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Εορτασμός του Αγ. Αθανασίου – Κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου

Στιγμιότυπο από την κοπή πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης
(Φωτ. Τασία Αγρίου)

Το τραπέζι της γιορτής του Αγίου Αθανασίου προσφορά του Συλλόγου Αρήνης
(Φωτ. Τασία Αγρίου)

Μετά από κάποια γεγονότα, τα οποία προηγήθηκαν, σε ότι αφορά στη χρήση της
Συλλόγου την οποία ευλόγησε και έκοψε ο Ιερέας του χωριού, Παναγιώτης
αίθουσας, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου Νικολακόπουλος. Στη συνέχεια όλοι, Αρηναίοι και επισκέπτες, παρακάθισαν στο
η οποία λειτούργησε ως σχολείο - πάρθηκε απόφαση από το Μητροπολιτικό
καθιερωμένο πλούσιο γεύμα, όπου μαζί με τα ποτά και τα αναψυκτικά, ήταν και
Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, (Αριθμ. Πρωτ. 592αυτό, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης. Όμως το τραπέζι
19/12/2017) η αίθουσα του κυλικείου, όπως είχαμε συνηθίσει να τη λέμε, να
συμπλήρωσαν και πολλές κυρίες του χωριού, προσφέροντας διάφορα εδέσματα
μετονομασθεί σε «Αίθουσα Συναντήσεων δια τας ανάγκας των ενοριτών». Και
όπως πίτες και γλυκά. Την ίδια βραδιά, όσοι είχαν τη διάθεση προμηθεύτηκαν και
η
η
κάτω από αυτήν την επωνυμία, να διατίθεται την 17 Ιανουαρίου και 20 Μαΐου
το καινούργιο ημερολόγιο του Συλλόγου, με φωτογραφίες από την Αρήνη οι
εκάστου έτους στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αρήνης, προκειμένου να
οποίες ανάγονται στην δεκαετία του ’70. Τις φωτογραφίες διέθεσε ο συγχωριανός
πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του Αγ. Αθανασίου και Αγ. Κωνσταντίνου
μας Δημήτρης Δρακόπουλος. Θερμά τον Ευχαριστούμε. Για άλλη μια φορά η
αντίστοιχα, προσφέροντας δωρεάν εδέσματα και γλυκίσματα μετά τον πανηγυρικό
γιορτή του Αγίου Αθανασίου στέφθηκε με επιτυχία, η οποία αυτή τη φορά,
εσπερινό των δύο εορτών της Αρήνης. Φέτος στον πανηγυρικό εσπερινό, μας
οφείλεται στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, Τασία Αγρίου, Δημήτρη Φιλιπόππουλο
τίμησε με την παρουσία του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και
και Μάκη Γιαννόπουλο, όπου ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας τόσο την
Ολυμπίας Χρυσόστομος. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε και
προετοιμασία της γιορτής όσο και την υλοποίησή της. Η απουσία των υπολοίπων
η καθιερωμένη αρτοκλασία στην μνήμη του Αγίου Αθανασίου. Ο Πολιτιστικός
μελών του Δ.Σ. οφείλεται σε επαγγελματικούς λόγους, τους οποίους δεν μπόρεσαν
Σύλλογος της Αρήνης, προσέφερε τους άρτους οι οποίοι ευλογήθηκαν και
να παρακάμψουν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αρήνης, Ευχαριστεί θερμά όσους
μοιράσθηκαν στο εκκλησίασμα. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό όλοι πέρασαν
συμμετείχαν, βοήθησαν και προσέφεραν στην πραγματοποίηση της γιορτής μας.
στην «Αίθουσα Συναντήσεων», όπου ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας του
Η Σύνταξη
*******************************************************************************************************************************************

Μαρία Χριστοπούλου
Ένα ταλέντο στο Ζίου Ζίτσου
Η Μαρία Χριστοπούλου του Αντωνίου και
της Γιώτας Γκούτη, είναι μόλις 11 χρονών.
Είναι εγγονή της Ολυμπίας Καλαϊτζή και του
Γιώργου Γκούτη. Η Μαρία με τους γονείς της,
διαμένουν στο Μεσολόγγι όπου είναι και η
υπηρεσία του πατέρα της. Ο λόγος που
φιλοξενούμε τη φωτογραφία της Μαρίας
Χριστοπούλου σε αυτό το φύλλο, είναι διότι
όπως αποδεικνύουν τα τρόπαια που κρατάει
στα χέρια της και το μετάλλιο που φέρει, είναι
πρωταθλήτρια στο άθλημα Ζίου Ζίτσου, στην
κατηγορία κορασίδων των 15 ετών, παρ’ ότι
είναι μικρότερη σε ηλικία. Το Ζίου Ζίτσου,
ανήκει στις μαχητικές τέχνες. Για να το
ακολουθήσει κάποιος, εκτός από την τεχνική
και την καλή σωματική κατάσταση,
χρειάζεται πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση. Ο
πρώτος αγώνας της Μαρίας, ήταν στις 3
Δεκεμβρίου 2017 όπου έλαβε το χάλκινο μετάλλιο. Στις 27 Ιανουαρίου 2018 στο
17ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου η Μαρία πήρε το χρυσό μετάλλιο στο
Ne waza και την τέταρτη θέση στο Fighting. Φαίνεται πως ο αθλητισμός είναι
χαρακτηριστικό της οικογένειας, εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας, ότι και ο Κώστας
Γκούτης, γιος επίσης της Ολυμπίας και του Γιώργου Γκούτη που διαμένει στη
Ρόδο, είναι αθλητής στο τρίαθλο. (Ποδηλασία – κολύμπι – τρέξιμο). Ευχόμαστε
πολλές επιτυχίες και διακρίσεις στη Μαρία και καλή πρόοδο στα μαθήματά της.

Τιμητική Διάκριση στον Αλέξη Γεωργούλια
Το διαδίκτυο πολλές φορές
μας βγάζει από τη δύσκολη
θέση της αναζήτησης των
νέων για την εφημερίδα μας,
όπου εδώ και εννέα χρόνια,
από
την
στιγμή
της
κυκλοφορίας
της,
με
δυσκολία μαθαίνουμε. Όχι
ότι δεν συμβαίνουν. Απλά
δεν ενημερωνόμαστε όπως
θα έπρεπε. Ο συγχωριανός
μας Αλέξης Γεωργούλιας,
εδώ και χρόνια είναι αθλητής
στο
τρέξιμο
και
το
γνωρίζουμε. Εκτός από τον
Κλασικό Μαραθώνιο όπου
λαμβάνει μέρος, διαγωνίζεται
και σε μικρότερες αποστάσεις
σε όλη την Ελλάδα και όχι
μόνο. Την συμμετοχή του σε
αγώνες παρακολουθούμε από
το διαδίκτυο, καθώς και τα σχόλια των φίλων και υποστηρικτών του. Έτσι
πληροφορηθήκαμε και την τιμητική διάκριση που έλαβε από το Σωματείο
«ΑΝΑΤΟΛΗ» της Ν. Ιωνίας στις 28 Ιανουαρίου 2018 «Ως τον αθλητή με τις
περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες δρόμου με τα χρώματα του Συλλόγου και τις
αθλητικές του επιτυχίες στην αγωνιστική περίοδο 2016-2017». Θερμά
Συγχαρητήριά από το Σύλλογο στον Αλέξη.

Βραδινή

φωτογράφηση στο φαράγγι Αρήνης

Σε βραδινή φωτογράφηση του Φαραγγιού της Αρήνης προέβησαν ο Βαγγέλης
Κουτσοδόντης και Γιώργος Δ. Δαλιάνης ιδρυτές των Extreme Photographers.
Είναι ένα πρότζεκτ που υπήρχε από καιρό στα σχέδια τους και περίμεναν την
κατάλληλη στιγμή ώστε να το υλοποιήσουν. Απ’ ότι μαθαίνουμε, η είσοδός
τους στο φαράγγι έγινε στις 21:00 το βράδυ και η όλη διαδικασία κράτησε
περί τις τρεις ώρες περίπου. Οι συνθήκες που επικρατούσαν μέσα στο
φαράγγι ήταν το κρύο, σε συνδυασμό με το παγωμένο νερό, αλλά και η
αυξημένη ροή του νερού, το οποίο όμως δεν ήταν απαγορευτικό για την
είσοδό και την παραμονή του σε αυτό. Γενικότερα, οι Extreme Photographers
φωτογράφησαν και άλλα μέρη του Δήμου Ζαχάρως, όπως το Φαράγγι της
Νέδα και τον μισογκρεμισμένο πύργο που βρίσκεται στην παραλία του
Καϊάφα. Επειδή οι φωτογραφίες είναι πραγματικά εξαιρετικές, σας
συστήνουμε να δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό από την φωτογράφηση των
Φαραγγιών της Αρήνης, της Νέδας αλλά και του πύργου στην παραλία
Καϊάφα, στην ιστοσελίδα www.extremephotographers.gr

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

Ενίσχυση Συλλόγου
Μαθήματα διαιτησίας στην Π.Α.Ε. Ατρόμητος
Αθηνών από τον Θάνο Νικολακόπουλο
Στο πλαίσιο της αδειοδότησης των ομάδων από την
ΕΠΟ, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του
Ατρόμητου παρακολούθησαν σεμινάριο διαιτησίας
με τους νέους κανονισμούς. Ο παρατηρητής
διαιτησίας Super League και περιφερειάρχης
διαιτησίας, Θάνος Νικολακόπουλος, βρέθηκε στο
προπονητικό κέντρο της ομάδας και ενημέρωσε τους
ποδοσφαιριστές για όλες τις νέες αλλαγές στους
κανονισμούς της διαιτησίας.

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

INTERNET και στην Αρήνη
Το Internet τελικά έφτασε και στην Αρήνη. Με
χαρά μάθαμε από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού
Συλλόγου, Νικολία Πρασσά, πως και στα δύο
ελαιοτριβεία έχει ενεργοποιηθεί πλέον η σύνδεσή
τους με το διαδίκτυο. Ο κάθε ενδιαφερόμενος
Αρηναίος θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΤΕ ο
οποίος
είναι και ο πάροχος των γραμμών
προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
διαδικασίες ώστε να έχει σύνδεση.

Η Ναταλία Τσάλκοβα στην εκπομπή
«Ελλάδα έχεις ταλέντο»

Μια φωτογραφία με τις μικρές χορεύτριες και τη
δασκάλα τους που καταχειροκροτήθηκαν στην
εκπομπή «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Η Ναταλία
Τσάλκοβα σύζυγος του συγχωριανού μας Γιάννη
Ρουμελιώτη είναι εκτός από ταλαντούχα
χορεύτρια και εξαιρετική δασκάλα χορού. Με τις
μαθήτριες της σχολής της και τα χορευτικά
νούμερα που η ίδια σχεδίασε και σκηνοθέτησε,
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό της δημοφιλούς
σειράς «Ελλάδα έχεις ταλέντο» και εκτός από το
ότι χειροκροτήθηκαν από την επιτροπή και το
κοινό, άκουσαν τα καλύτερα σχόλια. Με άψογο
συντονισμό, θεατρική κίνηση, κοστούμια,
συναίσθημα αλλά και χιούμορ, άφησαν τις
καλύτερες εντυπώσεις. Ευχόμαστε καλή συνέχεια
στις χορεύτριες, τη δασκάλα τους και επιτυχία
στα σχέδιά τους.

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

Ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα το μήνα
Ιανουάριο είχαμε από τους συγχωριανούς μας,
Νικολακόπουλο Παναγιώτη Ιερέα, Πρασσά Λάμπρο
του Ιωάννου, Γραμματικό Νικόλαο, Ζαρείφη
Κων/τίνο, Βασιλοπούλου Ευσταθία, Βασιλοπούλου
Φιλιώ και Σφυρή Παναγιώτα τους οποίους θερμά
Ευχαριστούμε

Κοινωνικά

Το πρώτο τους παιδάκι, αγοράκι απέκτησαν ο
Μανόλης Δρακόπουλος του Δημητρίου και η
Ευσεβεία Αθανασιάδου. Τις καλύτερες ευχές από το
Σύλλογο στους γονείς και την ευρύτερη οικογένεια.
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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
Διεύθυνση / Σύνταξη Δέσποινα Δαλιάνη
Υπεύθυνος ύλης Γιώργος Δημ. Δαλιάνης
Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται ανώνυμες επιστολές δεν
δημοσιεύονται. Τα ανυπόγραφα άρθρα εκφράζουν την
άποψη της εφημερίδας. Τα ενυπόγραφα την άποψη του
γράφοντος.
Τηl. 2625033997 Fax 2625032475
Email tarinaiika@hotmail.com
Εκτύπωση Φιορέτου Σοφία Τηλ.: 2625036156

