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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΗΝΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Πάσχα, 8
Απριλίου 2018, μετά την ακολουθία της
Αγάπης στην αίθουσα συναντήσεων της
Εκκλησίας, η ετήσια τακτική Γενική –
απολογιστική Συνέλευση των μελών του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρήνης. Πρόεδρος της
Συνέλευσης  εξελέγη η Βικτώρια Δαλιάνη και
πρακτικογράφοι οι  Παναγοπούλου Σοφία και
Παναγοπούλου Φανή. Από την Πρόεδρο του
Δ.Σ. του Συλλόγου Νικολία Πρασσά,
παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσεων για το
διάστημα 16-4-2017 μέχρι 7-4-2018 ο οποίος
έχει ως εξής: 1) Διοργάνωση εκδήλωσης για
την εορτή του  Αγίου Κωνσταντίνου. 2)
Πραγματοποίηση διήμερης εκδρομής στην
Ήπειρο. 3) Προβολή κινηματογραφικής ταινίας
στις 10-8-2017, σε συνεργασία με το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για
παιδιά και νέους. 4) Διοργάνωση γιορτής στις 14-8-2018 για τα παιδιά και τους νέους
και βράβευση  των επιτυχόντων  σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. 5) Διοργάνωση του πανηγυριού και
παράλληλα έκθεση  φωτογραφίας. 6) Πραγματοποίηση αρτοκλασίας  την παραμονή της
εορτής του Αγίου Αθανασίου και στη συνέχεια  εκδήλωση με κοπή Βασιλόπιτας. 7)
Έκδοση ημερολογίου 2018. 8) Επισκευή κεραίας τηλεόρασης. 9) Συνέχιση έκδοσης  της
εφημερίδας  και πραγματοποίηση εκδήλωσης, για τη συμπλήρωση 100 φύλλων
κυκλοφορίας  της, τον Αύγουστο με προβολή της ταινίας   «Ο ΨΥΛΛΟΣ». 10)
Συμμετοχή με οικονομική βοήθεια   στο  Καρναβάλι της Ζαχάρως. Από τη Γραμματέα
της Ελεγκτικής Επιτροπής Κατερίνα Φλώρου,  παρουσιάστηκαν τα στοιχεία του
οικονομικού  ελέγχου, από τον οποίο προέκυψε, ότι για όλες τις  κινήσεις υπάρχουν και
έχουν καταγραφεί στο βιβλίο ταμείου, τα αντίστοιχα παραστατικά. Τα μέλη της  Γ.Σ.
ενέκριναν ομόφωνα τα διοικητικά  και οικονομικά πεπραγμένα των μελών του Δ.Σ.

Εγκρίθηκε επίσης η εγγραφή νέων
μελών. Στη συνέχεια τα μέλη της Γ.Σ.
απασχόλησε η τύχη της εφημερίδας.
Αφού ακούστηκαν απόψεις,
κατατέθηκαν προβληματισμοί
(σχετικά με την έλλειψη
πληροφόρησης, τη θεματολογία, το
κόστος έκδοσης), επαινέθηκε η μέχρι
τώρα προσπάθεια και αναγνωρίστηκε
απ’ όλους η συμβολή της
συντακτικής ομάδας και ιδιαιτέρως
της Δέσποινας Δαλιάνη, η Πρόεδρος
της Γ.Σ. διαμόρφωσε και έθεσε σε
ψηφοφορία  δύο προτάσεις, οι οποίες
ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη
της Γ.Σ. και είναι:  α)Η εφημερίδα να
εκδίδεται ανά δίμηνο, β)Η
θεματολογία της να αναπτύσσεται

στους  τομείς  Πολιτιστικά – Λαογραφικά θέματα, Κοινωνικά θέματα, Ελεύθερη ώρα
(κουίζ, σταυρόλεξα, συνταγές). Νέα μέλη που θα πλαισιώσουν την υπάρχουσα
συντακτική ομάδα, είναι η Τζεβελέκου Γαληνή, ο Αβραμόπουλος Βασίλης και η
Κατερίνα Φλώρου. Τέθηκε επίσης από την Πρόεδρο του Συλλόγου, το θέμα των μελών,
που δεν έχουν πληρώσει συνδρομές ετών. Η Γ.Σ. ομόφωνα πρότεινε να εφαρμοστεί το
άρθρο 8 του καταστατικού το οποίο με σαφήνεια καθορίζει τις ενέργειες. Εκτός
ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το πρόβλημα της κατολίσθησης του δρόμου και
τμήματος του νεκροταφείου, που προέκυψε μετά τις έντονες βροχοπτώσεις  του
χειμώνα. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε αφήνοντας σε γενικές γραμμές την αίσθηση
ικανοποίησης για τα πεπραγμένα και διάθεσης  για συνέχιση των δράσεων.

Κατερίνα Φλώρου

****************************************************************************************************************************************************
Ενημερώσεις από τον Πρόεδρο Τ.Κ.

Αρήνης Νικόλαο Πρασσά
1ον Για λόγους υγείας και προστασίας του υδροφόρου
ορίζοντα του χωριού μας, απαγορεύεται αυστηρώς η
χρήση φυτοφαρμάκων εντός του χωριού και κυρίως
πάνω από πηγές βρύσες κ.τ.λ.
2ον Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν οικόπεδα εντός του
χωριού και δεν τα έχουν καθαρίσει ακόμη, να το κάνουν
άμεσα, διαφορετικά θα υποχρεωθούν να πληρώσουν
πρόστιμο και μάλιστα χωρίς ειδοποίηση.
3ον Με βάση το νέο νόμο, απαγορεύεται η λειτουργία
στις Παιδικές χαρές παλαιού τύπου. Για το λόγο αυτό,
καταργείται η Παιδική χαρά που βρίσκεται στο χώρο της
γεώτρησης και τα όργανα που βρίσκονται εντός αυτής.
4ον Κατάσταση ομάδων πυρασφάλειας Τ.Κ. Αρήνης
Ομάδα μηνός Ιουνίου
1.Σκουτέρης Δημήτριος του Πολυνίκη
2.Παύλος Αργύρης του Θεοδώρου
3.Δάγκας Αριστογείτων του Λάμπρου
4.Αγριος Ιωάννης του Γεωργίου (με βυτίο και τρακτέρ)
Ομάδα μηνός Ιουλίου
1.Γουργούλης Δημήτριος του Αθανασίου
2.Πρασσάς Νικόλαος του Παν.(με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
3.Κλωναρης Βασίλειος του Αν.(με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
4.Πρασσάς Αθανάσιος του Αλ. (με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
Ομάδα μηνός Αυγούστου
1.Γεωργούλιας Δήμος του Αλεξίου
2.Χριστοδουλόπουλος Κων/νος (με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
3.Άγριος Γεώργιος του δημ. (με βυτίο και τρακτέρ)
4.Πρασσάς Νικόλαος του Παν. (με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
Ομάδα μηνός Σεπτεμβρίου
1.Πρασσάς Ιωάννης του Λάμπρου
2.Ζαρείφης Γεώργιος του Δημητρίου
3.Σκουτέρης Ιωάννης του Πολ. (με βυτίο ΙΧ αγροτικό)
4.Τζεβελέκος Δημήτριος του Νικολάου

Τα μέλη της ομάδας πυρασφάλειας, οφείλουν να
ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους για κάθε
απομάκρυνσή τους, ώστε να εντοπίζονται άμεσα.

Πρόεδρος Τ.Κ. Αρήνης
Νικόλαος Πρασσάς

Ο Αλέξης Γεωργούλιας στο Μαραθώνιο της
Μαδρίτης και ο Κώστας Γκούτης στον

Ημιμαραθώνιο της Ρόδου
Την Κυριακή 22
Απριλίου, ο Αλέξης
Γεωργούλιας  έτρεξε
στο Μαραθώνιο της
Μαδρίτης. Τερμάτισε
524ος σε 3:14:10 και
ήρθε 2ος από τους
Έλληνες. Σύμφωνα
με όσα αναφέρει ο
ίδιος, ήταν ένας
δύσκολος αγώνας  με
ανηφόρες, κατηφόρες
σε όλη την διαδρομή,

και με πιο δύσκολο ανηφορικό κομμάτι, μετά το 34ο

χιλιόμετρο. Κι ενώ είχε ξεκινήσει για μια επίδοση κάτω
από 3 ώρες που ήταν ο στόχος του, με περάσματα
αρκετά καλά μέχρι το 30ο χιλιόμετρο, σταδιακά άρχισε
να κουράζεται και να χάνει χρόνο. Αποτέλεσμα, να
περπατήσει τα  τελευταία ανηφορικά χιλιόμετρα. Όμως
ο Α. Γεωργούλιας προπονείται,
προκειμένου σε λίγους μήνες
να ξανατρέξει σε Μαραθώνιο,
για να κυνηγήσει ένα νέο
ρεκόρ.  Μαραθώνιος αγώνας
και Ημιμαραθώνιος έγινε την
Κυριακή 29 Απριλίου και στη
Ρόδο. Ο Κώστας Γκούτης,
αθλητής στο τρίαθλο, έλαβε
μέρος στον ημίμαραθώνιο και
τερμάτισε με χρόνο 1:49:00.
T’Αρηναίικα συγχαίρουν τους
δύο αθλητές για τις
προσπάθειές τους και εύχονται
κάθε επιτυχία στους επόμενους
στόχους τους.

(Οι φωτογραφίες προέρχονται
από το Διαδίκτυο)

Πάσχα στην Αρήνη

Πάσχα 2018. Το χωριό μας γεμίζει κόσμο, κόσμο που
ήρθε να γιορτάσει τη σημαντικότερη γιορτή της
χριστιανοσύνης. Πάθη, Σταύρωση, Ταφή και Ανάσταση,
μα πάνω απ’ όλα Αγάπη. Αγάπη του Χρηστού για εμάς,
που θυσιάστηκε για τη λύτρωσή μας. Με την ίδια αγάπη,
όπως κάθε χρόνο άλλωστε, ντύθηκε ο Επιτάφιος του
χωριού μας από συγχωριανούς μας. Ούτε ανθοπωλεία,
ούτε σχέδια, ούτε λουλούδια πολυτελείας. Μόνο μεράκι
και σεβασμός στον Τάφο του Κυρίου. Αυτά μετρούν και
το κάνουν πιο σημαντικό αλλά και η διάθεση να
συνεχιστεί ένα «έθιμο» χρόνων. Ακολούθησε η
Αποκαθήλωση και στη συνέχεια το εκκλησίασμα
επισκέφτηκε το νεκροταφείο όπου τελέστηκε τρισάγιο
στη μνήμη των αποθανόντων συγχωριανών μας. Η
Μεγάλη Εβδομάδα φτάνει στο τέλος της με την
περιφορά του επιταφίου την Μ. Παρασκευή και την
Ανάσταση το Μ. Σάββατο. Η παραπάνω φωτογραφία
είναι πριν την Αποκαθήλωση.

Κανέλλα Πρασσά
Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας  ότι το E-mail :
tarinaiika@hotmail.com δεν λειτουργεί πλέον.

Στιγμιότυπο από τη Γ. Συνέλευση (Φωτ. Γιώργος Δ. Δαλιάνης)

Λίγο πριν την αποκαθήλωση (Φωτ. Γ.Δ. Δαλιάνης)



ΤΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ
Λουλούδια ας διαλέξουμε / και ρόδα και κρίνα
κι ελάτε να πλέξουμε / στεφάνι μ’ εκείνα
στο Μάη που σήμερα / προβάλει στη γη.
Οι κήποι που στόλισαν / το κάθε κλωνάρι
ευθύς μοσχοβόλησαν / και aνθίσαν για χάρη
του Μάη, που σήμερα / προβάλει στη γη.

Ιωάννης Πολέμης
Το Μάη του 1886 τα εργατικά συνδικάτα
διεκδίκησαν 8ωρη εργασία στο Σικάγο και η
πρώτη Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η μέρα των
εργατών. Από τότε είναι μέρα αποχής από την
εργασία και έτσι  οι άνθρωποι βρίσκουν την

ευκαιρία να βρεθούν κοντά στη φύση που είναι στα καλύτερά της. Το τοπίο έχει
ομορφύνει και παντού μοσχοβολάνε τα ανθισμένα άνθη. Ο εορτασμός της
πρωτομαγιάς έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα καθώς γίνονταν εκδηλώσεις για τη
θεά Δήμητρα ή το Διόνυσο και είχαν σκοπό να γιορτάσει ο κόσμος την γονιμότητα
των αγρών, την καρποφορία της γης και τον ερχομό του καλοκαιριού. Στην Ελλάδα
αυτή τη μέρα το πιο διαδεδομένο έθιμο είναι η δημιουργία του πρωτομαγιάτικου

στεφανιού. Παραλλαγή του εθίμου εντοπίζεται και στην αρχαιότητα. Στο πλαίσιο της
γιορτής των Θαργηλίων οι συμμετέχοντες έπαιρναν ένα πράσινο κλαδί που μόλις είχε
πετάξει φύλλα, το τύλιγαν με ταινίες και πάνω του κρεμούσαν σύκα, ψωμί, κρασί και
μέλι συμβολίζοντας τη ζωή, την υγεία, την καλή τύχη και την εφορία. Με την πάροδο
του χρόνου το έθιμο άλλαξε για να πάρει τελικά τη μορφή που έχει σήμερα. Το
στεφάνι της πρωτομαγιάς σήμερα αποτελεί μια ευχάριστη δραστηριότητα για όλους
και κυρίως για τα παιδιά, τα οποία απολαμβάνουν τη μέρα χωρίς σχολείο και
προσπαθούν να φτιάξουν το ομορφότερο στεφάνι της γειτονιάς. Το κρεμούν στην
πόρτα ή το μπαλκόνι όπου και το κρατούν μέχρι και τις 23 Ιουνίου, παραμονή του Αη
Γιάννη του Κλήδονα, οπότε και το καίνε. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το πήδημα
στη φωτιά είναι μια απαραίτητη τελετουργική διαδικασία που θα αποτρέψει την κακή
υγεία. Η πρωτομαγιά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της λαογραφικής μας
παράδοσης, που μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και να
απολαύσουμε τη φύση που βρίσκεται στο ζενίθ της, καθώς η άνοιξη θεωρητικά
τουλάχιστον είναι η ομορφότερη εποχή του χρόνου. Είτε λοιπόν βρίσκεστε σε κάποια
μεγάλη πόλη, είτε στην επαρχία, η Ελλάδα είναι γεμάτη από πράσινο και λουλούδια
που μας παρακινεί να φτιάξουμε το δικό μας στεφάνι! Καλό Μήνα!

Τζεβελέκου Γαληνή Β. Φιλόλογος

Ο Γιάννης Καντζιός και η διαδικασία του κεντρώματος   (Φωτογραφίες Δέσποινα Δαλιάνη)
Το κέντρωμα της αγριλιάς

Απρίλης μήνας και η Αρήνη είναι
καταπράσινη. Η ελαιοσυγκομιδή έχει
ολοκληρωθεί από το τέλος Φεβρουαρίου.
Όσοι δεν είχαν προλάβει να κλαδέψουν
και να κάψουν τα κλαριά, το έκαναν μέσα
στο Απρίλη και τα χωράφια είναι πλέον
καθαρά. Το μήνα Απρίλιο, καθώς και το

Μάϊο, στην περιοχή της Πελοποννήσου γίνεται άλλη μία αγροτική εργασία. Το
κέντρωμα της αγριλιάς. Είναι μία δραστηριότητα, η οποία έχει τους δικούς της
κανόνες και για να πετύχει, πρέπει να ακολουθηθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία.
Κατ’ αρχήν έχουμε εντοπίσει ποιες αγριλιές είναι έτοιμες να κεντρωθούν. Καλό είναι,
ο κορμός τους να έχει διάμετρο περίπου δέκα εκατοστά, τον οποίο κόβουμε σε ύψος
ενός μέτρου. Με ένα κοφτερό μαχαίρι, κάνουμε δύο τρεις κάθετες χαρακιές – όσα και
τα μπόλια – γύρω στα πέντε εκατοστά, στην πάνω άκρη του κορμού. Με τη βοήθεια
ενός μαχαιριού, ξεκολλάμε προσεχτικά τον εξωτερικό φλοιό της ελιάς, από τον
εσωτερικό κορμό, στα σημεία που έχουμε κάνει τις χαρακιές. Με μία ανθεκτική
κορδέλα, συνήθως πλαστική, τυλίγουμε περιμετρικά τον κορμό της αγριλιάς, ώστε να
δέσουμε σφιχτά, τα σημεία που έχουμε κάνει τις χρησιμοποιήσουμε για τα μπόλια.
Προσέχοντας τα φύλλα τους, να έχουν φορά προς τα πάνω, λειαίνουμε τη κάτω άκρη
τους, έτσι ώστε μετά τη λείανση, να μην είναι μυτερή αλλά πλατειά και όσο γίνεται
πιο λεπτή, ώστε να μπορεί να εισχωρήσει μέσα στις χαρακιές. Υγραίνοντας το κάθε

μπόλι στην λειασμένη άκρη του - συνήθως αυτή η κίνηση
γίνεται με σάλιο – εισχωρούμε προσεχτικά, το κάθε μπόλι
μέσα στη χαρακιά. Για να εισχωρήσει σωστά, χτυπάμε
ελαφρά με μία πέτρα. Αφού τελειώσουμε τη διαδικασία με
τα μπόλια, αλείφουμε την κομμένη επιφάνεια του κορμού
της αγριλιάς με ένα ειδικό κρεμώδες υλικό, το οποίο σε
λίγα λεπτά θα στεγνώσει και θα λειτουργήσει ως μονωτικό.
Έτσι ο κορμός θα διατηρήσει τους χυμούς του, καθώς και
την απαραίτητη υγρασία και δεν θα αφυδατωθεί, ώστε να
ενσωματωθούν μέσα σε αυτόν και να αναπτυχθούν τα
μπόλια. Παλαιότερα, αντί για το κρεμώδες υλικό, που
βρίσκουμε πλέον στο εμπόριο, έβαζαν λάσπη και
φρόντιζαν να την βρέχουν σε τακτικά διαστήματα. Αυτός είναι ένας από τους
τρόπους κεντρώματος ή μπολιάσματος που χρησιμοποιούμε, προκείμενου ένα άγριο
δένδρο να μετατραπεί σε ήμερο και καρποφόρο, για διατροφικούς λόγους. Είναι
σημαντικό, η όλη διαδικασία να γίνεται προσεκτικά και με σεβασμό σε κάθε δένδρο,
αλλά και προς τη φύση γενικότερα. Το κέντρωμα της αγριλιάς που περιγράψαμε,
έγινε από τον Γιάννη Καντζιό, στην αγροτική περιοχή Λεύκια της Αρήνης και
θεωρήσαμε, ότι άξιζε να καταγραφεί σαν δραστηριότητα της τοπικής λαογραφικής
μας παράδοσης.

Δέσποινα Δαλιάνη
**************************************************************************************************************************************

Στο αναλόγιο του Αγ. Γεωργίου
Ροδινών ο Νίκος Πρασσάς

Καθήκοντα Ιεροψάλτη αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Αρήνης Νίκος Πρασσάς, στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου
Ροδινών. Μετά από αίτημα των Ροδιναίων, το οποίο
έγινε δεκτό από την Ι. Μητρόπολη Τριφυλίας και
Ολυμπίας, στο αναλόγιο της εν λόγω εκκλησίας,
αναλαμβάνει ο Νίκος Πρασσάς, ο οποίος δεν θα
σταματήσει να παραβρίσκεται και στην εκκλησία του
Αγ. Αθανασίου Αρήνης, όποτε έχει διαθέσιμο χρόνο.
Ευχές από το Σύλλογο για Καλή Επιτυχία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΑΡΗΝΗ» προσκαλεί τα μέλη του στη
γιορτή του Αγ. Κωνσταντίνου που θα
πραγματοποιηθεί την παραμονή, 20
Μαΐου 2018 μετά τον εσπερινό, στην
αίθουσα συναντήσεων του Αγ.
Αθανασίου. Ο Σύλλογος θα προσφέρει
κυρίως γεύμα, κρασί και αναψυκτικά.
Όσα από τα μέλη μας έχουν την
ευχαρίστηση ας εμπλουτίσουν το τραπέζι
της γιορτής με ορεκτικά και γλυκά.

Με τιμή το Δ. Σ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος πρόκειται να διοργανώσει
εκδρομή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί ο
τόπος προορισμού και τα σχετικά. Από τις
15 Μαΐου και μέχρι τις 15 Ιουνίου, μπορείτε
να επικοινωνήσετε για ενημέρωση και
κρατήσεις θέσεων, στα εξής τηλέφωνα:
Νίκη Πρασσά: 6978742646
Φιλιππόπουλος Δημήτρης: 6978476214.

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.

Δημήτρης Φιλιππόπουλος – Ταμίας

Οικονομική ενίσχυση εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για το μήνα Απρίλιο είχαμε από τους
συγχωριανούς μας: Φιλλιώ Βασιλοπούλου, Ευσταθία
Κοπανιτσάνου, Νίκο Κοτσίδη, Σωκράτη  Παναγόπουλο,
Φανή Παναγοπούλου τους οποίους θερμά Ευχαριστούμε.

Κοινωνικά
Στις 15 Μαρτίου παντρεύτηκε η Βασιλική
Αβραμοπούλου του Βασιλείου και της Παναγιώτας με
τον Δημήτρη Σιαπλαούρα στο Γαλάτσι. Από τον
Σύλλογο Να Ζήσουν.
Αγοράκι απέκτησαν ο Νίκος Τζορζέτος και η Φωτεινή
Πρασσά του Παναγιώτη και της Νίκης, και αδερφή του
Προέδρου στις 20 Απριλίου στην Κεφαλονιά που
διαμένουν. Από το Σύλλογο ευχόμαστε να τους Ζήσει.
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