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Απόκριες - Τσικνοπέμπτη στην Αρήνη – Καρναβάλι στη Ζαχάρω
Απόκριες. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η
ΑΡΗΝΗ», αποφάσισε και φέτος να συμμετάσχει
στο καρναβάλι της Ζαχάρως με άρμα και με το
θέμα, «Καλοπληρωτές και τζαμπατζίδες».
Αποφάσισε επίσης, η εκδήλωση της Καθαρής
Δευτέρας, η οποία γινόταν πάντα με προσφορά
του Συλλόγου, να μην γίνει, για οικονομικούς
λόγους, μια και τα έσοδα του Συλλόγου, τον
τελευταίο χρόνο έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω
της κρίσης. Αντί για Κούλουμα, έπεσε στο τραπέζι
η ιδέα, να γίνει κάτι την Τσικνοπέμπτη, αν το
επιτρέψει ο καιρός. Μια γιορτή ρεφενέ εκεί που

γίνεται το πανηγύρι. Όσο πλησίαζε η Τσικοπέμπτη, ο
καιρός έφτιαχνε, η θερμοκρασία ανέβαινε κι έτσι την Τρίτη
στις 14 το είχαμε όλοι αποφασίσει. Τσικνοπέμπτη ρεφενέ
στη Ζάγκλα. Η πρόθεσή μας κοινοποιήθηκε μέσω
διαδικτύου αλλά και με ανακοινώσεις σε σημεία του
χωριού, ώστε να γίνει γνωστό σε όσους ήθελαν να
συμμετέχουν. Την Τσικνοπέμπτη, 16 Φεβρουαρίου,
ξημέρωσε μία ηλιόλουστη μέρα και με αρκετά καλή
θερμοκρασία. Μέλη του Δ.Σ. μετέφεραν τις ψησταριές,
άναψαν τα κάρβουνα κι έριξαν πάνω τα πρώτα κοψίδια που
είχαν φέρει και άρχισαν να τσικνίζουν. Σιγά σιγά άρχισε η
προσέλευση των συγχωριανών με τα εδέσματά και τα ποτά
τους. Βοήθησαν όλοι να βγουν από τα κοντέινερ οι
καρέκλες και τα τραπέζια, να στρωθούν τα τραπεζομάντιλα,
να ψηθούν τα κρέατα και να καθίσουμε όλοι μαζί για
φαγητό. Οι γυναίκες περνούσαν στα διπλανά τραπέζια και
προσέφεραν από τα εδέσματα που είχαν φτιάξει και οι
άντρες γέμιζαν τα ποτήρια κρασί. Η ανταπόκριση των
συγχωριανών αν και ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής
και κάποιοι θα είχαν ήδη προγραμματίσει κάτι, ήταν
αρκετά μεγάλη. Η μέρα κύλησε με ωραία παρέα, αστεία και
καλή διάθεση. Ήταν η πρώτη φορά που γιορτάζαμε όλοι
μαζί την Τσικνοπέμπτη και μακάρι να το επαναλάβουμε και του χρόνου. Στη
συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ. είχαμε να σκεφτούμε την προετοιμασία του άρματος για

το καρναβάλι της Ζαχάρως. Φέτος το είχαν αναλάβει
Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι, μεταξύ αυτών
και ο Εμπορικός Σύλλογος Ζαχάρως, εθελοντικές
ομάδες και Σχολεία του Δήμου. Όλοι οι Φορείς βέβαια,
λειτούργησαν υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαχάρως. Το
άρμα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης, ήταν
εμπνευσμένο από μια εικόνα που βλέπαμε παλαιότερα
σε αρκετά παντοπωλεία, με τη λεζάντα «Ο πωλών τοις
μετρητοίς και ο πωλών επί πιστώσει».
Κατασκευάστηκε, όπως και τις προηγούμενες χρονιές,
στις αποθήκες του Δήμου Ζαχάρως, από τα μέλη του
Δ.Σ. Η Πρόεδρος Νίκη Πρασσά, ο Ταμίας Δημήτρης

Φιλιπόππουλος, ο Μάκης Γιανόπουλος, η Μαρινάσια
Ζαχαροπούλου, ο Λάμπρος Πρασσάς, ο Νίκος
Γραμματικός, βοήθησαν όλοι, ο καθένας με όποιον
τρόπο μπορούσε και βγήκε ένα αρκετά καλό
αποτέλεσμα. Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και
ώρα 15:00 τα άρματα βγήκαν από τις αποθήκες και η
παρέλαση ξεκίνησε. Ο καιρός ήταν συννεφιασμένος
αλλά ευτυχώς δεν έβρεξε. Βασιλιάς καρνάβαλος ήταν
ο Ντολαλντ Τραμπ. Εκτός των άλλων, υπήρχαν
άρματα που σατίριζαν την καθημερινότητα και την
πολιτική επικαιρότητα και πρόσφεραν γέλιο. Το
φετινό καρναβάλι στη Ζαχάρω, ήταν το καλύτερο
των τελευταίων χρόνων. Παρέλασαν είκοσι
εντυπωσιακά  άρματα και οι καρναβαλιστές που
συμμετείχαν ήταν επίσης  περισσότεροι από κάθε
άλλη φορά. Η παρέλαση τελείωσε και οι αποκριές
έκλεισαν με το κάψιμο του Βασιλιά καρνάβαλου. Οι
εορταστικές εκδηλώσεις έληξαν και για φέτος.
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν και
συμμετείχαν και ευχόμαστε  να είμαστε όλοι καλά
και να γιορτάσουμε του χρόνου.

Η Σύνταξη

Τις φωτογραφίες από την εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης και από το καρναβάλι μας έστειλαν η Νίκη Πρασσά και  ο Γιώργος Δ. Δαλιάνης Ευχαριστούμε.



«Η Ελληνική Αποκριά»
Στο 2000 π.Χ. μπορούμε να τοποθετήσουμε τις ρίζες
της Αποκριάς και συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία
και τη Βαβυλώνα. Η Ελληνική αποκριά έχει τις ρίζες
της στην Αρχαία Ελλάδα και συνδέεται με τη λατρεία
του θεού Διονύσου, θεού του κρασιού, των
εορτασμών και της ευθυμίας. Τις μέρες των
τελετουργιών οι παρευρισκόμενοι μεταμφιέζονταν σε
σατύρους ή κάλυπταν το πρόσωπο τους και
επιδίδονταν στο χορό και το ποτό με προκλητικές
πράξεις και βωμολοχίες. Με το πέρασμα των χρόνων
οι συνήθειες άλλαξαν και οι Ρωμαίοι έφεραν τη λέξη
καρναβάλι (carneval ή carnival) που σημαίνει διακοπή
από το κρέας. Στη σύγχρονη Ελλάδα της ορθοδοξίας
η Αποκριά διαρκεί τρεις εβδομάδες και ουσιαστικά
αποτελεί την εισαγωγή  στην περίοδο της νηστείας
και προετοιμασίας για το Πάσχα όπως δηλώνει και η
ίδια η λέξη από-κρεώ. Αυτές οι τρεις εβδομάδες
ονομάζονταν τριώδιο και η ονομασία προέρχεται από
τις «τρεις ωδές» του ευαγγελίου της ορθοδοξίας. Σε
όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες αναβίωναν και

αναβιώνουν ήθη και έθιμα. Στον τόπο μας
χαρακτηριστική είναι η σφαγή των γουρουνιών που
γινόταν την πρώτη εβδομάδα του τριωδίου. Ήταν
γιορτή  για όλο το χωριό. Οι κάτοικοι σχημάτιζαν
φιλικές συντροφιές και έσφαζαν «χάλαγαν» με τη
σειρά τους τα χοιρινά. Τη δεύτερη μέρα ετοίμαζαν
την οματιά και έστελναν και σε οικογένειες που δεν
είχαν δικό τους χοιρινό. Μια επιπλέον γαστρονομική
απόλαυση ήταν τα ποδομούτσουνα που έκαναν την
πηχτή και τα λουκάνικα. Εκτός από τα συμπόσια
κύριο χαρακτηριστικό ήταν και οι μεταμφιέσεις, οι
«μουτσούνες», σπάνια με μάσκα, περισσότερο με
μακιγιάζ και μουντζούρα από τον πάτο του λεβετιού.
Ακόμα μεταμφιέζονταν σε «μπούλες». Οι άντρες
ντύνονταν γυναίκες και οι γυναίκες άντρες, έφτιαχναν
τις συντροφιές τους και γύριζαν σε όλο το χωριό από
σπίτι σε σπίτι. Αναπαρίσταναν ό,τι μπορεί να
φανταστεί κανείς. Γιατρούς, γέρους, γριές, φορούσαν
κουδούνες για να κάνουν φασαρία και άναβαν φωτιές
στις πλατείες. Βασικό θέμα της αποκριάς ήταν και η

αναπαράσταση του Γάμου. Γίνονταν εικονικοί γάμοι
ανάμεσα στα χωριά και οι γαμήλιες πομπές
ξεκινούσαν από το ένα για να πάνε στο άλλο. Ο
γαμπρός με το άλογο και από κοντά και ο κουμπάρος
και γύρω οι συμπέθεροι, συναντιόταν με την πομπή
της νύφης και γινόταν τρικούβερτο γλέντι… με όλα
τα συνακόλουθα… Ο επικεφαλής της πομπής ο
σταχτιάρης κράταγε ένα σακούλι με στάχτη για να
ρίχνει σε αυτούς που ήθελαν να παρεμποδίσουν το
γάμο. Έτσι παρέμεινε η παροιμιακή φράση «μας έριξε
στάχτη στα μάτια». Πολλά από αυτά αναβιώνουν και
σήμερα, πολλά πάλι έχουν χαθεί ή τροποποιηθεί.
Όμως όπως και να έχει οι μύθοι και οι θρύλοι της
χώρας αυτές τις μέρες έρχονται στο προσκήνιο και
μέσα από τον χορό, το γλέντι και το τραγούδι γίνονται
πραγματικότητα.

Τζεβελέκου Γαληνή Β.
Φιλόλογος

**************************************************************************************************************************************
Συνοπτικός βίος του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου

Από τον Ιερέα μας Παναγιώτη Νικολακόπουλο πήραμε το παρακάτω κείμενο που αφορά στη ζωή και το έργο του Οσίου Παΐσιου του Αγιορείτου

Ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατά κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης, γεννήθηκε στα
Φάρασα της Καππαδοκίας στην Μικρά Ασία στις 25 Ιουλίου 1924, από γονείς
θεοσεβείς, τον Πρόδρομο και την Ευλογία. Στις 7 Αυγούστου 1924, βαπτίστηκε από
τον άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη ο οποίος του έδωσε το όνομά του Αρσένιος και όχι
το όνομα Χρήστος που ήθελαν οι γονείς του. Προείπε, μάλιστα, με το προορατικό
του χάρισμα την πνευματική κλίση του οσίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα
ποιος θα με αντικαταστήσει; Δεν πρέπει να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου»; Στις 14
Σεπτεμβρίου 1924, ύστερα από αρκετές ταλαιπωρίες έφθασαν με το καράβι στον
Πειραιά. Στη συνέχεια πήγε και εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα. Σε σαράντα μέρες,
σύμφωνα με την πρόρρησή του, εκοιμήθει οσιακά και ετάφη ο Άγιος Αρσένιος,
αφήνοντας επάξιο διάδοχό του τον μικρό Αρσένιο. Σε λίγο καιρό έφυγαν από την
Κέρκυρα και εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Ο μικρός Αρσένιος από την παιδική
του ηλικία, έδειχνε την μεγάλη του αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία
εκδηλώνοντας παράλληλα την κλίση του για την μοναχική ζωή. Ο θεός τον προίκισε
με υπερφυσικά χαρίσματα και η ζωή τού μικρού Αρσένιου ήταν γεμάτη από
θαυματουργά γεγονότα. Τελειώνοντας την στρατιωτική του θητεία, αναχώρησε για
τον Άγιον Όρος εγκαταβιώνοντας στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου και ονομαζόμενος
Αβέρκιος στην τελετή της ρασοευχής. Μετά από τρία χρόνια, για περισσότερη
άσκηση πηγαίνει κοντά στον αυστηρό ασκητή ιερομόναχο Κύριλλο, καταλήγοντας
τελικά στην Ιερά Μονή Φιλοθέου για λόγους υγείας. Στις 3 Μαρτίου 1957, γίνεται
«σταυροφόρος», μετονομαζόμενος Παΐσιος. Με σύσταση των γιατρών και με «θεία
πληροφορία», πηγαίνει στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, Στομίου Κονίτσης,
παραμένοντας εκεί μέχρι το 1962. Ο Όσιος εκεί με τη Χάρη του Θεού, βοήθησε
χιλιάδες ψυχές. Το 1962 για ανώτερη πνευματική ζωή, αναχωρεί για το Όρος Σινά.
Το 1964 επιστρέφει στο Άγιον Όρος, γιατί υπέφερε από δύσπνοια. Συνδέεται
πνευματικά με τον παπά- Τύχωνα τον Ρώσο ο οποίος τον κάνει μεγαλόσχημο μοναχό.
Το 1966 αρρωσταίνει σοβαρά νοσηλευόμενος για αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο

Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Του αφαιρείται μεγάλο τμήμα των πνευμόνων
του. Κατά θεία πρόνοια γνωρίζεται και συνδέεται με τις αδελφές του Ησυχαστηρίου
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Οι αδελφές τον υπηρέτησαν κατά τη
διάρκεια της ασθενείας του και ο όσιος από ευγνωμοσύνη αναλαμβάνει να τις
βοηθήσει στην ανέγερση του ησυχαστηρίου. Στα τέλη του 1967 επιστρέφει στα
Κατουνάκια του Αγίου όρους, δεχόμενος πολλές θεϊκές επισκέψεις και αποκαλύψεις.
Το 1968 πηγαίνει στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και εγκαθίσταται στο κελί του
Τιμίου Σταυρού. Το 1977 πηγαίνει στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου και παίρνει το
κελί της Γεννήσεως της Θεοτόκου, την Παναγούδα. Στην Παναγούδα ο Όσιος γίνεται
γνωστός, βοηθώντας χιλιάδες ανθρώπους, παρηγορώντας τους και ξεκουράζοντας
τους από την βιοπάλη και τα προβλήματα. Η ημέρα του ήταν αφιερωμένη στον
ανθρώπινο πόνο και η νύχτα στην προσευχή και την δοξολογία του Θεού. Η κόπωση
αυτή, τόσο η σωματική, όσο και η ψυχική είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση
περισσότερο της ήδη κλονισμένης υγείας του. Το 1988 έχει πρόσθετα προβλήματα με
το παχύ του έντερο. Η υγεία του επιδεινώνεται περισσότερο από τις αυξανόμενες
αιμορραγίες. Τον Νοέμβριο του 1993, πηγαίνει στο μοναστήρι της Σουρωτής για να
τιμήσει τη μνήμη του αγίου Αρσενίου. Λίγο πριν την επιστροφή του στο Άγιον Όρος
επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του. Η διάγνωση των γιατρών είναι: Κακοήθης
όγκος στο παχύ έντερο που γρήγορα έκανε μετάσταση στο συκώτι και τους
πνεύμονες. Την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994, παρέδωσε ο Όσιος την αγία του ψυχή στον
Κύριο. Ενταφιάσθηκε, σύμφωνα με την επιθυμία του, στο Ιερό Ησυχαστήριο του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, δίπλα στον ιερό ναό
του αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη. Ο τάφος του έγινε σημείο προσκυνήματος για
χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι καθημερινά συρρέουν εκεί. Την 13η Ιανουαρίου 2015
η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου τον κατέταξε στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και
όρισε η μνήμη του να τιμάται στις 12 Ιουλίου εκάστου έτους.
Όσιε του Θεού Παΐσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.

**************************************************************************************************************************************
Στις Κυκλάδες o Θάνος Nικολακόπουλος
λόγω αρμοδιοτήτων στη Super League

Ο συγχωριανός μας Θάνος Νικολακόπουλος, στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του (παρατηρητής διαιτησίας
Super League και υπεύθυνος περιφερειακής ενότητας
διαιτησίας Ε.Π.Ο.) αμέσως μετά τον ορισμό του στον
αγώνα Π.Α.Ο.Κ. – Βέροια για την 22η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Super League, ταξίδεψε για τις
Κυκλάδες ως εκπρόσωπος – εξεταστής για τη διενέργεια
εξετάσεων των σχολών διαιτησίας ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.
Κυκλάδων σε Σύρο (25.2) και Νάξο (26.2.2017). Λόγω του
ότι δεν εξυπηρετούσαν οι διαθέσιμες πτήσεις ξεκίνησε το
πρωί του Σαββάτου (25.2, 7.30) με πλοίο από Πειραιά, για
να παραμείνει στη Σύρο μετά τις εξετάσεις. Όμως η
έκτακτη αλλαγή των δρομολογίων δεν θα επέτρεπε να
βρίσκεται το επόμενο πρωί στη Νάξο για το δεύτερο
γκρουπ εξεταζόμενων και η μετάβαση θα γινόταν με
ταχύπλοο για Πάρο, όπου θα διανυκτέρευε! Είχε
κακοκαιρία όμως, οπότε έφυγε (οριακά) στις 16.00 για
Πειραιά και το πρωί της Κυριακής (26.2) στις 7.25, με
πλοίο για Νάξο! Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε
το γεγονός των Κυκλάδων στα ποδοσφαιρικά (και όχι μόνο)
δρώμενα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις αθλητικές
στήλες των εφημερίδων.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας νέα
σας που θα θέλατε να δημοσιεύσουμε

στ’ Αρηναίικα.

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.

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα τον
μήνα Φεβρουάριο είχαμε από τους συγχωριανούς μας Μουσέτη
Αγγελική, Παναγούλια Ζωή, Παναγούλια Ευστάθιο και
Σκουτέρη Κωσταντίνο, τους οποίος θερμά Ευχαριστούμε

Κοινωνικά
Σε μικροεπέμβαση υποβλήθηκε πρόσφατα ο συγχωριανός
μας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Καστρινός. Η
επέμβαση ήταν επιτυχής και βρίσκεται εκτός νοσοκομείου.
Από το Σύλλογο τις καλύτερες ευχές για Περαστικά και
Καλή Ανάρρωση.

τ’  Αρηναίικα
ISSM2459-4288

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 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

Ο Θ. Νικολακόπουλος με τον Γ. Παρούση και Α. Σουλτάνη
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