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Κατολισθήσεις και ζημιές από τις βροχοπτώσεις στην Αρήνη

Τα έντομα καιρικά φαινόμενα, που εκτός από όλη την Ελλάδα, πέρασαν και από την Αρήνη, δεν την άφησαν ανεπηρέαστη. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις του
Φεβρουαρίου, δημιούργησαν προβλήματα τόσο στους αγροτικούς δρόμους του χωριού, όσο και στο κεντρικό οδικό δίκτυο, που συνδέει την Ζαχάρω με την Αρήνη αλλά και την
Αρήνη με τα Ροδινά, το Βρεστό και τα γύρω χωριά. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι έχουν επιστρατεύσει μηχανήματα που προσπαθούν να εξομαλύνουν την κατάσταση ώστε να μην
θρηνήσουμε θύματα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες που ο φωτισμός είναι ελλιπής. Με το θέμα των ζημιών, ασχολήθηκαν εκτενώς τα δελτία των ειδήσεων και οι εφημερίδες της
Ηλείας. Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, στην περιοχή της Αρήνης, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Νίκος Πρασσάς, μας έστειλε το παρακάτω σημείωμα.

Αγαπητοί συγχωριανοί, θέλω να σας ενημερώσω πως ο μήνας Φεβρουάριος, ήταν
για το χωριό μας μια καταστροφική περίοδος, που μας έκανε να χάσουμε τον ύπνο
μας. Οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, όλο σχεδόν το μήνα, με αποκορύφωμα τη
μεγάλη νεροποντή, την Παρασκευή το βράδυ 23 του μηνός, δημιούργησε
βυθίσματα και κατολισθήσεις εντός, αλλά και εκτός του χωριού μας. Το πιο
σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε, είναι στο νεκροταφείο και στον επαρχιακό
δρόμο στο σημείο αυτό. Έχει γίνει καθίζηση στο κάτω μέρος του νεκροταφείου και
κάθε μέρα μεγαλώνει, καταστρέφοντας τη μάντρα και δημιουργώντας μεγάλη
ζημιά στους τάφους. Όσο  για το δρόμο, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, γιατί μέρα
με την ημέρα υποχωρεί το έδαφος, κάνοντας την διέλευση των οχημάτων πολύ πιο
δύσκολη. Συνεχώς τον μπαζώνουμε για να μην διακοπεί η κυκλοφορία, αλλά αυτό
δεν είναι λύση. Στο νεκροταφείο σαν Κοινότητα, δεν μπορούμε να διαθέσουμε
χρήματα, διότι δεν ανήκει στον Καλλικράτη. Μόνο συλλογικά θα μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εντός του χωριού στο δρόμο Αρήνης – Ροδινών, έπεσε
μαντρότοιχος  του  δρόμου,  πίσω  από την οικία συγχωριανού μας, δημιουργώντας

πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης, το οποίο αποκαταστάθηκε. Στους αγροτικούς
δρόμους, οι αμμουδάρες που ρίξαμε το Φθινόπωρο, υποχώρησαν όλες με τις
δυνατές βροχές και τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχουν εγκριθεί
βέβαια κάποια χρήματα και θα υλοποιηθούν σε λίγους μήνες, ένα αντιπλημμυρικό
και δύο τεχνικά έργα, που θα λύσουν αρκετά προβλήματα. Και το επόμενο που θα
προγραμματιστεί, είναι οι τσιμεντοστρώσεις σε Λεύκια, Φούρνους και Ψηλή
Πέτρα, γιατί αυτές οι περιοχές έχουν αδικηθεί. Επίσης, θέλω να πω και κάτι για την
κριτική, που κάνουν συγκεκριμένα άτομα, για την κατάσταση στους αγροτικούς
δρόμους. Προβλήματα υπάρχουν σίγουρα και είναι πολλά. Προσπαθούμε να τα
λύσουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι σωστό όμως, να κάνουν αρνητική κριτική στο
διαδίκτυο, άτομα που μπορούν και πηγαίνουν στα χωράφια τους με κοινοτική
άσφαλτο, χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως είναι οι δρόμοι που κατασκευάστηκαν
πρόσφατα, προς Ασίκελο και Πλατανάκι, για τους οποίους δαπανήθηκαν αρκετά
χρήματα.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρήνης Νικόλαος Πρασσάς
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Ο Αρηναίος Νάσος Ηλιόπουλος
Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Στον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, ο
οποίος έγινε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, μέλος
του κυβερνητικού σχήματος, αποτελεί πλέον
και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Αρηναίος στην
καταγωγή ο Νάσος Ηλιόπουλος και με
αξιόλογες σπουδές. Απόφοιτος του τμήματος
Πληροφορικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου,  του τμήματος
Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του
Παντείου Πανεπιστημίου. Υποψήφιος
Διδάκτωρ επίσης, του τμήματος Ιστορίας και
Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου
Πανεπιστημίου.  Στην πολιτική του καριέρα
έχει διατελέσει Γραμματέας του Κεντρικού

Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και
της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Από τις 11 Νοεμβρίου 2016 έως και τον
τελευταίο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης υπήρξε Ειδικός Γραμματέας του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Από την 1η Μαρτίου 2018 θα είναι  Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εκφράζουμε τα
Συγχαρητήριά μας στον Νάσο Ηλιόπουλο και του ευχόμαστε Καλή Δύναμη.

Αγαθοκλής Παναγούλιας
Ο Ιστορικός Ερευνητής και το χρέος στους ήρωες του ‘40

Ο Αγαθοκλής Παναγούλιας, κατάγεται
από την Μίνθη της Ηλείας. Είναι ένας
σοβαρός επιστήμων που χαίρει τον
σεβασμό όλων μας. Είναι ο άνθρωπος που
χρόνια προσπαθεί, να βρεθούν οι τάφοι
των Ελλήνων που έπεσαν ηρωικά
μαχόμενοι στο Αλβανικό μέτωπο. Μετά
από εβδομήντα επτά χρόνια, κατάφερε να
οδηγήσει τους αρμόδιους στην  εκταφή
των οστών των ηρώων που βρίσκονταν
θαμμένοι   στα βουνά της Αλβανίας. Με
έρευνες χρόνων και επιμονή στο ιερό
καθήκον που κανείς δεν του επέβαλε, παρά
μόνο η συνείδηση του Έλληνα πατριώτη, ο
οικονομολόγος, ιστορικός και συγγραφέας
Αγαθοκλής Παναγούλιας, αγωνίσθηκε για
το δικαίωμα να μάθουν οι απόγονοι των θυμάτων πολέμου, που βρίσκονται οι δικοί
τους άνθρωποι. Οι εφημερίδες, τα τηλεοπτικά κανάλια, τα ραδιόφωνα και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, υποκλίθηκαν και τίμησαν με άρθρα, φωτογραφίες και
συνεντεύξεις το σπουδαίο έργο του Αγαθοκλή Παναγούλια. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος της Αρήνης χαιρετίζει και συγχαίρει τον Έλληνα πατριώτη για την
μεγάλη του προσφορά.

Η Σύνταξη



Εφημερίδα «τ’ Αρηναίικα» - Πόσο θα κρατήσει;
Τον Αύγουστο του 2017, η εφημερίδα της Αρήνης, συμπλήρωσε 100 φύλλα. Με
αφορμή αυτό το γεγονός, διοργανώθηκε μια μικρή γιορτή στον προαύλιο χώρο της
εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας και το πρόγραμμα «Σινεμά στις πλατείες» προβλήθηκε
η ταινία  «Ο ψύλλος». Η επιλογή και το θέμα της συγκεκριμένης ταινίας δεν ήταν
τυχαία. Αναφερόταν στην αληθινή ιστορία, το μεράκι και τον αγώνα ενός μικρού
μαθητή, από την ορεινή Ολυμπία, που επέμενε στην χειρόγραφη έκδοση της
εφημερίδας του χωριού του, την οποία με δικά του έξοδα, ταχυδρομούσε σε όλη
την Ελλάδα. Η προβολή της ταινίας σκοπό είχε, να ευαισθητοποιήσει τους
συγχωριανούς μας και κυρίως τους νέους ανθρώπους. Να δουν με κατανόηση την
προσπάθεια που γίνεται και στην Αρήνη και να βοηθήσουν, προκειμένου αυτή η
μικρή εφημεριδούλα να διατηρηθεί, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, θα γίνει
μεγαλύτερη και καλύτερη. Φαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατόν. Σε ένα ολιγόλεπτο
χαιρετισμό μου, εκείνη τη βραδιά, διακριτικά είχα αναφέρει, ότι κάθε μήνα,
αναζητούσαμε νέα του χωριού μας, προκειμένου να καλυφθούν οι δυο σελίδες των
Αρηναίικων και νέα δεν υπήρχαν. Και όμως, λίγο αν ψάχναμε θα βρίσκαμε. Αρκεί
να θέλαμε να τα δημοσιεύσουμε. Σε μια τοπική κοινωνία, τα νέα μαθαίνονται
γρήγορα. Αρκετές φορές μάλιστα, τέθηκε το ερώτημα, «γιατί δεν τα γράψαμε»; Οι
ενδοιασμοί για το αντίκτυπο που θα προκαλούσαν σε περίπτωση που θίγαμε κακώς
κείμενα, λειτουργούσε ανασταλτικά. Με αποτέλεσμα πολλές φορές, η εφημερίδα
να μην έχει σημαντικά πράγματα να πει. Επανειλημμένως είχα προτείνει, να
γράφεται από κάποιον ένα κείμενο ή ένα άρθρο, σε ελεύθερη γλώσσα και ύφος
γραφής, αρκεί να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Παραλαμβάνοντάς
το και σεβόμενη τον αποστολέα και τον χαρακτήρα του, με κάποια διακριτική
διορθωτική παρέμβαση, θα μπορούσε να γίνει ένα αναγνώσιμο άρθρο, για ένα

ευρείας κυκλοφορίας έντυπο. Κι αυτό, διότι είναι κατανοητό, ότι δεν έχουν όλοι οι
άνθρωποι την ευχέρεια του γραπτού λόγου. Αυτό που αναζητούσα, ήταν απλώς, το
θέμα. Το νέο. Αλλά ούτε και αυτό κατέστη δυνατόν. Με αποτέλεσμα να
αναζητούνται νέα από το διαδίκτυο, να δημοσιεύονται άρθρα με λογοτεχνικό
περιεχόμενο και μερικές φορές, να αναφερόμαστε σε επαγγελματικές
δραστηριότητες συγχωριανών μας, που δεν ήταν και τόσο απαραίτητο. Πολλές
φορές, καταφεύγαμε στη δημοσίευση φωτογραφιών, οι οποίες ήταν περισσότερες
από όσες θα έπρεπε, για ένα τόσο μικρό έντυπο. Επί πλέον, από την αρχή
παρατηρήθηκε, ότι ενώ η εφημερίδα ήταν έτοιμη στο τέλος κάθε μήνα, στους
παραλήπτες έφθανε στο τέλος του επόμενου μήνα. Μερικές φορές μάλιστα και
αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα: «Τι ψάχνεις; Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν την
θέλουν»; Ωστόσο επιμένοντας, πέρασαν 106 μήνες και γράφτηκαν 106 εφημερίδες.
Όμως ομολογώ ότι κουράσθηκα. Γνωρίζω πολύ καλά, πως διαβάζοντας τη λέξη
εφημερίδα και έχοντας κατά νου, τις δεκαεξασέλιδες και όχι μόνο, Αθηναϊκές
εφημερίδες, κάποιοι ίσως χαμογελούν ειρωνικά. Και όμως. Είναι μια μικρή
εφημερίδα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε  μεγαλύτερη αν θέλαμε. Έχουμε
πάρει άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Τύπου και ISSN. Αποστέλλεται στην
Εθνική Βιβλιοθήκη και καταχωρείται στο διεθνές αρχείο εντύπων. Είναι κρίμα,
όλη αυτή η προσπάθεια να πάει χαμένη. Απευθύνομαι στους νέους ανθρώπους της
Αρήνης κυρίως, αλλά και σε μεγαλύτερους, που αγαπούν το χωριό τους και θέλουν
να προσφέρουν. Είμαι σίγουρη, ότι εφ’ όσον την αναλάβουν και ασχοληθούν
σοβαρά, θα κάνουν «τ’ Αρηναίικα» μια πολύ ωραία εφημερίδα. Μη ξεχνάμε, πως
για να γραφτεί ένα ολόκληρο βιβλίο, ξεκινάμε από την πρώτη σελίδα. Για να
πραγματοποιήσουμε ένα μακρινό ταξίδι, ξεκινάμε από ένα μικρό βήμα. Εύχομαι
ειλικρινά, να υπάρξει συνέχεια…

Δέσποινα Δαλιάνη
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Απόκριες και καρναβάλι στη Ζαχάρω
Λόγω καιρού αλλά και λόγω υποχρεώσεων φέτος – η συγκομιδή της ελιάς, τέλη Φεβρουαρίου
και δεν έχει τελειώσει ακόμα – οι απόκριες στην Αρήνη, πέρασαν χωρίς να γίνουν ιδιαίτερα
αισθητές. Πέρυσι, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης αλλά και φίλοι, είχαν
γιορτάσει ρεφενέ την Τσικνοπέμπτη. Τα προηγούμενα χρόνια, γιόρταζαν τα Κούλουμα.
Κάποια χρονιά, το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς,  είχαν διοργανώσει και έναν πολύ
πετυχημένο αποκριάτικο γλέντι σε ταβέρνα. Και όταν άρχισε να διοργανώνεται το καρναβάλι
της Ζαχάρως, το Δ.Σ. του Συλλόγου, λάμβανε μέρος με άρμα και καρναβαλιστές. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος φέτος, συμμετείχε μόνον, ενισχύοντας οικονομικά στη διοργάνωση του
καρναβαλιού, το οποίο όπως μάθαμε, είχε αρκετή επιτυχία, τόσο σε άρματα όσο και σε
καρναβαλιστές. Ο κόσμος που το παρακολούθησε διασκέδασε και ήταν περισσότερος από
κάθε άλλη φορά. Σε αυτό βοήθησε και ο καιρός.  Ας ελπίσουμε του χρόνου ότι τα πράγματα θα
είναι διαφορετικά και ότι θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, ώστε να συμμετέχουμε και πάλι
ενεργά στον εορτασμό της Αποκριάς. Μέχρι τότε, Ευχόμαστε σε όλους Καλή Σαρακοστή.
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Αγώνες Ανωμάλου δρόμου
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας
Στρατιωτικού Αθλητισμού, την Κυριακή 4
Φεβρουαρίου 2018 στο Τατόι και συγκεκριμένα στις
εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας,
πραγματοποιήθηκαν οι Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου
«Day – Run 2018». Στους εν λόγω αγώνες, εκτός από
στρατιωτικούς καριέρας, άνδρες και γυναίκες,
δικαίωμα συμμετοχής, είχαν και ιδιώτες αθλητές.  Οι
Αρηναίοι αθλητές Σταύρος Καντζιός και Αλέξης
Γεωργούλιας έλαβαν μέρος και τερμάτισαν με
χρόνους, 29:55,73 ο Σταύρος Καντζιός και 30:05,03
ο Αλέξης Γεωργούλιας. Ο Αλέξης επίσης, έλαβε
μέρος και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου
δρόμου που διεξήχθη στα Τρίκαλα την Κυριακή 25
Φεβρουαρίου, τερματίζοντας 81ος. Όπως ο ίδιος
ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήταν
από τις καλύτερες επιδόσεις του. Εμείς εκφράζουμε
τα Συγχαρητήριά μας στους δύο Αρηναίους αθλητές
και ευχόμαστε να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε
επόμενους αγώνες τους.

Διακοπή νερού στην Αρήνη
Το νερό της Αρήνης, με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο, φαίνεται ότι θα μας απασχολεί μονίμως. Πότε
η ποσότητα, πότε η ποιότητα και πότε οι διακοπές,
ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τελευταία
όμως, η διακοπή που συνέβη στις 6 Φεβρουαρίου,
προερχόταν από τη ΔΕΗ και όχι από τη ΔΕΥΑΖ. Και
αυτό, διότι η ΔΕΥΑΖ καθυστέρησε να εκπληρώσει
τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τη ΔΕΗ. Η
διακοπή νερού, ευτυχώς δεν κράτησε παρά μία μέρα,
ωστόσο όλοι αναρωτήθηκαν που οφείλεται. Την
απάντηση έδωσε το δημοσίευμα της εφημερίδας
«Πατρίς», όπου εξιστορούσε επακριβώς τι είχε
συμβεί. Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Επιτέλους INTERNET
Θέλω να ενημερώσω τα μικρά και μεγάλα παιδιά του
χωριού μας κυρίως, αλλά και όλους συνολικά ότι η
υπόσχεση για Ιντερνέτ στην Αρήνη έγινε
πραγματικότητα, ύστερα από την συμφωνία με την
cosmote. Μπορεί να συνδεθεί όποιος επιθυμεί και
έχει σταθερό τηλέφωνο και σε μεγάλες ταχύτητες
μάλιστα.  Ευχαριστώ,

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νικόλαος Πρασσάς

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 και εφημερίδας

Ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα το μήνα
Φεβρουάριο είχαμε από τη συγχωριανή μας
Αγγελική Μουσέτη την οποία θερμά Ευχαριστούμε.
Επίσης Ευχαριστούμε τον Κων/νο Τρίμη, σύζυγο της
Αναστασίας Αγρίου και το Θανάση Γουργούλη για
το κρασί που προσέφεραν στην εκδήλωση του Αγίου
Αθανασίου.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας
νέα σας που θα θέλετε να

δημοσιεύσουμε στ’ Αρηναίικα

Κοινωνικά
Το πρώτο τους παιδάκι, αγοράκι, απέκτησαν στις 3
Οκτωβρίου 2017 και δεν το δημοσιεύσαμε, η Βούλα
Καντζιού και ο Χάρης Χριστοδούλου. Είναι το δεύτερο
εγγονάκι για τον Γιάννη Καντζιό και τη σύζυγό του
Σοφία, το γένος Δαλιάνη. Την ευθύνη της παράλειψης,
φέρει αποκλειστικά η γράφουσα και ζητά Συγγνώμη από
όλη την οικογένεια. Ο Σύλλογος εκφράζει  στο
νεογέννητο και τους οικείους του, τις καλύτερες ευχές.

Δέσποινα Δαλιάνη
-------------------------------------------------------------------
Το δεύτερο παιδάκι τους, αγοράκι,  απέκτησαν στις 9
Φεβρουαρίου 2018 η Κατερίνα Καραλή, κόρη του
Κώστα και ο Μπάμπης Ξανθόπουλος. Ένα ακόμη
δισέγγονο για τον Στάθη και την Κατερίνα Καραλή. Τις
καλύτερες Ευχές από το Σύλλογο για το νεογέννητο και
τους οικείους του.
Σε επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε η Καλλιόπη
Παναγοπούλου σε νοσοκομείο της Αθήνας. Της
ευχόμαστε γρήγορα Περαστικά και Καλή Ανάρρωση.
Πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε ο Παναγιώτης Γεωργίου.
Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο από το οποίο εξήλθε και
αναρρώνει στο σπίτι του.
Πρόβλημα υγείας επίσης είχε και ο Θανάσης
Γουργούλης. Μετά από νοσηλεία αναρρώνει στο σπίτι
του. Ευχόμαστε σε όλους γρήγορα Περαστικά.
Έφυγε από τη ζωή ο Φώτης Φωτόπουλος ο οποίος
διέμενε στην Αθήνα. Η εξόδιος ακολουθία και ταφή
έγιναν στον τόπο διαμονής του. Θερμά Συλλυπητήρια.
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