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Η εκδήλωση του Αγίου Αθανασίου και η κοπή πίτας του Συλλόγου

Στιγμιότυπο από την κοπή βασιλόπιτας (Φωτ. Μαρινάσια
Ζαχαροπούλου)

Στις 17 Ιανουαρίου, παραμονή του Αγίου
Αθανασίου όπως κάθε χρόνο, μετά τον
πανηγυρικό εσπερινό, πραγματοποιήθηκε και
φέτος, από το Σύλλογο της Αρήνης η κοπή της
πίτας για το 2019 και η καθιερωμένη
εκδήλωση του Συλλόγου. Η εκδήλωση
ξεκίνησε με την κοπή της πίτας όπου το
φλουρί έτυχε στην Πόπη Παναγοπούλου. Στη
συνέχεια, όλοι οι συγχωριανοί παρακάθισαν
στο καθιερωμένο γεύμα, όπου και φέτος ήταν
πλούσιο,
προσφορά
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου της Αρήνης. Κάποιες κυρίες,
συμπλήρωσαν το γεύμα με νόστιμα γλυκά και
εδέσματα και τις ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι’
αυτό. Και φέτος λοιπόν, ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η εκδήλωση για την γιορτή του
Πολιούχου του χωριού μας Αγίου Αθανασίου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ»
ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθησαν
συμμετείχαν, βοήθησαν και προσέφεραν για την
πραγματοποίηση και αυτής της εκδήλωσης.
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Ζημιές στο νεκροταφείο από τις βροχές

Στιγμιότυπο από την κοπή βασιλόπιτας (Φωτ. Μαρινάσια
Ζαχαροπούλου)

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :

Το νεκροταφείο και ο δρόμος μετά τις βροχές (Φωτ. Νίκη Πρασσά)
Οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του χειμώνα, επιδείνωσαν την ήδη προβληματική κατάσταση, που είχε
δημιουργηθεί από πέρυσι στην περιοχή του νεκροταφείου. Το έδαφος υποχώρησε με αποτέλεσμα να
γκρεμιστεί για άλλη μια φορά η μάντρα και τα περισσότερα μνήματα να βουλιάξουν και να
καταστραφούν. Οι ζημιές είναι μεγάλες και είναι αναμφίβολο εάν θα μπορέσουν να αποκατασταθούν,
ειδικά στα σημεία που έχει υποχωρήσει το έδαφος, διότι εκτός από τη μετατόπιση, τα νερά έχουν
επηρεάσει τον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος έχει καταστεί πλέον σαθρό. Εάν μάλιστα, οι βροχές
συνεχιστούν και την Άνοιξη το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Εκτός από
το νεκροταφείο, μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί και με το δρόμο, που και αυτό προϋπήρχε, από πέρυσι.
Η πρόχειρη επιχωμάτωση που έγινε, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση, από και προς τα υπόλοιπα
χωριά, δεν κράτησε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να συνεχίζεται.

Όλα τα μέλη του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ»
Θέματα : Ετήσια Γενική Συνέλευση
Απολογισμός πεπραγμένων
Εκλογές νέου Δ.Σ.
Κυρίες και κύριοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ» σε εφαρμογή του
άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού και
με απόφαση που έλαβε,
συγκαλεί σε
τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του, η
οποία θα γίνει, την Κυριακή των Βαΐων,
21/04/2019, στο χώρο συναντήσεων του
Αγίου Αθανασίου, ώρα ενάρξεως 18:30μ.μ.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η
Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την
Κυριακή του Πάσχα 28/04/2019
στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης 18:30.
Θερμή παράκληση προς όλα τα μέλη του
Συλλόγου να παραβρεθούν και να
δηλώσουν συμμετοχή στις αρχαιρεσίες,
προκειμένου να διεξαχθούν ομαλά οι
εκλογές και να προκύψει ένα νέο και
ανανεωμένο Δ.Σ. Η ανανέωση στα
πρόσωπα ενός φορέα, εκ των οποίων τα
περισσότερα έχουν κλείσει δεκαετία,
θεωρούμε πως είναι πλέον απαραίτητη,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους
ανθρώπους να προσφέρουν το καλύτερο
δυνατό στον τόπο τους.
Το Δ.Σ

Η σημερινή κατάσταση στο νεκροταφείο (Φωτ. Νίκη Πρασσά)

Η Τηλεόραση και ο σύγχρονος Έλληνας
“Η ζωή αρχίζει όταν μπορείς να διαθέτεις το χρόνο σου σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την τηλεόραση”. Καλ Κίγκαν
Ο “αδούλωτος” Έλληνας κατάντησε θλιβερός…χαζοκούτης! Έγκυρες
στατιστικές βεβαιώνουν ότι ο Έλληνας βλέπει πάνω από τρεις ώρες τηλεόραση
την ημέρα. Έχουμε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Το παγκόσμιο το έχουν οι
Αμερικανοί με πέντε ώρες την ημέρα! Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη με τους
Βέλγους να έρχονται δεύτεροι. Οι λιγότερο εθισμένοι είναι οι Ιταλοί. Η
προσκόλληση μπροστά σε μια οθόνη σημαίνει παραμέληση των υποχρεώσεων,
απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, απομόνωση, επιθετικότητα, μεταβολή
της συμπεριφοράς, αδιαφορία, και φυσικά πονοκέφαλοι και ξηρότητα
οφθαλμών. Αρκετοί είναι οι νέοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού.
Φυσικά εκτός από την τηλεόραση ανησυχητική είναι και η οθόνη του
υπολογιστή. Η προβληματική χρήση οδηγεί στο να γίνονται βίαιοι με τους

γονείς ή τους φίλους τους, να μένουν χωρίς ύπνο, να απομονώνονται, να
μελαγχολούν ή να μη φροντίζουν σωστά τον εαυτό τους. Η λογική που
επικρατεί σήμερα στα κανάλια δεν ετοιμάζει ενεργούς πολίτες αλλά υπηκόους.
Η αλήθεια των γεγονότων δεν προβάλλεται, η παραπληροφόρηση είναι
συνήθης, η υπερκατανάλωση προωθείται, η βία κυριαρχεί και γενικά τα
τηλεοπτικά σκουπίδια μπαίνουν καθημερινά στα σπίτια μας και τα μολύνουν. Η
καλύτερη τηλεόραση είναι η κλειστή τηλεόραση. Το σωστό θα ήταν η
επιλεκτική χρήση της. Η ενημέρωση από τους γονείς και από το σχολείο είναι
απαραίτητη. Κάποτε ένας πιτσιρικάς ρώτησε τον πατέρα του: “Πατέρα τι είναι
τηλεόραση;” και εκείνος του απάντησε: “ Παιδί μου είναι το κουτί των
κουτών”.
Γαληνή Τζεβελέκου – Φιλόλογος

Ιερέας, Ανθυπαστυνόμος και Βραβευμένος Ελαιοπαραγωγός
Η ελαιοπαραγωγή στην Ηλεία αλλά και σε όλη την Ελλάδα τελείωσε και φέτος.
λειτουργεί στην ενορία του, στην Καμαρίνα Ζαλόγγου. Παράλληλα, ασχολείται
Με το δάκο και το γλοιοσπόριο - όπως λέγεται ο νέος εχθρός της ελιάς - η
με τον ελαιώνα του, στο Νεοχώρι Άρτας, όπου είναι και ο γενέθλιος τόπος του
παραγωγή δεν πήγε και τόσο καλά. Όμως σε κάποια μέρη της Ελλάδας, φαίνεται
και παράγει ένα εξαιρετικό βιολογικό ελαιόλαδο. Η ζωή του και οι δράσεις του,
πως τα κατάφεραν καλύτερα. Επειδή τα νέα με την καλλιέργεια της ελιάς μας
θα μπορούσαν να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όσους διατείνονται ό,τι δεν
αφορούν όλους, αξίζει να αναφέρουμε την περίπτωση ενός βραβευμένου
έχουν χρόνο και δεν προλαβαίνουν τίποτα άλλο, εκτός από μία και μόνη
ελαιοπαραγωγού. Ο Βασίλης Ρούσσας, δεν κατάγεται από την Ηλεία, ούτε από
απασχόληση. Ο Βασίλης Ρούσσας, το 2000 πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
την Πελοπόννησο. Η καταγωγή και ο τόπος διαμονής του είναι η Ήπειρος.
στη Μυτιλήνη, στη Σχολή Περιβάλλοντος. Ένα χρόνο αργότερα με
Παρακολουθώντας τα νέα που αφορούν στο εθνικό μας προϊόν – την ελιά –
κατατακτήριες εξετάσεις εισάγεται στην Σχολή Αστυφυλάκων. Το 2003
μέσω Διαδικτύου, αλλά και ημερησίου τύπου, πληροφορηθήκαμε την
υπηρετεί Αστυνομικός σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Παράλληλα,
εξαιρετική προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι οικογενειάρχης,
αποφασίζει να σπουδάσει Θεολογία και το 2010 παίρνει το πτυχίο του. Παίρνει
Ιερέας, Ανθυπαστυνόμος και ελαιοπαραγωγός. Η ποικιλία ελιάς που καλλιεργεί,
μετάθεση για την Πρέβεζα και λόγω του πτυχίου της Θεολογίας, γίνεται
είναι η κορωνέϊκη και μάλιστα φέτος, πήρε πέντε διακρίσεις σε διαγωνισμούς
Ανθυπαστυνόμος. Το Δεκέμβριο του 2013 χειροτονείται Διάκονος και το 2017
λαδιού. Η ονομασία που έχει δώσει στο προϊόν του είναι Ελληνική και λέγεται
αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου Ιερέα στην ενορία του Αγίου Βασιλείου στην
«Ποίημα». Ο Βασίλης Ρούσσας, όπως είναι το όνομά του, είναι πατέρας τριών
Καμαρίνα του Ζαλόγγου. Παράλληλα, αξιοποιεί την πατρική του περιουσία και
παιδιών και ζει μόνιμα στην Πρέβεζα. Μοιράζει τις ώρες του ανάμεσα στην
αποδεικνύει έμπρακτα ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί σωστά και με σεβασμό με
Υπηρεσία του - την Αστυνομία Πρέβεζας - τις καθημερινές και τις Κυριακές,
κάτι που αγαπάει, βρίσκει πάντα το χρόνο.
**************************************************************************************************************************************

Γρίφος

Μια γιαγιά έβαλε στην κανίστρα της αυγά και πήγε
στο παζάρι να τα πουλήσει. Την πρώτη μέρα
πούλησε τα μισά αυγά και μισό αυγό απ’ αυτά που
είχε η κανίστρα. Την δεύτερη μέρα πούλησε τα
μισά αυγά και μισό αυγό από αυτά που περίσσεψαν
από την πρώτη μέρα. Την Τρίτη μέρα πούλησε τα
μισά αυγά και μισό αυγό από αυτά που περίσσεψαν
από την δεύτερη μέρα. Κοίταξε στην κανίστρα της
και είδε ότι είχε ένα αυγό. Με πόσα αυγά ξεκίνησε
στην κανίστρα;

«Ξύπνα» είναι ο τίτλος σε ένα C.D. με όμορφα
τραγούδια από δυο δικούς μας ανθρώπους. Ο
Χάρης Χριστοδούλου και η Βούλα Καντζιού,
έχουν αποδείξει την αγάπη τους για το τραγούδι.
Το επιβεβαίωσαν προσφάτως και με ένα C.D. σε
μουσική Χάρη Χριστοδούλου. Τραγουδούν και
συμμετέχουν επίσης, η Βούλα Καντζιού, ο Φώτης
Τσορανίδης και ο Φώτης Βεργόπουλος. Ευχόμαστε
στο Χάρη και τη Βούλα, τα τραγούδια τους να
αγαπηθούν και να είναι καλοτάξιδα.
Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και την
εφημερίδα τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο
είχαμε από τη συγχωριανή μας Γουργούλη
Χριστίνα την οποία Θερμά Ευχαριστούμε

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

Η λύση του προηγούμενου γρίφου:
Περνάει πρώτα αυτός που κάνει 1 λεπτό με αυτόν
που κάνει 2 λεπτά. Επιστρέφει ο 1 λεπτό και
περνάει ο 5 λεπτά και ο 10 λεπτά. Επιστρέφει ο 2
λεπτά και παίρνει τον 1 λεπτό και περνάνε.
Δηλαδή 2 λεπτά η πρώτη διαδρομή και 1 η
επιστροφή και 10 η δεύτερη διαδρομή και 2 η
επιστροφή και 2 η τελευταία διαδρομή.
2+1+10+2+2= 17.
Για απορίες ή διευκρινήσεις στα τηλέφωνα :
2625031100 - 6974322227.
ΥΓ. Σας συνιστώ απλή αριθμητική και όχι
άλγεβρα για όσους γνωρίζουν.
Βασίλης Αβραμόπουλος

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

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Η ΑΡΗΝΗ» σας εύχεται
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά

Κοινωνικά

Πρόσκαιρο πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε ο
συγχωριανός μας Τάκης Παναγόπουλος, ο οποίος
πλέον, βρίσκεται σε ανάρρωση. Του ευχόμαστε
γρήγορα Περαστικά.
-------------------------------------------------------------Έφυγε από τη ζωή στις 4 Φεβρουαρίου η
Ελευθερία Νικολακοπούλου – Μεταξά, χήρα του
Άγγελου Μεταξά. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
έγιναν στην Αθήνα. Θερμά Συλλυπητήρια από το
Σύλλογο στους οικείους της εκλιπούσης.
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