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Η εκδρομή του Συλλόγου στην Κεφαλονιά
Φετινός προορισμός της καθιερωμένης εκδρομής που διοργανώνει κάθε χρόνο ο
Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας αποτέλεσε η καταπράσινη Κεφαλονιά. Η
εκδρομή του Συλλόγου μας είχε σαν αφετηρία την Αρήνη. Οι πρώτοι εκδρομείς
επιβιβάστηκαν στο
λεωφορείο στις 6.30
π.μ. στην Αρήνη.
Κατόπιν κατηφορίσαμε
προς τη Ζαχάρω για να
παραλάβουμε το
μεγαλύτερο όγκο των
εκδρομέων. Αφού η
παρέα μαζεύτηκε και
είχε απαρτία ξεκίνησε
το ταξίδι μας. Φτάσαμε
στην Κυλλήνη κατά τις
8.30 π.μ. οπού πήραμε
το καράβι με τελικό
μας προορισμό τη
Κεφαλονιά. Ύστερα
από μιάμιση ώρα
ήμασταν στο λιμάνι
του Πόρου. Η
Κεφαλονιά, ή αλλιώς
Κεφαλληνία, είναι νησί
του Ιονίου πελάγους κι
ανήκει στα Επτάνησα.
Η ορθή ονομασία της
νήσου είναι
"Κεφαλληνία" προερχόμενη από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους
Ομηρικούς "Κεφαλλήνες" (Δωριστί "Κεφαλλάνες") και όχι "Κεφαλονία-Κεφαλονιά"
από τον μυθικό ήρωα της Αττικής τον Κέφαλο, που κατά τους Αθηναίους υποτίθεται
πως κατέλαβε την νήσο και της έδωσε το όνομά του. Ο πρώτος μας σταθμός ήταν το
μοναστήρι του Αγ. Γερασίμου. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νοταράς γεννήθηκε στα Τρίκαλα
Κορινθίας το 1506.Ο πατέρας του, Δημήτριος ήταν από το γνωστό Βυζαντινό γένος
των Νοταράδων, και κατά την παράδοση ήταν συγγενής του μεγάλου Δούκα Λουκά
Νοταρά που καθαιρέθηκε κατά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Το κοσμικό
όνομα του αγίου ήταν Γεώργιος. Ο άγιος έφυγε έφηβος από το σπίτι του και το 1527
πήγε στην Ζάκυνθο για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του. Αργότερα πήγε στην
Ιερουσαλήμ όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη
Ιεροσολύμων Γερμανό με το όνομα Γεράσιμος προς τιμήν του αγίου Γερασίμου του
Ιορδανίτου. Εκεί έμεινε δώδεκα χρόνια υπηρετώντας στο ναό της Αναστάσεως.
Περιόδευσε στην Αίγυπτο και τη Συρία για να επιστρέψει το 1559 στην Κεφαλονιά
όπου και ίδρυσε το μοναστήρι του. Ο Άγιος Γεράσιμος πέθανε την 15η Αυγούστου

του 1579. Επειδή την ημέρα αυτή γιορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου, η γιορτή του
Άγιου Γεράσιμου είναι ακριβώς την επόμενη μέρα.  Αφού προσκυνήσαμε με ευλάβεια
το άφθαρτο λείψανο του Αγ. Γερασίμου στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο

με επόμενο προορισμό
μας την πρωτεύουσα του
νησιού, το Αργοστόλι το
οποίο αποτελεί την
πρωτεύουσα και το
κέντρο δραστηριοτήτων
του νησιού από το 1757,
οπότε υπήρξε σημαντική
μετακίνηση πληθυσμού
από την παλαιά
πρωτεύουσα, τον Άγιο
Γεώργιο, με σκοπό την
εκμετάλλευση των
εμπορικών δυνατοτήτων
του κόλπου της περιοχής.
Στο Αργοστόλι κάναμε
την βόλτα μας στα
γραφικά σοκάκια του,
ήπιαμε τον καφέ μας και

ξεκουραστήκαμε.
Επόμενος σταθμός της
εκδρομής μας ήταν το
γραφικό χωρίο της Αγ.
Ευφημίας. Η Αγία
Ευφημία είναι

παραθαλάσσιο χωριό της Κεφαλονιάς, στον όρμο της Σάμης, στο μυχό του
φερώνυμου όρμου και στη νότια είσοδο του στενού της Ιθάκης. Εκεί δίπλα στη
θάλασσα καθίσαμε και πήραμε το μεσημεριανό μας γεύμα. Έχοντας γεμίσει τις
μπαταρίες μας ξεκινήσαμε για τον τελευταίο προορισμό του ταξιδιού μας το
μαγευτικό σπήλαιο της Μελισσάνης. Το βαραθρώδες λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης
βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλ. βορειοδυτικά της Σάμης στην Κεφαλονιά. Η φυσική
είσοδος του σπηλαίου είναι κατακόρυφη και δημιουργήθηκε από την πτώση ενός
τμήματος της οροφής. Η λίμνη βρίσκεται 20 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους
και το βάθος των νερών της κυμαίνεται από 10 μ. έως 30 μ. Περιέχει σταλακτίτες και
σταλαγμίτες με περίεργα σχήματα που στολίζουν το μεγαλύτερο τμήμα του σπηλαίου.
Μαγεμένοι από την ομορφιά του σπηλαίου αναχωρήσαμε για το λιμάνι της
επιστροφής, τον Πόρο, εκεί οπού ξεκίνησε η εκδρομή μας. Επιστρέψαμε στη βάση
μας γεμάτοι εμπειρίες, εικόνες και αναμνήσεις. Ευελπιστούμε  στην  ύπαρξη και
άλλων τέτοιων εκδρομών στο μέλλον.

(Πηγή πληροφοριών :Διαδίκτυο) Βικτώρια Δ. Δαλιάνη

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

Δεκαπενταύγουστος στην Αρήνη
Δεκαπενταύγουστος και φέτος στην Αρήνη. Μόνο που
κάποια μελαγχολία διακατείχε τους ανθρώπους του χωριού
μας και όλης της Ελλάδας. Οι πυρκαγιές στην Ανατολική
Αττική ξύπνησαν μνήμες. Όμως η ζωή πρέπει να
συνεχίζεται. Οι προετοιμασίες για το παραδοσιακό μας
πανηγύρι είχαν αρχίσει πολύ καιρό πριν. Το μουσικό σχήμα
είχε βρεθεί, οι παραγγελίες για τα εδέσματα είχαν κλεισθεί
και οι άνθρωποι που βοηθούν στην πραγματοποίησή του
κάθε χρόνο, είχαν αρχίσει τις απαραίτητες εργασίες. Την
παραμονή τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός στο
εκκλησάκι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το βράδυ
πραγματοποιήθηκε η Γιορτή των Νέων, με την απονομή
επαίνου και ενός αναμνηστικού δώρου από τον Σύλλογο,
για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες του 2017. Ανήμερα
της Παναγίας, έγινε η εορταστική δοξολογία και το βράδυ,
το παραδοσιακό μας πανηγύρι. Πλούσια τα εδέσματα και
νόστιμα, εξαιρετική η εξυπηρέτηση από τους εθελοντές
συγχωριανούς μας, τους οποίους θερμά Ευχαριστούμε. Ας
ευχηθούμε του χρόνου, να μην  σκιάσει τίποτα δυσάρεστο
την καθιερωμένη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Η Σύνταξη

1ο Βραβείο φωτογραφίας για τον
Γιώργο Δ. Δαλιάνη

Το 1ο Βραβείο φωτογραφίας κέρδισε ο Γιώργος Δ.
Δαλιάνης στον 1ο Φωτογραφικό Φεστιβάλ Ορεινής
Κορινθίας με την φωτογραφία «Σπηλιά της φώκιας».
Συγχαρητήρια από το Σύλλογο για την διάκριση.

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδρομή του Συλλόγου στην Κεφαλονιά (Φωτ. Γ. Δ. Δαλιάνη)

Στιγμιότυπο από την βράβευση στη γιορτή των νέων
(Φωτ. . Μαρινάσια Ζαχαροπούλου)



Καλοκαιρινές παιδικές αναμνήσεις από το χωριό

Το «καλοκαίρι», η εποχή της ξεγνοιασιάς, της χαράς και της χαλαρότητας μας
αποχαιρέτησε. Αγαπημένη εποχή όλων και ιδιαίτερα των παιδιών. Αναπολώ τα δικά
μου παιδικά καλοκαίρια κι οι αναμνήσεις είναι τόσο έντονες και συνάμα όμορφες.
Όλες οι παιδικές καλοκαιρινές αναμνήσεις μου είχαν ένα όνομα, το χωριό μου.
Νιώθω ευγνώμων που έζησα στο χωριό μου κοντά στον παππού και στη γιαγιά. Ένα
όμορφο καταπράσινο χωριό. Η ζωή  εδώ ήταν πιο ήσυχη και διαφορετική. Τα σπίτια
πολλά και κατοικούνταν. Το καθένα είχε την αυλή του, τον κήπο του, το κατώι για τις
σοδειές του αλλά και τα δικά του ζώα. Πρόλαβα το δημοτικό σχολείο στην Αρίτσα
που μ’ έστελνε η γιαγιά κάποιες φορές ,αν και ήμουν μικρότερη, μαζί με το κολατσιό
μου. Τις τέσσερεις βρύσες που έτρεχαν άφθονο νερό, τα τρία καφενεία του χωριού
(τα ωραία γλυκά του κουταλιού  στου κυρ Νιόνιου, τις καραμέλες μες τις γυάλες που
παίρναμε στου κυρ Γιάννη του Σκουτέρη απέναντι, το γλυκό κεράσι ή το υποβρύχιο

στου κυρ Χαραλάμπη). Ολόκληρη τη μέρα μας την περνούσαμε στο χωριό, μιας και
τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να μας πάνε στην παραλία. Έτσι συγκεντρωνόμαστε όλα
τα παιδιά και  παίζαμε είτε στο προαύλιο της εκκλησίας, είτε στην Αρίτσα, διασχίζαμε
τον Ανεμόμυλο προς την Αρίτσα αλλά κάναμε και τις βόλτες μας στο Κομπόρι και
μάλιστα πολλές φορές το βράδυ με πανσέληνο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη όταν
βλέπω τους καλοκαιρινούς μήνες να συγκεντρώνονται  τόσα παιδιά στο χωριό μας, η
«νέα γενιά» και να συνεχίζουν να κάνουν ό,τι κάναμε και μεις στην ηλικία τους. Κάθε
απόγευμα συνάντηση στο προαύλιο της εκκλησίας, ποδόσφαιρο στην Αρίτσα, φωνές
παιδικές ν  ́ ακούγονται μέχρι αργά το βράδυ. Μπορεί να έχουν προσθέσει  το
μπουγέλο στη βρύση, τις ποδηλατάδες, τα πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας, το
υπαίθριο σινεμά στην πανηγυρίστρα, τη βραδιά των νέων πριν το καθιερωμένο
πανηγύρι μας από τον πολιτιστικό μας σύλλογο, αλλά ένα κοινό έχουμε όλοι, την
αγάπη μας για το χωριό και σίγουρα όλους θα μας συνοδεύουν οι καλοκαιρινές μας
αναμνήσεις σε αυτό. Σοφία Παναγοπούλου

Η εποχή της πλίθας στην Αρήνη
Ευχαριστούμε το Σπύρο Κανέλλο για παρακάτω άρθρο, στο οποίο μας περιγράφει τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στην Αρήνη έφτιαχναν με τα χέρια τους πλίθες, τις
οποίες χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή στάβλων αποθηκών ακόμη και σπιτιών.
Τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι χώριζαν τις εποχές, ανάλογα με τα υλικά που
χρησιμοποιούσαν, για την κατασκευή ορισμένων εργαλείων και αντικειμένων, τα
οποία χρησίμευαν για τις ανάγκες του σπιτιού τους. Ανάλογα με τα υλικά, ονόμαζαν
και τις εποχές. Όπως την εποχή της πέτρας, του ξύλου, του πηλού, του χαλκού, του
σιδήρου κλπ. Με πηλό τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι, έφτιαχναν διάφορα οικιακά
σκεύη για την καθημερινή τους εξυπηρέτηση, όπως στάμνες και κανάτια για νερό,
πιάτα και τσανάκες για φαγητό, τσουκάλια για το μαγείρεμα και διάφορα οικοδομικά
υλικά, όπως τούβλα, που για την κατασκευή τους έως και σήμερα, χρησιμοποιείται ο
πηλός. Για την κατασκευή σπιτιών, αποθηκών, στάβλων κλπ. χρησιμοποιούσαν και
τον πλίνθο. Σε αυτό το άρθρο, θα γνωρίσουμε πως έφτιαχναν τις πλίθες. Κατ’ αρχάς
εύρισκαν το κατάλληλο χώμα, συνήθως άργιλο (γλίνα) που υπήρχε έξω στους αγρούς.
Έσκαβαν με τις αξίνες και έβγαζαν αρκετή ποσότητα χώματος. Αφού το κοσκίνιζαν
με μεγάλες σήτες (κόσκινες τις έλεγαν τότε), για να φύγουν τα διάφορα ξένα υλικά,
όπως πέτρες, ξύλα κλπ. το καθαρό υλικό που έμενε, το έριχναν μέσα σε έναν μεγάλο
λάκκο που άνοιγαν στο έδαφος, μαζί με μια ποσότητα από άχυρα, τα οποία
κατάβρεχαν καλά με νερό για να μουλιάσουν. Μετά έμπαιναν μέσα  στο λάκκο

ξυπόλητοι και άρχιζαν να τσαλαπατούν το υλικό, έως ότου γινόταν ένας
ομογενοποιημένος πολτός. Έφτιαχναν ένα καλούπι με δύο θήκες σε σχήμα
παραλληλόγραμμο, με διαστάσεις 20Χ20Χ40 εκατοστά, από σανίδες – τότε δεν
υπήρχε  η λαμαρίνα που χρησιμοποιούμε σήμερα – εύρισκαν ένα χώρο επίπεδο και
αφού έβαζαν κάτω ψηλή άμμο για να μην κολλήσει ο πηλός στο έδαφος,
τοποθετούσαν επάνω το καλούπι. Μετά το γέμιζαν με τον πηλό και πατούσαν με τις
παλάμες τους, ώστε το καλούπι να γεμίσει καλά σε όλες τις πλευρές του και αφού
πρώτα το έβρεχαν με νερό για να ξεκολλήσει εύκολα, μετά με μία σανίδα, ίσιωναν
την πάνω επιφάνεια και κατόπιν πιέζοντας ελαφρά με τα χέρια, σήκωναν το καλούπι
επάνω και απίθωναν τις δυο πλίθες στο έδαφος. Τις άφηναν μερικές ημέρες για να
ξεραθούν με τον ήλιο και κατόπιν τις μάζευαν, για να στρώσουν την επόμενη σειρά.
Έτσι εργάζονταν, έως ότου συμπλήρωναν τον αριθμό που χρειάζονταν για την
κατασκευή που ήθελαν. Για το κτίσιμο και για να δένουν μεταξύ τους οι πλίθες,
χρησιμοποιούσαν επίσης πηλό  και έτσι γίνονταν όλες μια μάζα. Γι’ αυτό και άντεχαν
στους σεισμούς. Σήμερα στα χωριά, υπάρχουν ακόμα σπίτια, που είναι κτισμένα με
πλίθες. Αρκεί να προστατεύονται από τη βροχή, διαφορετικά αν βραχούν,
διαβρώνονται εύκολα.

Σπύρος Κανέλλος.

Εκδρομή στο φαράγγι
Η καθιερωμένη μας εκδρομή στο φαράγγι
πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια φορά και φέτος. Το
φαράγγι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος είχε να μας
δείξει νέες και πλούσιες εικόνες. Οι καμένοι κορμοί που
για χρόνια έστεκαν στην θέση Ζάρα, πλέον έχουν
σχεδόν εξαλειφθεί. Τα νερά φέτος λόγο των
βροχοπτώσεων ήταν σε πολύ καλά ικανοποιητικά
επίπεδα όπου και αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα που το
έκανε ακόμα πιο παιχνιδιάρικο. Η συμμετοχή του
κόσμου μπορεί να μην ήταν μεγάλη, αλλά αυτό δεν μας
πτόησε καθόλου. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε ήταν
η καθιερωμένη όπως κάθε χρόνο μέχρι την λίμνη της
Καλογριάς. Στην επιστροφή και το τέλος της
δραστηριότητας, μας περίμενε και μια ευχάριστη
έκπληξη από την Άννα Ραβιόλου γυναίκα του
συγχωριανού μας Φώτη Κοπανιτσάνου. Η έκπληξη
ήταν το κέρασμα από τα υπέροχα Συριανά λουκούμια
Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω και κάτι το οποίο
παρατηρώ κάθε χρόνο. Το ευχάριστο είναι πως ο κόπος
και η προσπάθεια για την ανάδειξη του φαραγγιού
φαίνεται να έχουν πιάσει τόπο. Αυτό φαίνεται από τα
αυτοκίνητα που βλέπουμε σταθμευμένα στην είσοδο
του. Και μπορώ να πω πως κάθε χρόνο έχει αυξητική
τάση. Γιώργος Δ. Δαλιάνης

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο είχαμε από τους συγχωριανούς μας
Ζαχαράκη Κων/νο στη μνήμη του θείου του
Γιώργου Νικολακόπουλου, Αβραμόπουλο Σωτήρη,
Αλεξόπουλο Νικόλαο του Κων/νου και Σκουτέρη
Κων/νο, τους οποίους Θερμά Ευχαριστούμε.

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

Συγχαρητήρια
Το πτυχίο του από τη σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας του
Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου πήρε ο Φώτης
Καρπίτης του Νικολάου και της Μαρίας Βογιαντζή στις 10
Ιουλίου 2018. Ευχές για  Καλή Σταδιοδρομία

Επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι.
Εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. πέτυχαν οι ακόλουθοι νεαροί
συγχωριανοί μας στους οποίους ευχόμαστε Καλές
σπουδές: Η Αρχοντία  Γιαννοπούλου του Θεοδώρου
και της Κατερίνας Φλώρου στο τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών Συστημάτων στην Πολυτεχνική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Νικόλαος Ζηλήρος του
Αθανασίου και της Διονυσίας Πρασσά  στο ΤΕΙ
Μηχανολόγων Μηχανικών Χαλκιδικής και ο Αθανάσιος
Μάριος Νικολακόπουλος του Δημητρίου στη Σχολή
Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Από το Σύλλογο Συγχαρητήρια.

Κοινωνικά
Ο Φώτης και η Ειρήνη Μισιχρόνη πάντρεψαν τον γιο τους
Γιώργο με την Μαργαρίτα στις 28 Ιουλίου στον ιερό ναό
του Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας στην Αθήνα.
Ακολούθησε γλέντι σε γνωστό κτήμα του Κορωπίου

Τον γάμο τους τέλεσαν ο Διονύσης Ψωμάς και η
Τζεβελέκου Γαληνή στις 26 Αυγούστου και στη συνέχεια τα
βαφτίσια της κόρης τους, η οποία πήρε τα ονόματα,
Βασιλική και Ειρήνη.

Στις 23 Αυγούστου βάφτισαν το τρίτο τους παιδάκι,
αγοράκι, ο Θανάσης και η Ναταλία Ρουμελιώτη. Το όνομα
αυτού Ιωάννης.

Στις 25 Αυγούστου, βάφτισαν την κόρη τους ο
Δημήτρης Μπαλτάς και η Διονυσία Φιλιπποπούλου με τα
ονόματα Ελένη και Μυρτώ
Ευχές από το Σύλλογο για νεόνυμφους και νεοφώτιστα.
-------------------------------------------------------------- ---------

Με ανακοπή καρδιάς την ώρα που κολυμπούσε έφυγε
από τη ζωή στις 3 Αυγούστου ο Γιώργος Νικολακόπουλος,
σε ηλικία 74 ετών. Είχε διατελέσει Πρόεδρος της
Κοινότητας καθώς του Συλλόγου της Αρήνης. Η εξόδιος
ακολουθία και ταφή έγιναν στις 6 Αυγούστου στην Αρήνη.

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή στις 23 Αυγούστου
η Φωτεινή Νικολακοπούλου χήρα Κωνσταντίνου
Νικολακόπουλου,. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν
στη Ζαχάρω.
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους των εκλιπόντων.
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