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Διμηνιαία η εφημερίδα της Αρήνης μετά από δημόσια διαβούλευση
Η εφημερίδα της Αρήνης έγινε διμηνιαία. Η απόφαση βγήκε μετά από
διαβούλευση η οποία έλαβε χώρα στην Γενική Συνέλευση της 8ης Απριλίου
2018. Μετά από εννέα χρόνια μηνιαίας έκδοσης, «τ’ Αρηναίϊκα» και μέχρι
νεοτέρας απόφασης, θα κυκλοφορούν ανά δίμηνο και συγκεκριμένα, κάθε τέλος
Φεβρουαρίου, Απριλίου, Ιουνίου, Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου,
αρχής γενομένης από το τρέχον φύλλο, του οποίου η ύλη θα αφορά στους μήνες
Μάϊο και Ιούνιο. Δεν είμαι σίγουρη για το αν πρέπει να χαίρομαι για την
συγκεκριμένη απόφαση ή να λυπάμαι. Σαφώς χαίρομαι για την συνέχεια της
εφημερίδας, από το να σταματούσε η έκδοσή της. Έστω κι αν η απόφαση, για
διμηνιαία έκδοση, αντιπροσωπεύει πλήρως την έκφραση, «Μεταξύ δύο κακών,
το μη χείρον βέλτιστον». Ωστόσο, για εκείνο που χαίρομαι και λυπάμαι, που δεν
ήμουν παρούσα, είναι ο τρόπος δια μέσου του οποίου, βγήκε η απόφαση. Το να
τεθεί ένα θέμα σε δημόσια διαβούλευση και να συναποφασίσουν οι πολίτες μιας
κοινωνίας, για το «τι μέλει γενέσθαι», είναι μια δημοκρατική πράξη, την οποία
χαιρετίζω με σεβασμό, άσχετα αν διαφωνώ με την απόφαση. Το δικαίωμα να
διαφωνώ, το έχω όχι μόνο σαν μέλος του Συλλόγου, αλλά περισσότερο, σαν ο
άνθρωπος που είχε την ιδέα και την υλοποίηση της εφημερίδας και που
ευελπιστούσα, ότι η συνέχειά της, θα ήταν προς το καλύτερο δυνατό. Δεν
διστάζω μάλιστα να εκφράσω την ελπίδα, ότι στο μέλλον, αυτή η απόφαση
ενδεχομένως αλλάξει. Σε ότι αφορά την δημόσια διαβούλευση, θα ήταν ευχής
έργο, αν όλα τα θέματα που προκύπτουν στη μικρή κοινωνία της Αρήνης, να
συζητιούνται ανοιχτά, προκειμένου να βγαίνουν οι σωστές αποφάσεις. Βέβαια,
το πώς βγαίνουν οι σωστές αποφάσεις, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Διότι στις

μέρες μας, όλα γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν
στις συνελεύσεις ακουγόταν η φράση «Τις αγορεύειν βούλεται» και έπαιρναν το
λόγο οι πολίτες, έπρεπε ο λόγος τους να ήταν μεστός, με επιχειρήματα και
γνώμονα το κοινό συμφέρον της πόλης. Κανείς δεν τολμούσε να σκεφτεί μόνο,
το δικό του συμφέρον. Οι ενεργοί πολίτες είχαν άποψη και η άποψή τους,
γινόταν σεβαστή. Μακάρι, να είχαν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και άλλα
θέματα, τα οποία ταλανίζουν το χωριό μας και διαιωνίζονται. Μερικά
παραδείγματα όπως: Το αιώνιο θέμα του νερού, που κάθε καλοκαίρι οξύνεται
και που τελευταία, αποφασίσθηκε η λειτουργία της γεώτρησης, για την οποία,
άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν, προφανώς από ελλιπή ενημέρωση. Το
θέμα της χωρητικότητας του κοιμητηρίου, που μετά τις κατολισθήσεις, έγινε
περισσότερο αισθητό. Το INTERNET, για το οποίο τόσος λόγος έγινε, τους
προηγούμενους μήνες. Το κυλικείο, που τελευταία ονομάσθηκε «Αίθουσα
συναντήσεων», αλλά όλοι γνωρίζουμε, ότι μετά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις
των Αρχών, οι συναντήσεις εκλείπουν. Αν λοιπόν αυτά τα θέματα, είχαν τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση και είχαν ενημερωθεί οι Αρηναίοι και είχαν εκφράσει
τις απόψεις τους με επιχειρήματα και είχαν βγει οι σωστές αποφάσεις, τότε θα
μπορούσαμε να λέμε, ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και συναποφασίζουμε με
γνώμονα το κοινό συμφέρον του χωριού μας. Όπως αποδεικνύεται όμως, έχουμε
μάθει να δεχόμαστε τις αποφάσεις των Αρχών και να επιβεβαιώνουμε ότι
έχουμε εκπαιδευτεί στην διοίκηση του «Αποφασίζομεν και διατάσομεν».

Δέσποινα Δαλιάνη

**************************************************************************************************************************************
Πρωτομαγιά στην Αρήνη

Έτσι ξαφνικά λοιπόν ρίχνει κάποιος μια ιδέα, ο απέναντι βρίσκεται σε καλή
διάθεση, να και δυο τρεις ακόμη που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και σε
μηδέν χρόνο ετοιμάστηκε το σκηνικό εορτασμού της Πρωτομαγιάς στον  Αη-
Γιάννη. Καθαρίστηκε ο χώρος, δημιουργήθηκε σκιά κοντά σ’ αυτήν του
πλάτανου, στήθηκαν ψησταριές. Πρόσκληση ανοιχτή, όλοι οι καλοί χωράνε,
φέρνει ο καθένας ότι έχει και μπορεί. Απαραίτητη μόνο η καλή διάθεση και η
απόφαση να περάσουμε όμορφα.

Απορίας άξιον…

Κατερίνα Φλώρου
*****************************************************************************************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκδρομή στην Κεφαλονιά την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ» διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Κεφαλονιά.
Πρόγραμμα: Αναχώρηση 6:00 η ώρα το πρωί από την Αρήνη για το λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο πλοίο
για Κεφαλονιά και άφιξη στο νησί μετά από 1,5 ώρα περίπου. Πρώτος προορισμός η εκκλησία του Αγίου
Γεράσιμου, για προσκύνημα και στη συνέχεια επίσκεψη στα φημισμένα κρασιά Ρομπόλα. Συνεχίζουμε για το
μοναδικό Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και αφού τελειώσουμε την περιήγησή μας κατευθυνόμαστε μέσω Σάμης
στην Αγία Ευφημία, όπου θα υπάρξει ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Αφού γευματίσουμε, παίρνοντας τον δρόμο για
Αργοστόλι θα κάνουμε μια στάση για φωτογραφίες στην παραλία του Μύρτου. Άφιξη στο Αργοστόλι κι
ελεύθερος χρόνος στην πλατεία για να απολαύσουμε τον καφέ μας. Στη συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο για το
λιμάνι του Πόρου. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κυλλήνη. Μετά από 1,5 ώρα περίπου θα φτάσουμε
στην Κυλλήνη και στη συνέχεια στην Αρήνη. Τιμή συμμετοχής 35 ευρώ. Τηλ. Επικοινωνίας: 6978742646
Ν. Πρασσά Πρόεδρος. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σε σπήλαια, μουσεία κτλ.

Εικόνα της κεντρικής βρύσης στις 19 Ιουνίου 2018, εποχή με βροχές και χωρίς
κόσμο το χωριό. Τι ακριβώς συμβαίνει και τρέχει νερό μόνο στο δεξιό
σωληνάριο; Δύσκολο να πιστέψουμε ότι δεν επαρκεί το νερό της υπάρχουσας
γεώτρησης αυτή την εποχή. Περιμένουμε απαντήσεις.



Λειτουργία στα ξωκλήσια της Αρήνης
Ανακαινίστηκε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στα
Λεύκια και όπως κάθε χρόνο, την ημέρα του Αγίου
Πνεύματος, που φέτος ήταν στις 28 Μαΐου, τελέστηκε εκεί η
Θεία λειτουργία με παρόντες Αρηναίους και όχι μόνο.
Εσπερινός την παραμονή και Θεία  λειτουργία ανήμερα και
για τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη, τελέστηκαν στις 23 και 24
Ιουνίου και στο εκκλησάκι των Αγίων Ιωάννη και
Φανουρίου. Και τις τρεις λειτουργίες οι πιστοί τίμησαν με
την παρουσία τους.
********************************

Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Ζαχάρως
Την Τετάρτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια ενός νέου κέντρου στην
περιοχή μας, του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαχάρως. Τα Κέντρα Κοινότητας
είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε δήμους και
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο των
εγκαινίων ακολούθησε ενημέρωση του κοινού για τη λειτουργία της δομής, τις
παρεμβάσεις και τους στόχους του προγράμματος. Το κέντρο στεγάζεται στο
κτήριο του Πνευματικού Κέντρου Ζαχάρως και στελεχώνεται από την Ψυχολόγο
κ. Λυδία Μίχου και την κοινωνική λειτουργό κ. Μαρία Καστρινού. Στα εγκαίνια
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Νικόλαος Φάμελος, αρμόδιοι φορείς,
Πρόεδροι Φορέων, εκπρόσωποι Συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Ζαχάρως και πλήθος πολιτών. Από την Αρήνη το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν η
Πρόεδρος Νίκη Πρασσά και το Μέλος του Δ.Σ. Αναστασία Φλώρου. Τα Κέντρα
Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική
Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα
επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες και προγράμματα
που παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου,
Περιφέρειας ή Επικράτειας. Σε αυτά επομένως μπορούν να απευθύνονται όλοι οι

πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι
ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους όπως ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη
στέγης ή προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος και χρειάζονται τη
συνδρομή της πολιτείας. Επιπλέον, παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής
υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση
εργασίας και δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την
επαγγελματική τους ζωή. Ακόμα παρέχεται αρωγή για προβλήματα
ενδoοικογενειακής βίας ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή υποστήριξη
παιδιών και εφήβων και διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό,
ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Επιπροσθέτως, στα Κέντρα
Κοινότητας υπάρχουν παραρτήματα για Ρομά και μετανάστες και οι αντίστοιχοι
πληθυσμοί μπορούν να απευθύνονται για εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες
έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πολλά
συγχαρητήρια λοιπόν στους αρμόδιους φορείς για τη σπουδαία αυτή κίνηση και
καλή αρχή!

Επιμέλεια: Τζεβελέκου Γαληνή Β. Φιλόλογος

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Τ.Δ. Αρήνης Νίκο Πρασσά.
Αγαπητοί συγχωριανοί, τα νέα για το χωριό μας είναι πολύ καλά. Επιτέλους
ήρθε η ώρα να συνδέσουμε την καινούργια γεώτρηση που για διάφορους λόγους
δεν είχε συνδεθεί τόσο καιρό. Όταν ανέλαβα ως Πρόεδρος του Τ.Δ. Αρήνης,
ανέλαβα να φέρω εις πέρας ένα πρόβλημα που για καιρό ταλαιπωρούσε το
χωριό μας και αυτό ήταν το θέμα της υδροδότησης της Αρήνης. Τους
καλοκαιρινούς μήνες κατεβαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας με αποτέλεσμα να
λιγοστεύει το νερό και η υδρομάστευση να μην καλύπτει επαρκώς την δεξαμενή
που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Όπως γνωρίζουμε
όλοι, πίσω από την κεντρική βρύση είχε τοποθετηθεί ένας μηχανισμός, ο οποίος
εξυπηρετούσε την κατάσταση, αλλά δεν έλυνε το πρόβλημα. Αυτός λοιπόν θα
καταργηθεί τώρα. Αυτό το Καλοκαίρι οι βρύσες θα ξανατρέξουν αυτόνομες και
το υδραγωγείο του Ανεμόμυλου, θα σταματήσει να τροφοδοτείται με νερό από
την κεντρική βρύση, επειδή θα συνδεθεί η καινούργια γεώτρηση που βρίσκεται
στο Βαθύ Ρέμα. Είναι ένα στοίχημα που βάλαμε με το Δήμαρχο από το 2014.
Να ξέρετε συμπατριώτες, ότι το νερό της καινούργιας γεώτρησης, δεν θα

προωθηθεί, όπως πιστεύουν κάποιοι, σε κανένα άλλο δίκτυο, παρά μόνον στον
Ανεμόμυλο, όπου εκεί παρουσιάζεται το πρόβλημα τα καλοκαίρια και κάτω από
τις δικές σας πιέσεις γίνεται αυτό το μεγάλο έργο, που ξεκίνησε πριν από εμένα,
αλλά με λάθος τρόπο και γι’ αυτό δεν ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή οι
εργασίες είναι σε εξέλιξη. Έχουν τοποθετηθεί 350 μέτρα του νέου αγωγού και
σε ένα μήνα, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω
ακόμα, ότι για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, η Κοινότητα, σε συνεργασία με
τον εργολάβο της ΔΕΗΑΖ, τοποθέτησε πλαίσιο προστασίας στον πίνακα της
κεντρικής γεώτρησης. Και τέλος, με χρήματα από το ταμείο Μολυβιάτη, θα
πραγματοποιηθούν τσιμεντοστρώσεις στους αγροτικούς δρόμους, καθώς και
δύο τεχνικά έργα. Το ένα αντιπλημμυρικό, στα πλατάνια πάνω από το
νεκροταφείο, είναι σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος της ΤΚ Αρήνης Νικόλαος Πρασσάς

Σινεμά στις Πλατείες
Στις 9 Αυγούστου στις 9:30 μμ. στην πλατεία
Ζάγκλα, που γίνεται το πανηγύρι θα προβληθεί
δωρεάν, η ταινία «Ακούγοντας την σιωπή»
από το Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου
Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Την ταινία
μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι.
Είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας
Ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα, τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο είχαμε από τις
συγχωριανές μας Βασιλοπούλου Κανέλλα,
Γεωργούλια Κων/να, και Κοπανιτσάνου
Ευσταθία, τις οποίες Θερμά Ευχαριστούμε.

Εκδηλώσεις
το Δεκαπενταύγουστο

Διήμερο εκδηλώσεων θα έχουμε 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 στο δημοτικό
τραγούδι θα είναι ο Νίκος Ζάρας, στο κλαρίνο ο
Γιάννης Χαϊτίδης και στο λαϊκό τραγούδι η Ελένη
Μακρή. Οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου για
τις εκδηλώσεις έχουν είδη ξεκινήσει από το Δ.Σ..

Διάκριση  νεαρού Αρηναίου
Ταλέντο στα μαθηματικά αποδείχθηκε ο νεαρός
Χρήστος Ζαχαράκης 12 ετών, του Κωνσταντίνου
και εγγονός του Χρήστου και της Σοφίας, ο οποίος
βγήκε πρώτος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό
«Ευκλείδης».  της Μαθηματικής Εταιρείας.
Συγχαρητήρια στον νεαρό συγχωριανό μας και του
ευχόμαστε να έχει πολλές διακρίσεις στο μέλλον.

Κοινωνικά
Κοριτσάκι απέκτησαν η Βασιλική Αβραμοπούλου και ο
Δημήτρης Σιαπλαούρας, στις 25 Μαΐου. Από το Σύλλογο
ευχόμαστε στους γονείς, στον Παππού Βασίλη και τη
γιαγιά Παναγιώτα, να τους Ζήσει.

Τραγικό περιστατικό στην Αρήνη
Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στην Αρήνη, το πρωινό
της 18ης Μαΐου 2018. Ο συγχωριανός μας Θανάσης
Πρασσάς του Λάμπρου, στα 69 του χρόνια, έβαλε τέλος
στη ζωή του με απαγχονισμό. Το γεγονός προκάλεσε
ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία του χωριού μας, που όλοι
είχαν να πουν ότι ήταν ένας ήσυχος αλλά μοναχικός
άνθρωπος. Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους του.
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