι η αρχή του πολιτικού
έτους. Για την ιστορία, ας ανατρέξουμε
να μάθουμε, πως ορίσθηκε αυτή η
ημερομηνία. Η λέξη Ίνδικτος είναι
λατινική, σημαίνει διάγγελμα και
ανάγεται στους Ρωμαίους αυτοκράτορες,
οι οποίοι κάθε δεκαπέντε χρόνια, με
διάγγελμα εξήγγειλαν τους φόρους από
την παραγωγή της γης, προκειμένου τα
έσοδα, να χρησιμοποιηθούν για την
συντήρηση του στρατού. Έτσι με την
πάροδο του χρόνου, η λέξη Ίνδικτος,
ταυτίστηκε με το χρονικό διάστημα της
δεκαπενταετίας. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα, να μετρούν το χρόνο σε
Ινδίκτους. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία,
ο πρώτος που όρισε ως επίσημη μέτρηση
του χρόνου την 1η Σεπτεμβρίου, ήταν ο
Μ. Κωνσταντίνος το 312 ή 313 μ. Χ., και γι’ αυτό ονομάστηκε
Ελληνική Κωνσταντίνειος Ινδικτιών. Από τότε και μέχρι σήμερα,
υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία ως αρχή του εκκλησιαστικού
έτους και σε όλες τις εκκλησίες γίνεται Πατριαρχική Θεία Λειτουργία,

Ιερή Παράκληση και διαβάζεται η περικοπή από το Ευαγγέλιο του
Απόστολου Λουκά που αναφέρεται στο πρώτο κήρυγμα του Χριστού
στη συναγωγή της Ναζαρέτ. (Λουκ. 4,16-18). Έτσι επικράτησε μέχρι
σήμερα ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους η 1η Σεπτεμβρίου. Η

καινούργια εκκλησία της Αρήνης, τον
τελευταίο καιρό, είχε μείνει χωρίς Ιερέα.
Και ήταν κρίμα, μετά από τόσες
προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι
εργασίες, να τοποθετηθούν τα πλακάκια,
η θέρμανση, το ξυλόγλυπτο τέμπλο και
να μένει κλειστή. Η πρώτη λειτουργία
από τον Πατέρα Παναγιώτη
Νικολακόπουλο, έγινε την πρώτη
Κυριακή του Σεπτεμβρίου με
Αρτοκλασία και όλους τους Αρηναίους
παρόντες, που με χαρά δέχθηκαν το
χαρμόσυνο γεγονός. Μετά το τέλος της
Θείας Λειτουργίας, προσφέρθηκε ένα
κέρασμα στο προαύλιο της εκκλησίας το
οποίο συνοδεύτηκε και με το
καθιερωμένο καφεδάκι, όπως γινόταν
πάντα. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι εκτός
από τις Κυριακές, η εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου άνοιξε και τις γιορτές της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και της
Αγ. Σοφίας, καθώς και τις παραμονές
στους εσπερινούς. Ο ενθουσιασμός των
Αρηναίων είναι τόσο μεγάλος, που τις

Κυριακές, που είναι η σειρά να λειτουργηθούν οι κάτοικοι των Ροδινών,
οι Αρηναίοι παραβρίσκονται στην εκεί εκκλησία. Η Καλλιόπη
Παναγοπούλου εκφράζει αυτόν τον ενθουσιασμό στο παρακάτω κείμενο
μας έστειλε.

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

ΑΞΙΟΣ

Άξιος – Άξιος – Άξιος.
Επιτέλους, επτά μήνες
μετά την απώλεια του
παπά Γρηγόρη, η Αρήνη
απέκτησε και τον μόνιμο
Ιερέα της. Αγαπητοί
πατριώτες, για όσους δεν
το έχουν μάθει ακόμα,
στις 4 Σεπτεμβρίου ημέρα
Κυριακή, στην εκκλησία
του Αγίου Αθανασίου,
λειτούργησε επίσημα ως
εφημέριος της ενορίας
μας, ο Πάτερ Παναγιώτης
Νικολακόπουλος. Του
ευχόμαστε καλορίζικος
και συγχαρητήρια. Πιο
πολλά συγχαρητήρια
όμως, αξίζουν σε μας τους
Αρηναίους, που
επιτέλους, θα ηρεμίσουμε από την αγωνία για το τι θα γίνει στο χωριό μας.
Διότι όπως λέει και ο λαός, «χωριό χωρίς παπά έχει σβήσει»… Ένας άξιος,
νέος, έξυπνος, διορατικός και με κέφι για το λειτούργημά του Ιερέας, ο
οποίος δεν το βλέπει σαν δουλειά και το αγαπά πραγματικά. Στην ομιλία
που μας έβγαλε στην Ωραία Πύλη, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας,
μας τόνισε τη σημασία της αγάπης μεταξύ μας και ότι από την πλευρά του,
θα προσπαθήσει όσο μπορεί, να διορθώσει κάποια πράγματα. Λειτούργησε

και την ημέρα της εορτής της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού
και το Σάββατο της Αγίας
Σοφίας, καθώς και στους
εσπερινούς τις παραμονές.
Είχε δε την καλή διάθεση και
μας πρότεινε να διαβάσει
άρτους για όλες τις Σοφίες του
χωριού μας, που έτυχε να είναι
παρούσες εκείνη την ημέρα.
Μετά το πέρας της λειτουργίας
αφού κόψαμε και μοιράσαμε
τους άρτους, χαρούμενοι που
ανταμώσαμε σε μια τέτοια
μέρα, καθίσαμε όπως πάντα,
στο προαύλιο της εκκλησίας
και ήπιαμε όλοι μαζί ένα
καφεδάκι, κέρασμα από το
κυλικείο της εκκλησίας. Η
καλή διάθεση και η χαρά,
ήταν φανερή σε όλους μας.

Από καρδιάς του ευχόμαστε καλορίζικος και ας ελπίσουμε ότι και εμείς θα
ανταποκριθούμε στο δικό του κάλεσμα για αγάπη.

Καλλιόπη Παναγοπούλου

Το εσωτερικό της εκκλησίας με το ξυλόγλυπτο τέμπλο
(Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)

Στιγμιότυπο από την Αρτοκλασία της πρώτης λειτουργίας (Φωτ. Νίκη Πρασσά)



Μαϊντανός : Ένα εδώδιμο αλλά και σπουδαίο βότανο στην κουζίνα μας.
Πασίγνωστος ο μαϊντανός, παντού χρήσιμος και
πανταχού παρών. Τόσο που έγινε παροιμιώδης για
εκείνους που ανακατεύονται παντού. Είναι
καταπληκτικό φυτό, γι’ αυτό και δίκαια ονομάζεται
φυτό της υγείας. Γιατί οι βιταμίνες που περιέχει,
είναι άφθονες, εξαιρετικές και δραστικές. Πλούσιο
σε βιταμίνη C, Α και Β. Εκτός από την πολυποίκιλη
χρήση του στη μαγειρική, το πολύτιμο αυτό φυτό,
έχει και μία ατελείωτη σειρά από θεραπευτικές
ιδιότητες. Και πρώτα πρώτα, είναι κατά της
υπέρτασης, (Πίεση του αίματος) και θεωρείται
προληπτικό του καρκίνου. Προσοχή όμως, δεν
πρέπει να τρώγεται από έγκυες γυναίκες, διότι
μπορεί να προκαλέσει αποβολή του εμβρύου. Το
έκχυμα της ρίζας του φυτού, περιέχει τη δραστική
ουσία «απιόλ», που είναι εφιδρωτικό και διουρητικό.
Επίσης είναι διεγερτικό, ορεκτικό και πολύ
τονωτικό. Ακόμα είναι κατά του ίκτερου, της πέτρας
των νεφρών και της κύστεως. Κατά της υδρωπικίας
και διευκολύνει τη διάνοιξη των εξανθημάτων.
Βοηθάει στη χώνεψη και συνιστάται κατά της
διάρροιας. Οι σπόροι του φυτού, έχουν την ιδιότητα
να καθαρίζουν τα έντερα από τα αέρια και είναι εμμηναγωγικοί. Ακόμα ο μαϊντανός, είναι
αντιπυρετικός, κατά του άσματος, κατά των πνευμονικών παθήσεων και του
βραχνιάσματος. Ο χυμός του με οινόπνευμα, είναι ευεργετικός για εντριβές και κατά της

νευραλγίας. Κάνει καλό στο συκώτι και την
κυκλοφορία του αίματος. Το κατάπλασμα με
μαϊντανό, είναι κατά των αποστημάτων και κατά
των οξέων των ούρων. Η λοσιόν από μαϊντανό,
θεραπεύει τα σπυράκια των νέων και το ζουμί από
βρασμένους σπόρους, είναι κατά των αμοιβάδων.
Φανταστήκατε ποτέ, πιο πολύτιμο θεραπευτικό
βότανο; Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να έχει ο
καθένας στο σπίτι του μία μικρή γλάστρα με
μαϊντανό. Μπορούμε να κόβουμε λίγο με το
ψαλίδι, κάθε φορά που θέλουμε, ώστε να
διατηρείται και να αναζωογονείται. Τον
σπέρνουμε την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Όχι
πολύ πυκνά, αραιά.  Έτσι μπορούμε να έχουμε όλο
το χρόνο. Η ρίζα του φυτού περιέχει άμυλο γι’
αυτό είναι και θεραπευτική. Όμως για τα μικρά
πουλιά είναι δηλητηριώδης. Ειδικά  μάλιστα για
τον παπαγάλο, λέγεται, ότι είναι θανατηφόρος.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο
«Σύγχρονη πλήρη θεραπευτική με τα βότανα» του
Ιγνατίου Μ. Ζαχαρόπουλου - Ειδικού Γεωπόνου

Καλλιόπη Παναγοπούλου

************************************************************************************************************************************************************
Στη συνάντηση χορωδιών στην Αρχαία Ολυμπία.

Στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» (Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016) διαβάσαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών της Αρχαίας Ολυμπίας, του οποίου το ξεκίνημα
χαρακτηρίστηκε μαγευτικό. Και πώς να μην ήταν, όταν έλαβαν μέρος δώδεκα (12) χορωδίες, τις οποίες
αποτελούσαν τετρακόσιοι είκοσι (420) χορωδοί. Ο προαύλιος χώρος του Γυμνασίου της Ολυμπίας που
φιλοξενήθηκαν οι ακροατές, οι επίσημοι της πόλης και όχι μόνον και τα μέλη των χορωδιών, με τους
συντελεστές και τους μαέστρους, ξεπέρασαν τα χίλια διακόσια άτομα. Και καθηλώθηκαν όλοι, από
γνωστές μελωδίες και τραγούδια καταξιωμένων μουσικοσυνθετών που πλημμύρισαν τον περιβάλλοντα
χώρο του Γυμνασίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολιτικοί, εκπαιδευτικοί και καλλιτεχνικοί
φορείς της Ολυμπίας και του Πύργου. Οι εκδηλώσεις κράτησαν δύο ημέρες και δόθηκαν αναμνηστικές

πλακέτες σε όλες τις χορωδίες. Ο λόγος που αναφέρεται στην εφημερίδα της Αρήνης αυτή η
εκδήλωση, είναι γιατί ανακαλύψαμε, ότι ανάμεσα στις χορωδίες που έλαβαν μέρος, ήταν και αυτή του
«Συλλόγου Φιλοπρόοδων Ζαχάρως», της οποίας Μαέστρος είναι η Σοφία Παναγοπούλου από την
Αρήνη. Αν και σεμνή η Σοφία, δεν της αρέσει να μας κοινοποιεί τις δραστηριότητές της. Έμείς έτυχε
να το διαβάσουμε και δεν μπορούσαμε να μην το δημοσιεύσουμε, εφ’ όσον είχε ήδη δημοσιευθεί στην
Πατρίδα.  Ελπίζουμε το Φεστιβάλ να έχει συνέχεια και να γίνει θεσμός. Ευχόμαστε σε όλους καλή
συνέχεια και ιδιαίτερα στη Σοφία Παναγοπούλου. Διότι αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε
πλακώσει, που λέει και η παροιμία.
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Οι φίλοι μας τα ζώα
Υπάρχουν ζώα συντροφιάς, ζώα παραγωγής, ζώα
προστάτες, ζώα φύλακες, ζώα αθλητές, ζώα
επαγγελματίες  διασώστες που σώζουν ανθρώπινες
ζωές, ζώα όργανα της τάξεως, ταχυδρόμοι, αλλά και
ζώα δολοφόνοι. Τα ένστικτα των ζώων και ειδικά των
σκύλων ποικίλουν και εκπαιδεύονται κατά το δοκούν.
Η παρέα τους λειτουργεί θεραπευτικά στους
μοναχικούς ανθρώπους, η προσφορά τους είναι
πολύτιμη στις αγροτικές οικογένειες, ειδικά αυτή που
προσφέρουν σε κτηνοτροφικές μονάδες,
προστατεύοντας τα κοπάδια από τις επιδρομές λύκων
και άλλων άγριων ζώων αλλά και από ζωοκλοπές -
συμβαίνουν και αυτές δυστυχώς και μάλιστα οι
ζωοκλέφτες, δρουν οργανωμένα στις μέρες μας – αλλά
και η φύλαξη των σπιτιών ενισχύεται από σκύλους που
είναι πιστοί στον άνθρωπο, που αναγνωρίζουν για
αφέντη τους και έχουν μάθει να προστατεύουν το χώρο
τους με κάθε τρόπο. Απαραίτητη είναι και η βοήθεια
τους στα όργανα της τάξεως, προκείμενου να
ανιχνεύσουν απαγορευμένες ουσίες, που εισάγονται
λαθραία και να ανακαλύψουν επιζώντες σε συντρίμμια
καταστροφής από σεισμούς. Αναγκαία λοιπόν η
παρουσία τους στη ζωή μας. Όμως  όπως και στους
ανθρώπους, υπάρχουν χαρακτήρες που μπορούν να
ζουν κοινωνικά και δημοκρατικά, ανάμεσα σε άλλους
ανθρώπους, αλλά και χαρακτήρες δύστροποι και
επιθετικοί. Έτσι και στα ζώα και μάλιστα στα σκυλιά,
υπάρχουν χαρακτήρες επιθετικοί, άγριοι και
επικίνδυνοι. Όλα εξαρτούνται από την εκπαίδευση και
το ρόλο που έχουν αναλάβει. Τα τσοπανόσκυλα, είναι
εκπαιδευμένα να προστατεύουν τη στάνη και το
κοπάδι, είτε είναι μαζί τους ο τσοπάνης, είτε δεν είναι.
Αντιλαμβάνονται από χιλιόμετρα μακριά τον ξένο
εισβολέα που πλησιάζει την δική τους περιοχή και δεν
υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν να μπει στο χώρο
τους, εάν δεν δώσει σήμα το αφεντικό, ότι αυτός είναι
δικός τους άνθρωπος. Ακόμα κι αν υπάρχουν άνθρωποι,
που εργάζονται στις γύρω από το κοπάδι περιοχές, θα
πρέπει να περάσει καιρός, για να καταλάβουν τα
σκυλιά φύλακες, ότι οι συγκεκριμένοι  άνθρωποι είναι
ακίνδυνοι. Εάν όμως δεν το έχουν καταλάβει, δεν
αναγνωρίζουν την μυρωδιά τους, είναι πολύ πιθανόν να
υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις για τον άνθρωπο που
θα βρεθεί στο δρόμο τους. Και αν κάποιος φοβηθεί και
διανοηθεί να τρέξει, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ
επικίνδυνα.  Ο λόγος που αναφέρομαι σε αυτό το θέμα,
είναι η δυσάρεστη εμπειρία μου, ένα πρωινό στα τέλη
του Αυγούστου, όταν πήγα με κάποιους ανθρώπους να
ραντίσουμε τις ελιές μου για το δάκο.  Ενώ
βρισκόμασταν μέσα σε αυτοκίνητο, ξαφνικά ακούσαμε
άγρια γαυγίσματα και σκυλιά να ορμούν προς το
αυτοκίνητο και να το ακολουθούν τρέχοντας. Το
γεγονός μας έκανε κατάπληξη και αναρωτηθήκαμε και
οι τρεις επιβαίνοντες, τι θα γινόταν εάν περνούσε
κάποιος με μηχανάκι, κάποιο παιδί με ποδήλατο, ή

κάποιοι ξένοι περιπατητές, που τους αρέσει να
πηγαίνουν βόλτα. Και το πιο βασικό, τι γίνεται, εάν
κάποιος πηγαίνει να επισκεφθεί τα κτήματά του, χωρίς
συνοδεία και δεν γνωρίζει τη συμπεριφορά των
σκυλιών. Ας μη ξεχνάμε, ότι όσο κι αν λέμε ότι είναι
εκπαιδευμένα, δεν παύουν να έχουν ζωώδη ένστικτα
που δεν ελέγχονται πάντα. Και οι περισσότεροι
άνθρωποι και ειδικά όσοι δεν έχουν μεγαλώσει με
σκυλιά, δεν μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα τους
και τις προθέσεις τους.  Δεν είναι πολύ μακριά ο καιρός
που ακούσαμε για τα τραγικά περιστατικά στη Κρήτη,
όπου σκυλιά, κατασπάραξαν δύο μικρά παιδιά.
Υπάρχουν κατάλληλοι τρόποι, όπου και οι περιουσίες
μπορούν να προστατευτούν και τα κοπάδια που φυλάνε
τα σκυλιά φύλακες και η σωματική ακεραιότητα των
περαστικών. Άλλωστε, υπάρχει και η σχετική
νομοθεσία, η οποία έχει συνταχθεί με την σύμφωνη
γνώμη των Φιλοζωϊκών Συλλόγων και των Οργάνων
της Τάξεως. Ας το έχουμε υπ’ όψιν μας, πριν βρεθούμε
μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Δέσποινα Δαλιάνη

Οικονομική στήριξη εφημερίδας

Οικονομική στήριξη για την εφημερίδα μας το μήνα
Σεπτέμβριο, είχαμε από τους συγχωριανούς μας
Πρασσά Ιωάννη του Λάμπρου και Πρασσά Λάμπρο του
Ιωάννη, τους οποίους Θερμά Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε επίσης το Δημήτρη Ν. Νικολακόπουλο
για το φάρμακο που προσέφερε για το ράντισμα του
Νεκροταφείου και του χώρου γύρω από τη δεξαμενή
λυμάτων και το Λάμπρο Γ. Πρασσά για την βοήθεια
που προσέφερε στον Πρόεδρο Νίκο Πρασσά να
ραντίσουν τους παραπάνω χώρους.

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.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας νέα σας
που θέλετε να δημοσιεύσουμε στ’

Αρηναίικα
Το στρατηγείο της Αρήνης…

Το μάθαμε και διασκεδάσαμε αφάνταστα. Ειδικά για
την ονομασία, τη θέση και τις δραστηριότητες του
«στρατηγείου». Για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, το
στρατηγείο της Αρήνης βρίσκεται στο έμπα του
χωριού. Θέση στρατηγική όπως θα καταλάβατε. Και
μια και δεν είναι μυστικό, είναι το σπίτι της Κικής
Δάγκα. Εκεί λοιπόν κάθε απόγευμα μαζεύονται οι
Αρηναίες κυρίες και κάνουν βεγγέρα. Με λικέρ και
κεράσματα, κουβεντιάζουν και περνούν την ώρα τους,
λέγοντας αστεία, ιστορίες, τραγούδια, συνταγές και
πολλά άλλα. «Η μοναξιά θέλει μπρίκι», είναι μια σοφή
ατάκα που ακούγεται στην ταινία «Η μικρά Αγγλία». Η
μοναξιά θέλει και μπρίκι και παρέα και κουβέντα για να
μην υπάρχει. Και όπως μάθαμε, την παρέα αποτελούν
εκτός από την οικοδέσποινα Κική Δάγκα που έχει το
ρόλο του «Στρατηγού», η Καλλιόπη Παναγοπούλου, η
οποία μας μετέφερε το γεγονός, η Βιργινία Κανέλου, η
Ευγενία Χριστοδουλοπούλου, η Σοφία Ζαφειράκη, η
Παναγιώτα Δρακοπούλου και η Τασία Ηλιοπούλου,
όταν βρίσκεται στην Αρήνη. Τελευταία μάλιστα μας
είπαν, ότι είχαν βραδιά με ποπ κορν.  Τους ευχόμαστε
να περνάνε καλά. Και μια και μαζεύονται, ας κρατούν
σημειώσεις για συνταγές, γιατροσόφια και λαογραφικά
δρώμενα της Αρήνης. Τα χρειαζόμαστε.
************************************************

Κοινωνικά
Εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη η συγχωριανή μας
Αντωνία Κλωνάρη. Μετά από την παραμονή της στο
νοσοκομείο, βρίσκεται στο σπίτι της με κάποιο
πρόβλημα στην όραση. Ευχόμαστε να αποκατασταθεί
γρήγορα.
Εξιτήριο πήρε μετά από παραμονή για λόγους υγείας
στο Αττικό νοσοκομείο και η Ευτυχία Ζαρίφη. Της
ευχόμαστε Περαστικά και καλή ανάρρωση.
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