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Επέτειος  της 28ης Οκτωβρίου 1940  στην Αρήνη
Γιορτάσθηκε και φέτος, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 και του
ΟΧΙ στην Αρήνη, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός ό,τι ήταν
ημέρα Κυριακή και ήταν η σειρά της Αρήνης, να έχει Ιερέα στο χωριό,
βοήθησε, ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει, έστω και εάν οι
παρευρισκόμενοι ήταν λίγοι και η απουσία παιδιών και μαθητών
αισθητή. Το πρωί, έγινε η λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου
Αθανασίου, από τον Πατέρα Παναγιώτη Νικολακόπουλο. Στη συνέχεια,
όσοι παρευρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
ομιλία του Γιώργου Πρασσά, όπου αναφέρθηκε στον εορτασμό της
ημέρας. Και αμέσως μετά, κατευθύνθηκαν στο μνημείο του Φώτη
Μισιχρόνη, όπου τελέσθηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεων των πεσόντων
αγωνιστών και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Κοινότητας
Νίκο Πρασσά. Το σημείο που βρίσκεται η προτομή του οπλαρχηγού
Φώτη Μισιχρόνη, αντιπροσωπεύει το μνημείο  όλων των Αρηναίων που
έπεσαν μαχόμενοι για την πατρίδα, τόσο στον πόλεμο του ’40 όσο και
στην αποτίναξη από τον τουρκικό ζυγό.

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

Αγαθοκλής Παναγούλιας - Η προσφορά ενός Έλληνα

Ο αγώνας και η προσφορά του
Ήλειου Αγαθοκλή Παναγούλια, για
την ανεύρεση και ταυτοποίηση των
πεσόντων αγωνιστών στα βουνά της
Αλβανίας, είναι γνωστά σε όλη την
Ελλάδα. Φέτος, λίγες ημέρες πριν τον
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940
και αφού έχουν περάσει περισσότερα
από εβδομήντα χρόνια, από τη λήξη
του πολέμου, ανακοινώθηκε από το
Υπουργείο Εξωτερικών,  ό,τι «Την
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, στις
12:00 ώρα το μεσημέρι, στο

Στρατιωτικό Κοιμητήριο Κλεισούρας στην Αλβανία, θα πραγματοποιηθεί
θρησκευτική τελετή ενταφιασμού  των οστών, πεντακοσίων εβδομήντα τριών
(573) Ελλήνων στρατιωτικών, πλέον των εκατό, που είχε πραγματοποιηθεί
στις 13  Ιουλίου 2018 στους Βουλιαράτες Αργυροκάστρου». Την ελάχιστη
τιμή στους Έλληνες αγωνιστές, για τον αξιοπρεπή θρησκευτικό ενταφιασμό
τους, την χρωστάμε στον Αγαθοκλή Παναγούλια. Και εκτός από τον αγώνα
του, για τον οποίο αφιέρωσε τη ζωή του, έγραψε και δύο βιβλία. Το ένα
αναφέρεται αποκλειστικά στους Ολύμπιους που δε γύρισαν από το μέτωπο
και το άλλο σε όλους τους στους Έλληνες. Δύο τεκμήρια ιστορικής αξίας.
Δύο βιβλία που για να γραφτούν, χρειάστηκαν έρευνες χρόνων. Με ονόματα,
αλφαβητικό ευρετήριο πεσόντων, στοιχεία, φωτογραφίες, έγγραφα, χάρτες,
πίνακες, σχεδιαγράμματα και πληροφορίες, όσες μπόρεσε να συγκεντρώσει
για τον κάθε αξιωματικό ή απλό στρατιώτη ξεχωριστά. Μια επίπονη
προσπάθεια, που ενώ θα έπρεπε να είχε γίνει από κρατικές ή στρατιωτικές

υπηρεσίες, έγινε από έναν απλό πολίτη. Τελικά είναι γεγονός, ό,τι την ιστορία
την γράφουν οι απλοί άνθρωποι. Αρκεί να πιστέψουν σε αυτό που κάνουν.
Και να το πράξουν σωστά, ανιδιοτελώς και με συνέπεια. Αναγνωρίζοντας την
προσφορά του, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την αναγνώριση στο έργο
του και ένα μεγάλο Ευχαριστώ.

**************************************************************************************************************************************
Στον  Πανελευσινιακό ο Άλκης Ιωάννου

Στο δυναμικό του Πανελευσινιακού ανήκει από τις αρχές Οκτωβρίου ο Άλκης
Ιωάννου, γιος του Άρη Ιωάννου και της Αλεξάνδρας Ρουμελιώτη, όπως
πληροφορηθήκαμε από τις αθλητικές σελίδες του διαδικτύου. Στην ηλικία
των δεκαοκτώ ετών και με ύψος 1.90, θεωρείται απόκτημα για την
καινούργια του ομάδα και το μέλλον είναι μπροστά του. Κατά το παρελθόν
είχε αγωνισθεί στην ομάδα εφήβων του Περιστερίου και μέχρι πριν ένα χρόνο
βρισκόταν στην ομάδα εφήβων της ΑΕΚ. Στην καινούργια αθλητική
οικογένεια του Πανελευσινιακού, θα αγωνίζεται στη θέση του πλέϊ μέϊκερ.
Φαίνεται πως ο αθλητισμός και ειδικότερα το μπάσκετ, είναι χαρακτηριστικό
της οικογένειας Ιωάννου. Δεν ξεχνάμε, ό,τι ο αδελφός του Άλκη ο Δημήτρης,
προοδεύει στο ίδιο άθλημα. Ο Σύλλογος της Αρήνης εύχεται και στα δύο
αδέλφια καλή τύχη και καλές επιδόσεις.



Ένα παραμύθι για μεγάλα παιδιά!
Μια φορά και έναν καιρό ήταν η αιδώς και η δικαιοσύνη. Ήταν δυο φίλες που
οι Θεοί πρόσταξαν  να κάνουν παρέα και να παρευρίσκονται ανάμεσα στους
ανθρώπους. Αρχικά ο Ερμής ρώτησε τον Δία αν θα έπρεπε να συνυπάρχουν
ανάμεσα στους ανθρώπους και οι δυο μαζί και αν έπρεπε να έχουν μερίδιο σε
αυτές. Τότε ο Δίας απάντησε πως αυτές ήταν πολύτιμες και έπρεπε όλοι οι
άνθρωποι να τις κατέχουν. Μάλιστα έθεσε ως όρο πως αν κάποιος δεν τις
επιθυμούσε και δε συνυπήρχε με αυτές να τιμωρείται με θάνατο. Έτσι οι δυο
αυτές φίλες με διαταγή του Δία κυκλοφορούσαν στις πολιτείες των ανθρώπων
και βοηθούσαν στην ομαλή συμβίωσή τους. 'Ήταν χαρούμενες που βοηθούσαν
τους πολίτες να ζουν ειρηνικά και αρμονικά. Η αιδώς δεν είναι τίποτα άλλο από
τον σεβασμό και την εκτίμηση στο συνάνθρωπο για τα ψυχικά και πνευματικά
του χαρίσματα και η δικαιοσύνη η τήρηση των νόμων και η εκούσια
συμμόρφωση στις διατάξεις και τους όρους. Είναι λοιπόν δυνατόν να μπορούν

οι άνθρωποι να συνυπάρχουν χωρίς αυτές; Αυτό σκέφτηκε ο Δίας και
φοβούμενος μήπως το ανθρώπινο γένος αφανιστεί τις “χάρισε” στους πολίτες.
Με αυτά τα δυο “δώρα” κατάφερε ο άνθρωπος να αποκλιμακώνει τις εντάσεις,
να προοδεύει και να δημιουργεί “πολιτισμούς” σε αντίθεση με τα υπόλοιπα
άλογα όντα. Με το πέρασμα των χρόνων όμως οι άνθρωποι άρχισαν να τις
παραμελούν, να μην τις βάζουν στα σπίτια τους και να μη νοιάζονται γι' αυτές.
'Έτσι οι δυο φίλες μάλωσαν, άρχισαν να κατηγορούν η μία την άλλη και
άφησαν τελικά τους ανθρώπους αβοήθητους. Γι' αυτό και ο καθένας
προσωπικά οφείλει να αναγνωρίσει την αξία τους και με προσωπική
προσπάθεια να τις συμφιλιώσει και να τις προσεγγίσει ξανά με ζεστασιά, γιατί
μέσα τους κατοικεί η ανιδιοτέλεια, η ελευθερία και η αγάπη.
Πηγή : Πλάτων “Πρωταγόρας”                     Τζεβελέκου Γαληνή  Β. Φιλόλογος

Ένα προβληματάκι για
μικρούς και μεγάλους

Στη ρίζα μιας κολώνας με ύψος δέκα μέτρα, είναι
ένα μυρμήγκι. Το πρωί που βγαίνει ο ήλιος
αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Μέχρι να
νυχτώσει έχει ανέβει δύο μέτρα. Όταν πέφτει ο
ήλιος το μυρμήγκι αρχίζει να κατεβαίνει. Όταν
κατέβει ένα μέτρο, κοιμάται. Το επόμενο πρωί
αρχίζει να ανεβαίνει πάλι. Μέχρι να ανέβει πάλι
δύο μέτρα νυχτώνει. Αρχίζει λοιπόν να κατεβαίνει
.Όταν κατέβει ένα μέτρο, κοιμάται. Το άλλο πρωί
ξανά το ίδιο. Ανεβαίνει δύο μέτρα και μόλις
αρχίζει να νυχτώνει, κατεβαίνει ένα μέτρο και
κοιμάται. Την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
Ανεβαίνει δύο μέτρα και το βράδυ κατεβαίνει ένα.
Κερδίζει δηλαδή ένα μέτρο την ημέρα. Σε πόσες
μέρες θα φτάσει στην κορυφή της κολώνας; Αν
την ημέρα ανέβαινε τρία μέτρα και κατέβαινε το
βράδυ δύο μέτρα, σε πόσες μέρες θα κατάφερνε
να φτάσει στην κορυφή της κολώνας;
Βασίλης Αβραμόπουλος

Και μια συνταγή…

Σουπιές με χόρτα «τσιγαρίδια»

Υλικά

 1 κιλό σουπιές
 1 ½ κιλό χόρτα του βουνού για πίτα
 2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι
 1 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί
 250 γραμμάρια κρεμμύδια
 2 ντομάτες
 αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις σουπιές και τις κόβουμε σε
μικρά κομματάκια. Βάζουμε την κατσαρόλα στη
φωτιά με λίγο λάδι και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι.
Προσθέτουμε τις σουπιές και τις αφήνουμε να
τσιγαριστούν και αυτές. Σβήνουμε με το κρασί,
αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τις ντομάτες,
αφού τις έχουμε περάσει από τον τρίφτη, και
αφήνουμε τις σουπιές να σιγοβράσουν. Πλένουμε
τα χόρτα, τα ψιλοκόβουμε, τα ζεματάμε λίγο και
τα αφήνουμε στο τρυπητό να στραγγίξουν.
Βάζουμε σε άλλη κατσαρόλα το υπόλοιπο λάδι
και τα χόρτα και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν
(γι’ αυτό λέγονται τσιγαρίδια). Αφού
τσιγαριστούν για 10 λεπτά ρίχνουμε στις σουπιές
και αφήνουμε να βράσουν για άλλα 10 λεπτά. Οι
σουπιές με τα χορταρικά είναι έτοιμες να
σερβιριστούν.

Συνταγή από τη Σωτηρία Ψωμά.

Πόσο συνεπείς είμαστε;

Αλήθεια, έχουμε αναρωτηθεί ποτέ, πόσο συνεπείς
είμαστε σε σχέσεις, υποσχέσεις, συναλλαγές,
υποχρεώσεις κλπ, με συναδέλφους, συμπολίτες,
συνανθρώπους, στην οικογένεια, στη γειτονιά,
στη δουλειά και όπου αλλού τέλος πάντων,
κάνουμε μια συμφωνία ή δίνουμε το λόγο μας;
Όταν λέμε σε κάποιον  «θα σου τηλεφωνήσω
αύριο». «Θα σου στείλω αυτά που είπαμε», «θα
σου γράψω», «θα πληρώσω» «θα περάσω», «θα
τελειώσω», «θα παραδώσω» κλπ, πόσο συνεπείς
είμαστε σε αυτά που λέμε; Ποια είναι τα χρονικά
όρια στις υποσχέσεις μας; Μήπως τα τηρούμε
ανάλογα με το μέγεθος της εξουσίας και της
επιφάνειας, που αντιπροσωπεύει για μας ο άλλος;
Μήπως, αν είναι εξέχον πρόσωπο, κατά την
άποψή μας, όπως γιατρός, καθηγητής, δάσκαλος,
τραπεζικός, αστυνομικός, πολιτικός, πλούσιος,
προύχοντας, δανειστής, δεν τολμάμε να μην
είμαστε συνεπείς, ενώ αν είναι υπάλληλος,
εργάτης, άνεργος, φτωχός, δανειολήπτης, ξένος,
ξένη, νύφη,  δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε
συνεπείς; Πολύ θα ήθελα να γνώριζα, τι θα
απαντούσε ένας εκπαιδευτικός σε έναν μαθητή,
όταν τον ρωτούσε. «Τι σημαίνει συνέπεια κύριε»;
«Και γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς κύριε»;
Μήπως γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους
ανθρώπους, με τους οποίους κάνουμε μία
συμφωνία ή δίνουμε  υπόσχεση; Μήπως γιατί
εκτός από το να σεβόμαστε τους άλλους, πρέπει
πρώτα να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να έχουμε
αυτοσεβασμό και να μην επιτρέπουμε να είμαστε
ασυνεπείς; Αλήθεια, πως έχουμε την απαίτηση να
μας σέβονται, εάν εμείς δεν σεβόμαστε τους
συνανθρώπους μας; Και πως περιμένουμε να
αλλάξει και να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, όταν
εμείς, δεν μπορούμε να είμαστε σωστοί και
συνεπείς στην καθημερινότητά μας;

Δέσποινα Δαλιάνη

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

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

Αρηναίϊκα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
"Η Αρήνη" σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα
******************************

Κοινωνικά
Στις 16 Σεπτεμβρίου βάφτισαν το αγοράκι τους ο
Χάρης Χριστοδούλου και η Βούλα Καντζιού του
Ιωάννη και της Σοφίας Δαλιάνη. Το όνομα αυτού
Παντελής.

Βαφτίσια επίσης στις 23 Σεπτεμβρίου και στην
οικογένεια του Δημήτρη Δρακόπουλου και της
Χαράς. Ο γιος τους Μανόλης Δρακόπουλος και η
Ευσεβεία Αθανασιάδου βάφτισαν το αγοράκι τους.
Και το όνομα αυτού Δημήτρης.

Τις καλύτερες ευχές από το Σύλλογο για τα νεοφώτιστα
και τις οικογένειές τους      .
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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
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