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Γενική Συνέλευση και Εκλογές στο Σύλλογο «Η ΑΡΗΝΗ»

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου, Κυριακή του Πάσχα, στο
ΚΥΛΙΚΕΊΟ της Εκκλησίας του χωριού, η εκλογική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό του Πολιτιστικού
Συλλόγου ΑΡΗΝΗ, η παρουσία 54 μελών ήταν ικανή για να
προχωρήσουν οι εργασίες, δεδομένου ότι επρόκειτο για επαναληπτική
συνέλευση. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος και
γραμματείς οι: Παναγοπούλου Σοφία και Γραμματικός Νικόλαος. Η
πρόεδρος του συλλόγου Νίκη Πρασσά παρουσίασε τα πεπραγμένα του
Δ.Σ. κατά την τριετία από 2016 μέχρι 2019. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε
στις εκδρομές, τις εορταστικές εκδηλώσεις κατά την εορτή Αγίου
Αθανασίου και Αγίου Κωνσταντίνου, τις διήμερες εκδηλώσεις κάθε
Δεκαπενταύγουστο (γιορτή νέων –βράβευση επιτυχόντων σε ΑΕΙ και
πανηγύρι), τη συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε
συνεργασία με τους άλλους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, την
συνεργασία κάθε καλοκαίρι με το φεστιβάλ κινηματογράφου Ολυμπίας
και την προβολή ταινιών στο χωριό, την έκδοση ημερολογίου και της
εφημερίδας ΤΑ ΑΡΗΝΑΙΙΚΑ, τις ενέργειες για σύνδεση του χωριού
στο Διαδίκτυο, τη συντήρηση της κεραίας λήψης τηλεοπτικού σήματος
και τις ενέργειες για καλλωπισμό του χωριού. Τελειώνοντας
τεχνικής φύσεως ανωτέρω θέματα το νέο Δ.Σ. θα ενεργήσει στα πλαίσια που
ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν, στήριξαν και ενίσχυσαν το σύλλογο. Η
περιγράφονται και επιτρέπονται από το καταστατικό, δεδομένου ότι για να
γραμματέας της ελεγκτικής επιτροπής παρουσίασε συνοπτικά τον έλεγχο των
δοθούν ουσιαστικές, μόνιμες και άρτιες τεχνικά λύσεις, πρέπει να προηγηθούν
οικονομικών στοιχείων του οικονομικού έτους 2018 και της τριετούς θητείας του
ενέργειες αρμόδιων φορέων, όπως ο Δήμος Ζαχάρως, το Εκκλησιαστικό
απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τον διοικητικό
Συμβούλιο και η Τηλεπικοινωνιακή Εταιρεία, η οποία καλύπτει την περιοχή. Σε
και οικονομικό απολογισμό και στη συνέχεια ενέκρινε την εγγραφή νέων μελών.
κάθε περίπτωση, το νέο Δ.Σ. και ο Σύλλογος, δεν θα ολιγωρήσει και θα
Τ α νέα μέλη του συλλόγου είναι: 1.Μπαχούρος Θεόδωρος, 2.Πρασσά Σοφία
συνδράμει σε προσπάθειες ορθής λύσης των προβλημάτων. Ακολούθησε η
του Δημητρίου, 3.Πρασσάς Ιωάννης του Λάμπρου, 4.Χριστοδουλοπούλου
εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, αποτελούμενης από τα μέλη του
Αικατερίνη και 5.Ρουμελιώτη Αφροδίτη του Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια
συλλόγου:1) Σοφία Παναγοπούλου 2)Γεώργιο Δαλιάνη 3)Βασιλοπούλου
ετέθησαν ερωτήσεις και έγιναν τοποθετήσεις από μέλη του Συλλόγου σχετικά
Αθανασία, η οποία και ανέλαβε τη διεξαγωγή των εκλογών. Μετά την
με διάφορα θέματα όπως: η λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις δαπάνες που
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξελέγησαν με την εξής σειρά εκλογής. Α .Για το
πραγματοποιεί το Δ.Σ., η υπεράντληση των υδάτων της βρύσης το καλοκαίρι
Δ.Σ οι : 1.Πρασσά Νίκη 2.Βασιλοπούλου Φιλιώ 3.Φιλιππόπουλος Δημήτριος
και η ποιότητα του νερού, το πρόβλημα της κατολίσθησης και καταστροφής
4.Φλώρου
Αναστασία
5.Αγρίου
Αναστασία
6.Πρασσάς
Γεώργιος
του νεκροταφείου, η κακής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο, η υγρασία στην
7.Γιαννόπουλος Μιχάλης. Β. Για την Ε.Ε. 1.Φλώρου Αικατερίνη 2.Τσατούχας
οροφή του ναού του Αγίου Αθανασίου. Από τη συζήτηση που ακολούθησε και
Παναγιώτης 3.Αβραμόπουλος Βασίλης. Γ. Ως εκπρόσωποι σε δευτεροβάθμια
την ανταλλαγή απόψεων προέκυψε ότι : για το θέμα της λεπτομερέστερης
όργανα 1.Δαννές Διονύσιος, 2. Κλωνάρης Ιωάννης.
ενημέρωσης περί την οικονομική διαχείριση, είναι στη διάθεση κάθε μέλους τα
ΚΦ
βιβλία ταμείου και τα δικαιολογητικά όποτε θέλει να ενημερωθεί και για τα
**************************************************************************************************************************************

Καρναβάλι Ζαχάρως «Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος»

Όμορφα πέρασε και
φέτος
η
αποκριάτικη
περίοδος
με
το
καθιερωμένο
πια
καρναβάλι της Ζαχάρως
που
πραγματοποιήθηκε
στις 10 Μαρτίου. Μικροί
και
μεγάλοι
προετοιμάζονταν
μέρες
πριν για να δώσουν το
παρόν την Κυριακή στις
4:00
το
μεσημέρι.
Εκκωφαντική
μουσική,
πλήθος κόσμου, πολλοί
καρναβαλιστές,
άρματα
στην πλατεία. Το χωριό
μας, η Αρήνη πραγματικά
εντυπωσίασε
καθώς
ετοίμασε ένα από τα πιο
ωραία άρματα της παρέλασης με θέμα την Κοκκινοσκουφίτσα. Οι στολές ήταν περίτεχνα σχεδιασμένες και
ραμμένες, ο κακός λύκος εντυπωσίασε όπως του αρμόζει και το άρμα ήταν λες και έβγαινε πραγματικά από
παραμύθι. Η ιδέα ήταν φανταστική, το φετινό μας άρμα ήταν όμορφα ζωγραφισμένο με αρκετή
λεπτομέρεια και δεξιοτεχνία. Πάνω στο άρμα ο λύκος στο κρεβάτι της γιαγιάς ξαπλωμένος με επιβλητική
στολή και αρκετοί από κάτωτου πλαισίωναν το άρμα ντυμένοι είτε Κοκκινοσκουφίτσες, είτε λύκοι, είτε
κυνηγοί. Αφού παρέλασαν τα άρματα που ήταν πάνω από είκοσι, οδηγήθηκαν στις αποθήκες, στον
καθιερωμένο δηλαδή χώρο, για το κάψιμο του καρνάβαλου. Αξίζει να ειπωθεί ότι συγχωριανοί πήραν μέρος
και στη λαμπαδηδρομίες που έγιναν το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλα τα
μέλη του Δ.Σ. και του συλλόγου, που ασχολήθηκαν και βοήθησαν για τη δημιουργία του, γιατί χωρίς τη
βοήθεια τους το αποτέλεσμα δε θα ήταν το ίδιο. Εύχομαι σε όλους και του χρόνου με υγεία και πρωτότυπες
ιδέες.
Τζεβελέκου Β. Γαληνή Φιλόλογος

Ευχές για τον Νάσο Ηλιόπουλο

Θερμές ευχές από τα
μέλη του Συλλόγου
και
όλους
τους
συγχωριανούς μας
για
το
Νάσο
Ηλιόπουλο
στον
αγώνα του για το
Δήμο της Αθήνας
στις εκλογές της 26ης
Μαΐου.
Είθε
οι
προσπάθειές του να
έχουν αίσιο και
δίκαιο αποτέλεσμα.

Αρηναίοι υποψήφιοι στις Εκλογές της 26ης
Μαΐου για την Τοπική Κοινότητα
Πρασσάς Αθανάσιος, Πρασσάς Νικόλαος, Ρουμελιώτης
Άγγελος, Φιλιππόπουλος Δημήτριος.
Αρηναίοι υποψήφιοι στον κορμό με το συνδυασμό
Λαϊκή Συσπείρωση Ζαχάρως - Φιγαλείας
Αβραμόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Γεωργούλιας
Πέτρος του Αλεξίου, Δρακόπουλος Δημήτριος του
Εμμανουήλ, Παπαδοπούλου Ρωξάνη του Αθανασίου.
Για τον Δήμο Ζαχάρως κατεβαίνει και ο συνδυασμός
ΝΕΔΑ όπου δεν υπάρχει Αρηναίος υποψήφιος στον
κορμό.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τις ευχές μας για ένα καλό και αξιοπρεπές αποτέλεσμα.
Η Σύνταξη

Ανιόντες χυμοί
Ίσως διερωτούνται οι σημερινοί καλλιεργητές, για ποιο λόγο οι παλαιοί, που
παραγωγή του κρασιού. Τα σταφύλια των αμπελιών, χοντραίνουν μόνα τους,
καλλιεργούσαν την μαύρη / κορινθιακή σταφίδα, την χαράκωναν. Αφαιρούσαν
επειδή έχουν κουκούτσια. Τα κουκούτσια που λέγονται “Γίγαρτα” περιέχουν
δηλαδή 5-6 χιλιοστά φλούδας περίπου από τον κορμό, για να χοντρύνουν τα
μία ορμόνη που λέγεται “Γιγαρτίνη”. Χάρις σε αυτή την ορμόνη, χοντραίνει το
σταφύλια, ενώ τα αμπέλια που καλλιεργούσαν για παραγωγή κρασιού, δεν τα
σταφύλι. Το χαράκωμα της σταφίδας, όπου συνεχίζει σήμερα να καλλιεργείται,
χαράκωναν. Για να γίνει καλλίτερα κατανοητό, θα πρέπει να πούμε τη
έχει σταματήσει πλέον. Ο άνθρωπος, παρασκευάζει μόνος του αυτή την ορμόνη
διαδικασία της θρέψης. Το φυτό (κλήμα) παίρνει με τις ρίζες του την υγρασία
στο εργαστήριο. Ραντίζει τη σταφίδα και πετυχαίνει το χόντρεμα του
από το χώμα και τη στέλνει μέσα από τον ξυλώδη ιστό (ανιόντες χυμοί) στα
σταφυλιού.
φύλλα, τα οποία με τον ήλιο, κάνουν φωτοσύνθεση και στέλνουν έτοιμη τροφή,
Υ.Γ. Οι παλαιότεροι που είχαν σταφίδες ή που είχαν δει, θα είχαν προσέξει, ότι
σε όλο το κλήμα, τους καρπούς και τις ρίζες, για να τραφούν. Η επιστροφή της
οι τσαμπίδες ή κουδούνια - όπως έλεγαν τα μικρά τσαμπάκια της σταφίδας που
έτοιμης τροφής γίνεται πλέον από τη φλούδα και όχι από τον ξυλώδη ιστό.
κρέμονταν από τα κλήματα - είχαν χοντρή ρώγα. Οι ρώγες αυτές, είχαν και
(Κατιόντες χυμοί). Κόβοντας τη φλούδα με το χαράκωμα, εμποδίζουμε τους
κουκούτσια. Το συμπέρασμα είναι, ότι οι ρώγες αυτές ήσαν χοντρές, γιατί είχαν
κατιόντες χυμούς και έτσι τρέφεται το σταφύλι και χοντραίνει. Βέβαια, το
κουκούτσια. Τα κουκούτσια περιείχαν την ορμόνη «Γιγαρτίνη» και γι’ αυτό
κόψιμο της φλούδας, δεν κρατάει πάρα πολύ καιρό, διότι αμέσως το κλήμα,
χόντραιναν οι ρώγες.
αρχίζει να επουλώνει την πληγή του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι για
Β. Αβραμόπουλος ΠΗΓΗ : ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Κ.Ι. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
ποιο λόγο, δεν χαρακώνουμε τα αμπέλια, τα οποία προορίζουμε για την
******************************************************************************************************************************************

Ένας γρίφος

Μία Ευρωπαϊκή Εταιρεία, στέλνει τον εμπορικό της αντιπρόσωπο σε μια χώρα
και τρίτου, ότι ανήκουν σε διαφορετικές φυλές. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος,
της Αφρικής, για να στήσει μια καινούργια επιχείρηση. Οι κάτοικοι της χώρας
κατάλαβε ποιος από τους δύο λέει αλήθεια, τον πήρε και έφυγε να κάνει τη
είναι όλοι μαύροι – φυσιολογικό – αλλά ανήκουν σε δύο διαφορετικές φυλές.
δουλειά του. Πως κατάλαβε ποιος λέει αλήθεια και ποιον πήρε μεταξύ δευτέρου
Στους Ζουλού, που ότι και να τους ρωτήσεις, σου απαντούν αλήθεια και τους
και τρίτου;
Μουλού, που ότι και να τους ρωτήσεις, σου λένε ψέματα. Φτάνει ο
Η λύση του προηγουμένου
αντιπρόσωπος στο αεροδρόμιο και βλέπει απέναντί του τρεις κατοίκους. Ρωτάει
Προτείνοντας την απλή αριθμητική λέμε: Πριν μείνει με ένα αυγό η γιαγιά,
τον πρώτο από αριστερά, όπως τους βλέπει, στην Αγγλική γλώσσα. (Προφανώς
κατά την αποφώνηση, πούλησε ½ αυγό. Άρα, είχε 1 ½ αυγό, πριν πουλήσει το
ο αντιπρόσωπος, θέλει να πάρει έναν από αυτούς που λένε αλήθεια, για να τον
½. Είχε πουλήσει τα μισά αυγά. Άρα είχε 3. Πριν μείνει με 3 αυγά, είχε
βοηθήσει να κάνει τη δουλειά του). «Σε ποια φυλή ανήκεις»; Ο κάτοικος
πουλήσει ½ αυγό, άρα είχε 3 ½. Πριν μείνει με 3 ½, είχε πουλήσει μισά, άρα
καταλαβαίνει την ερώτηση, αλλά τα Αγγλικά του, δεν είναι τόσο καλά για να
είχε 7. Πριν μείνει με 7 είχε 7 ½ και πριν μείνει με 7 ½ είχε 15. Άρα η γιαγιά
του απαντήσει, οπότε του απαντάει στη γλώσσα του. Πετάγεται ο δεύτερος και
ξεκίνησε με 15 αυγά. Για προσπάθησε να βρεις, εάν η γιαγιά, πουλούσε επί 4
του λέει. «Σου είπε ότι ανήκει στους Μουλού». Οπότε πετάγεται και ο τρίτος
μέρες, επί 5,…επί 10 μέρες, κτλ... ως και επί ένα χρόνο, με πόσα αυγά θα
και του λέει «Δεν σου είπε ότι ανήκει στους Μουλού, σου είπε ότι ανήκει στους
ξεκινούσε;
Ζουλού». Είναι προφανές ότι από την διαφορετική απάντηση, μεταξύ δευτέρου
Β. Αβραμόπουλος
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ΕΚΔΡΟΜΗ

Διακρίσεις Αρηναίων αθλητών

Υψηλή διάκριση στον αθλητισμό για την Ιωάννα
Σταυροπούλου, κόρη της Κωνσταντίνας Σκουτέρη,
η οποία κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο βόλεϊ. Ο
Σύλλογος εκφράζει τα Θερμά του Συγχαρητήρια
στην Ιωάννα και της εύχεται πολλές και
εξαιρετικές διακρίσεις στο μέλλον.
-------------------------------------------------------------Ο Αλέξης Γεωργούλιας συνεχίζει να προπονείται
και να συμμετέχει σε αγώνες, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Οι συμμετοχές του και οι
διακρίσεις του, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο,
έχουν ως εξής: Στις 31 Μαρτίου έλαβε μέρος στον
αγώνα Μπλόκο Καλογρέζας, στα 10 χιλιόμετρα
και τερμάτισε δεύτερος. Στις 7 Απριλίου έλαβε
μέρος στον Μαραθώνιο της Βιέννης τερματίζοντας
5ος από τους Έλληνες με χρόνο 3 ώρες και 8 λεπτά.
Και στις 14 Απριλίου έτρεξε στο Πεδίον του
Άρεως στα 10 χιλιόμετρα όπου τερμάτισε 3ος. Από
τις παραπάνω συμμετοχές, η σημαντικότερη είναι
αυτή της Βιέννης και το γεγονός ότι τερμάτισε 5ος
από τους Έλληνες είναι κάτι ξεχωριστό.
Συγχαρητήρια στον Αλέξη και του ευχόμαστε
καλή συνέχεια και πολλές σημαντικές διακρίσεις.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019
Ιούνιος Σκουτέρης Δημήτριος του Πολυνίκη
Παύλος Αργύριος του Θεοδώρου
Δάγκας Αριστογείτων του Λάμπρου
Άγριος Ιωάννης του Γεωργίου
Ιούλιος
Γουργούλης Δημήτριος του Αθανασίου
Πρασσάς Νικόλαος του Παναγιώτη
Κλωνάρης Βασίλειος του Αναστασίου
Πρασσάς Αθανάσιος του Αλεξάνδρου
Αύγουστος
Γεωργούλιας Δήμος του Αλεξίου
Χριστοδουλόπουλος Κων/νος του Χριστόδουλου
Άγριος Γεώργιος του Δημητρίου
Πρασσάς Νικόλαος του Παναγιώτη
Σεπτέμβριος
Πρασσάς Ιωάννης του Λάμπρου
Ζαρείφης Γεώργιος του Δημητρίου
Σκουτέρης Ιωάννης του Πολυνίκη
Τζεβελέκος Δημήτριος του Νικολάου

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

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΡΗΝΗ»

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Πρασσά Νικολία
Αντιπρόεδρος: Βασιλοπούλου Φιλιώ
Γραμματέας: Αγρίου Τασία
Ταμίας: Πρασσάς Γεώργιος
Μέλη: Φιλιππόπουλος Δημήτριος, Φλώρου
Αναστασία και Γιαννόπουλος Μιχαήλ

Πρόσκληση

Το
Δ.Σ.
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ» προσκαλεί τα μέλη
του στη γιορτή των Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης που θα πραγματοποιηθεί την
παραμονή, μετά τον εσπερινό, Δευτέρα 20
Μαΐου 2019, στην αίθουσα συναντήσεων
του Αγίου Αθανασίου. Ο Σύλλογος θα
προσφέρει κυρίως γεύμα, κρασί και
αναψυκτικά.
Όσα από τα μέλη μας έχουν την
ευχαρίστηση μπορούν να εμπλουτίσουν το
τραπέζι της γιορτής με ορεκτικά, πίτες,
γλυκά, κ.τ.λ.
Με τιμή το Δ.Σ.
Οικονομική ενίσχυση
Συλλόγου και εφημερίδας
Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και
την εφημερίδα τους μήνες Μάρτιο και
Απρίλιο είχαμε από τους συγχωριανούς
μας: Βασιλόπουλο Θεόδωρο, Ιερέα
Νικολακόπουλο
Παναγιώτη
και
Παναγόπουλο Σωκράτη του Γεωργίου, τους
οποίους Θερμά Ευχαριστούμε.

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 στην Τράπεζα
Πειραιώς είναι : 6325 01 010379 5.
απόδειξη είσπραξης από την κατάθεση θα
βρίσκεται στο γραφείο του Συλλόγου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το χωριό μας για το λιμάνι της
Κυλλήνης. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Ζάκυνθο.
Άφιξη στο λιμάνι της Ζακύνθου μετά από 1:30 ώρα και
αναχώρηση για να επισκεφθούμε το Μπόχαλη. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ και να απολαύσουμε τη φανταστική θέα. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μαχαιράδο για να
προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαύρας.
Από εκεί θα κατευθυνθούμε στο Λαγανά όπου θα υπάρξει
ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Μετά το γεύμα μας θα
επιστρέψουμε στην πόλη και θα μείνουμε ελεύθεροι στην
πλατεία Αγίου Μάρκου. Στη συνέχεια προσκύνημα στον Άγιο
Διονύσιο κι από εκεί θα κατευθυνθούμε στο καράβι και
αναχώρηση για την Κυλλήνη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο
και αναχώρηση για το χωριό μας.
Τιμή συμμετοχής 35 ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία για κράτηση θέσεων 30 Ιουνίου
2019.
Τηλ. Επικοινωνίας:
Νίκη Πρασσά 6978742646 & Γεώργιος Πρασσάς 6979793579

Κοινωνικά

Έφυγε από τη ζωή η Γεωργία Πρασσά σε ηλικία 94 ετών. Η
εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν στην Αρήνη.
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