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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Η ΑΡΗΝΗ"

Σας εύχεται χρόνια  πολλά και
ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος

Σημαντικά γεγονότα στην Αρήνη το 2018

Με το τέλος του 2018, αξίζει να αναφερθούμε περιληπτικά, σε μερικά από τα
γεγονότα που καταγράφηκαν στην εφημερίδα της Αρήνης την χρονιά που μας
πέρασε. Τον Ιανουάριο γιορτάσθηκε όπως πάντα ο πολιούχος του χωριού μας
Άγιος Αθανάσιος με τον πανηγυρικό εσπερινό την παραμονή και το
καθιερωμένο κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αρήνης, στο άλλοτε
κυλικείο του χωριού, που έκτοτε λέγεται αίθουσα εκδηλώσεων. Την ίδια βραδιά,
κόπηκε και η βασιλόπιτα για το καλό του χρόνου. Τον μήνα Ιανουάριο,
υπάρχουν δύο διακρίσεις που αξίζει να αναφέρουμε. Είναι το χρυσό μετάλλιο,
που πήρε η Μαρία Χριστοπούλου του Αντωνίου και της Γιώτας Γκούτη, στο 17ο

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου, στις 27 Ιανουαρίου 2018 και η
αναγνώριση για τον Αλέξη Γεωργούλια, από το Αθλητικό Σωματείο ΑΝΑΤΟΛΗ,
για την συμμετοχή του ως ο αθλητής με τους περισσότερους αγώνες, με τα
χρώματα του εν λόγω Συλλόγου. Τον μήνα Φεβρουάριο, τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που επηρέασαν όλη την Ελλάδα, άγγιξαν και την Αρήνη. Οι
συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα, να δημιουργήσουν
κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο που συνδέει τη Ζαχάρω με την Αρήνη και τα
γύρω χωριά. Ιδιαίτερο πρόβλημα, δημιουργήθηκε στο σημείο που βρίσκεται το
νεκροταφείο, όπου εκτός από την καθίζηση, υποχώρησε και  η μάντρα του
νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να παρασύρει αρκετά από τα μνήματα. Το δίκτυο
αποκαταστάθηκε τόσο, όσο να διευκολύνεται η διέλευση και κυκλοφορία των
αυτοκινήτων, επιβατικών και αγροτικών. Η εφημερίδα της Αρήνης τον μήνα
Φεβρουάριο, είχε και δύο σημαντικές αναφορές. Η μία ήταν για τον Αρηναίο
Νάσο Ηλιόπουλο του Κωνσταντίνου, ο οποίος χρίστηκε υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η άλλη για τον
Αγαθοκλή Παναγούλια, ο οποίος κατάφερε, μετά από αγώνες εβδομήντα επτά
ετών, να οδηγήσει τους αρμόδιους φορείς, στην εκταφή των οστών των
Ελλήνων πεσόντων, στα βουνά της Αλβανίας. Ο Φεβρουάριος ήταν και ο μήνας

της Αποκριάς. Ωστόσο, λόγω υποχρεώσεων, ο Σύλλογος της Αρήνης δεν έλαβε
ενεργό μέρος στο καρναβάλι Ζαχάρως. Επέλεξε να στηρίξει την προσπάθεια, με
οικονομική ενίσχυση και τη φυσική παρουσία των μελών. Από τα γεγονότα που
αξίζει να σημειώσουμε για το 2018, ήταν η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
στις 8 Απριλίου και η απόφαση, να γίνει η εφημερίδα της Αρήνης από μηνιαία,
διμηνιαία. Στην εφημερίδα του Απριλίου επίσης, η οποία ήταν η τελευταία
μηνιαία που κυκλοφόρησε, αναφορά γίνεται, για την συμμετοχή του Αλέξη
Γεωργούλια στις 22 Απριλίου στον Μαραθώνιο της Μαδρίτης, όπου τερμάτισε
δεύτερος από τους Έλληνες και του Κώστα Γκούτη στον Ημιμαραθώνιο της
Ρόδου. Στις 13 Ιουλίου ο Σύλλογος πραγματοποίησε μία ημερήσια εκδρομή
στην Κεφαλονιά, η οποία καθ’ ομολογία όσων συμμετείχαν, ήταν ενδιαφέρουσα,
με πλούσιο πρόγραμμα και πολλές εμπειρίες. Ο Αύγουστος όπως πάντα, ήταν ο
μήνας των εκδηλώσεων. Με το παραδοσιακό μας πανηγύρι, τη γιορτή των νέων
και την επιβράβευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης την
παρακολούθηση ταινίας κοινωνικού περιεχομένου στην πλατεία του χωριού και
την εξόρμηση στο φαράγγι Αρήνης, με αρχηγό και οδηγό το Γιώργο Δ. Δαλιάνη.
Για το Γιώργο Δ. Δαλιάνη, αξίζει να αναφέρουμε και μία διάκριση. Ήταν το 1ο

Βραβείο φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ορεινής Κορινθίας με την φωτογραφία "Η
σπηλιά της φώκιας". Στην εφημερίδα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, αναφερθήκαμε
στα δύο βιβλία / έρευνα του Αγαθοκλή Παναγούλια, αφιέρωμα στους
Ολύμπιους και σε όσους δεν γύρισαν από το μέτωπο και σε μια αθλητική
είδηση για τον Άλκη Ιωάννου, ο οποίος θα ανήκει στο δυναμικό του
Πανελευσηνιακού. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις που καταγράφηκαν στα
φύλλα της εφημερίδας μας, τη χρονιά που μας πέρασε. Και ήταν τέσσερις
μηνιαίες εφημερίδες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος) και τρεις
διμηνιαίες (Μάιος – Ιούνιος, Ιούλιος – Αύγουστος και Σεπτέμβριος –
Οκτώβριος). Το τελευταίο φύλλο είναι του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και είναι
αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.

Δέσποινα Δαλιάνη

Ο Νάσος Ηλιόπουλος υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας
Η πιο σημαντική είδηση, για την διμηνιαία εφημερίδα της Αρήνης, στο τελευταίο φύλλο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου,
είναι η ανακοίνωση υποψηφιότητας του Νάσου Ηλιόπουλου για το Δήμο της Αθήνας στις προσεχείς εκλογές, οι
οποίες θα διεξαχθούν το Μάιο του 2019. Είναι η τρίτη φορά, που μας δίνεται η ευκαιρία να γράψουμε για τον
Νάσο Ηλιόπουλο του Κωνσταντίνου και της Τασίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και έλκει την
καταγωγή του από την Αρήνη. Σπούδασε Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει
μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο οποίο
είναι υποψήφιος Διδάκτορας. Εργάσθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση και υπήρξε πάντα ενεργός πολίτης, με πλούσια
προσφορά και δράση. Το 2014, εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, με τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου
και τον Ιανουάριο του 2015, ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Αθηνών. Το Νοέμβριο του 2016 ανέλαβε
Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε η
υποψηφιότητά του για το Δήμο της Αθήνας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Νάσο Ηλιόπουλο και για όλους εμάς
τους ψηφοφόρους και απλούς πολίτες, ας ελπίσουμε ό,τι θα έχουμε μία ήρεμη και αξιοπρεπή προεκλογική περίοδο.
Και να μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό. «Οι λαοί αξίζουν τις κυβερνήσεις τους».

Ένα φωτεινό αστέρι για τις γιορτινές μέρες τοποθέτησε ο
Ταμίας του Συλλόγου μας Δημήτρης Φιλιππόπουλους στο
προαύλιο της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου



Ελληνικό το καλύτερο ελαιόλαδο του κόσμου.

Η χρονιά φέτος, δεν ήταν και τόσο καλή για την
παραγωγή του ελαιολάδου στην Ηλεία. Και όμως, σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα πράγματα πήγαν
καλύτερα. Όπως διαβάσαμε, σε διαγωνισμό
ελαιολάδου στον οποίο πήραν μέρος τριάντα χώρες,
οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαροπούλου που
βρίσκονται στη Λακωνία, κατάφεραν να κερδίσουν
τον τίτλο για το καλύτερο λάδι του κόσμου. Το
Majestic Blend Flavored Evoo, όπως είναι η
ονομασία και η ετικέτα στην συσκευασία του, είναι
μετά από επίσημα χείλη χημικών, διατροφολόγων,
γευσιγνωστών και ειδικών, στην κορυφή μιας λίστας,
τριάντα ελαιολάδων από όλο τον κόσμο. Πέρυσι, το
ελαιόλαδο από τους ελαιώνες Σακελαρόπουλου,
στον ίδιο διαγωνισμό, είχε βγει δεύτερο. Φέτος πήρε
την πρώτη θέση. Όμως δεν είναι η μόνη διάκριση
που έχουμε να αναφέρουμε σχετικά με το λάδι. Στην
Ιεράπετρα της Κρήτης, υπάρχει η κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση «Επτάστικτος», η οποία
συντηρεί, προστατεύει και παράγει ελαιόλαδο,
αποκλειστικά από υπεραιωνόβιες ελιές. Το λάδι που παρήγαγε, πουλήθηκε σε
δημοπρασία στην Ολλανδία προς 1.020 euro το λίτρο. Συγκεκριμένα, διατέθηκε σε
συσκευασία του μισού λίτρου προς 510 euro και ως διατροφικό προϊόν, θεωρήθηκε
υπέρ-πολύτιμο. Στην Αρήνη και στην Ηλεία γενικότερα, καλλιεργείται η ποικιλία
κορωνέικη. Η ίδια ποικιλία, καλλιεργείται και στη Μεσσηνία, όπου δύο  αδέλφια, η
Χριστίνα και ο Κωνσταντίνος Στριμπάκος, αποφάσισαν να αξιοποιήσουν το λάδι που
παρήγαγαν και να το τυποποιήσουν. Αφού παρακολούθησαν σεμινάρια,
απευθύνθηκαν σε ειδικούς και έπραξαν τα δέοντα, ώστε να έχουν μία αξιόλογη

βιολογική παραγωγή, σχεδίασαν ένα ωραίο μπουκάλι και μία ετικέτα,
του έδωσαν και το όνομα «LIÁ cultivators» και με όλες τις
προδιαγραφές, που επέβαλαν οι διεθνείς κανόνες, έδωσαν στο λάδι τους
την ευκαιρία, να συναγωνισθεί με τα καλύτερα λάδια του κόσμου. Και
όπως λέει η Χριστίνα Στριμπάκου, «Οι γονείς μας ξεκίνησαν το 1976
με 19 δέντρα κορωνέικης ελιάς στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και με πολλή
σκληρή δουλειά, κατάφεραν να έχουν έναν μεγάλο ελαιώνα 2.500
δέντρων, με τα οποία εδώ και 15 χρόνια ασχολείται ο αδελφός μου,
Κωνσταντίνος. Τα τελευταία επτά χρόνια, αποφασίσαμε
να σταματήσουμε να διαθέτουμε το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδό μας
σε χύμα μορφή και να δημιουργήσουμε το δικό μας brand, να το
τυποποιούμε και να το εξάγουμε». Σήμερα, εξάγουν το 92% της
παραγωγής τους. Και κάτι ακόμα που αξίζει να αναφέρουμε. Σε ένα
από τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο ΓΕΪΛ της
Αμερικής, δύο Έλληνες καθηγητές, ο Τάσος Κυριακίδης από την
Κύπρο και ο Βασίλης Βασιλείου από την Εύβοια, διοργάνωσαν ένα
διήμερο συμπόσιο για το ελαιόλαδο. Όραμά τους, ένα διεθνές
Ινστιτούτο Ελαιολάδου υπό την αιγίδα του ΓΕΪΛ. Στο συμπόσιο έλαβαν
μέρος γεωπόνοι, γιατροί, φαρμακοποιοί, χημικοί, βιοχημικοί,
διατροφολόγοι και γενικά επιστήμονες που είχαν εμπεριστατωμένες

απόψεις για το βασικότερο διατροφικό προϊόν του ανθρώπου που είναι το λάδι. Το να
αναλάβουν δύο Έλληνες καθηγητές, να αναδείξουν ένα από τα εθνικά προϊόντα της
Ελλάδας σε μια ξένη χώρα όπως η Αμερική και μάλιστα σε ένα από τα καλύτερα
πανεπιστήμια, είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Διαδύκτιο και το περιοδικό «Γαστρονόμος»

Η ουσία της ζωής – Του Αγησίλαου Γεωργούλια
(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ». Το άρθρο είναι εμπνευσμένο από κείμενο του Βραζιλιάνου ποιητή και συγγραφέα Mario de Andrade)

Έστω ένα ταξίδι στη θάλασσα πως είναι η ζωή μας, γεμάτο μπουνάτσες και
φουρτούνες, γεμάτο εμπειρίες και γνώσεις κι εμείς καπεταναίοι που κρατάμε το
τιμόνι και κουμαντάρουμε το καράβι μας! Άπειροι στην αρχή, αλλά με την τόλμη και
την ορμή που δίνουν τα νιάτα, βολοδέρνουμε τις θάλασσες, παλεύουμε με τα κύματα
και ούτε που μας νοιάζει… κι όπου μας βγάλει… Στο ταξίδι μας συναντάμε νέους
τόπους, που μας γοητεύουν, αλλά και σειρήνες που μας μαγεύουν και μας
αποπροσανατολίζουν. Αφού πάθουμε πολλά και μάθουμε πολλά, επιλέγουμε ποια θα
είναι η ρότα μας και ποιους θα έχουμε συνταξιδιώτες. Έρχεται η ώρα που
ωριμάζουμε και νοιώθουμε πως αρκετά θαλασσοδαρθήκαμε χωρίς σκοπό. Είναι η
ώρα που επιθυμούμε να ταξιδεύουμε σε νερά ήρεμα, να απολαμβάνουμε το κάθε τι,
να ξεχωρίζουμε τα σημαντικά από τα ασήμαντα και να γευόμαστε στάλα – στάλα
όρθιοι στην πλώρη, έχοντας πλάι μας τους αγαπημένους μας συνεπιβάτες στο
όμορφο ταξίδι μας ώσπου να φτάσουμε στο λιμάνι που ονειρευόμαστε! Ο
Βραζιλιάνος ποιητής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος και μουσικολόγος Mario de
Andrade γράφει για την ουσία της ζωής: «Μέτρησα τα χρόνια μου και
συνειδητοποίησα, ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ότι έχω ζήσει έως
τώρα… Αισθάνομαι όπως εκείνο το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες.
Τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία, αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμειναν
λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση. Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες
συγκεντρώσεις όπου συζητούνται καταστατικά, διαδικασίες και εσωτερικοί
κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δεν θα καταλήξει κανείς πουθενά. Δεν έχω πια χρόνο
για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά την χρονολογική τους ηλικία, δεν
έχουν μεγαλώσει. Δεν έχω πια χρόνο να λογομαχώ με μετριότητες. Δεν θέλω να
βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί. Δεν

ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους. Με ενοχλεί ο φθόνος και όσοι
προσπαθούν να υποτιμήσουν τους ικανότερους, για να οικειοποιηθούν τη θέση τους,
το ταλέντο τους και τα επιτεύγματά τους. Μισώ να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων
που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για
το περιεχόμενο αλλά για την επικεφαλίδα. Ο χρόνος μου είναι λίγος, για να συζητώ
για τους τίτλους και τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία. Η ψυχή μου βιάζεται. Μου
μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα… Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με
ανθρώπινη υπόσταση. Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους. Που δεν επαίρονται
για τον θρίαμβό τους. Που δεν θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό πριν από την ώρα
τους. Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την αλήθεια
και την ειλικρίνεια. Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή. Θέλω να
περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων.
Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει
κανείς με απαλά αγγίγματα στη ζωή. Ναι. Βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την
ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει. Σκοπεύω να μην πάει χαμένη
καμιά από τις καραμέλες που μου απομένουν. Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι
πιο νόστιμες απ’ όσες έχω ήδη φάει. Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος
ικανοποιημένος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου».
Αλλά και ο δικός μας μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά  του
«Όσο μπορείς» λέει: «Κι αν ακόμα δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες την πολλή
συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές συνάφειες κι ομιλίες».

Ένα γρίφος...
Υπάρχει ένα γεφύρι το οποίο πρέπει να περάσουν
τέσσερις άνθρωποι. Είναι νύχτα, σκοτάδι και το
γεφύρι δεν περνιέται χωρίς φως. Υπάρχει ένας φακός
που η μπαταρία του κρατάει 17 λεπτά. Στο γεφύρι
μπορούν να περνάνε μαζί μόνο δύο άνθρωποι και δεν
έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο χρόνο περάσματος. Ο
ένας χρειάζεται 1 λεπτό, ο άλλος 2 λεπτά, ο τρίτος 5
λεπτά και ο τέταρτος 10 λεπτά. Πως θα γίνει να
περάσουν όλοι απέναντι πριν σβήσει ο φακός;
Εννοείται ότι θα περάσουν οι δύο πρώτα και ο φακός
θα πρέπει να γυρίσει πίσω με κάποιον και να ξαναπάει
κ.o.κ.
----------------------------------------------------------------
Λύση προηγούμενου με το μυρμήγκι:
Στην πρώτη περίπτωση 9 ημέρες, στη δεύτερη 8.
-----------------------------------------------------------------
Υ.Γ. Κάποιος φίλος που πήρε το προηγούμενο φύλλο
με τον γρίφο πρότεινε: Όποιος το λύσει να πληρώσει
τη συνδρομή του κανονικά. Όποιος δεν το λύσει να
πληρώσει δύο φορές. Ας ισχύσει για αυτόν το γρίφο...

Βασίλης Αβραμόπουλος

Πρόσκληση
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος

«Η ΑΡΗΝΗ» την παραμονή του
Αγίου Αθανασίου μετά τον
πανηγυρικό εσπερινό θα κόψει
την βασιλόπιτα για τη νέα
χρονιά και θα προσφέρει ένα
κέρασμα στα μέλη του
Συλλόγου. Το Δ.Σ.

Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και την εφημερίδα
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο είχαμε από τον
συγχωριανό μας Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο τον οποίο
Θερμά Ευχαριστούμε

Κοινωνικά
Στο νοσοκομείο αναρρώνει και παρουσιάζει συνεχώς
βελτίωση, η Σοφία Ζαχαράκη μετά από απρόσμενο
περιστατικό.  Της ευχόμαστε γρήγορα περαστικά.
----------------------------------------------------------------------

Έφυγε από τη ζωή στις 17 Νοεμβρίου, σε ηλικία 92
ετών η Ασπασία Δανέ, χήρα του αείμνηστου Παρασκευά
Δανέ και μητέρα του επίσης αείμνηστου Κώστα Δανέ. Η
εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν στην Αρήνη.

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης
Φλώρος, αδελφός του αείμνηστου Δήμου Φλώρου. Η
εξόδιος ακολουθία και ταφή έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου
στο Κοιμητήριο Καισαριανής.

Θερμά Συλλυπητήρια από το Σύλλογο προς στους
οικείους των εκλιπόντων.
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