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Η Γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Με άσχημο καιρό αλλά με αρκετό
κόσμο εορτάστηκε και φέτος η
γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στην Αρήνη. Και θα
λέγαμε ευτυχώς, διότι ακόμα, το
χωριό μας δεν έχει αποκτήσει και
δεν διαθέτει μόνιμο Ιερέα. Όμως
και τις δύο ημέρες, παραμονή και
ανήμερα της γιορτής, το Κοιμητήρι
του χωριού που είναι αφιερωμένο
στη μνήμη των δύο σημαντικών
Αγίων της Χριστιανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας γέμισε με κόσμο. Όχι
μόνο Αρηναίους, αλλά και από τα
γειτονικά χωριά. Την παραμονή, μετά τον πανηγυρικό εσπερινό και τις αρτοκλασίες, όλοι
οδηγήθηκαν στο κυλικείο του χωριού, για την καθιερωμένη γιορτή του Συλλόγου. Όπως
πάντα, το τραπέζι με τα εδέσματα, το κρασί και τα αναψυκτικά, ήταν προσφορά του
Συλλόγου. Και όπως μας μετέφεραν άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν και παραβρέθηκαν
στο κάλεσμα, ο χώρος του κυλικείου γέμισε, η διοργάνωση χωρίς υπερβολή ήταν τέλεια,
οι γεύσεις υπέροχες και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Σημειώνουμε, ότι αυτή ήταν η
πρώτη εκδήλωση που ανέλαβε και διοργάνωσε το καινούργιο Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ», το οποίο προέκυψε από τις εκλογές τις 1ης Μαΐου 2016, μετά την

συγκρότησή του σε σώμα. Και για να
θυμίσουμε, ενώ ήταν μία  από τις
καθιερωμένες γιορτές που γίνονταν τα παλιά
χρόνια στην Αρήνη, το έθιμο τελευταία, είχε
παραμεληθεί και κόντευε να ξεχαστεί. Ο
Σύλλογος είχε την ιδέα να το αναβιώσει το
2009 και επειδή έτυχε καλής αποδοχής,
συνεχίζεται. Και για να γνωρίσουν και οι
νέοι τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας,
όπως πληροφορούμεθα σε ένα από τα δύο
βιβλία που μας άφησε παρακαταθήκη ο
αείμνηστος Αθανάσιος Δ. Μπιτσάνης, «Η
ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΗΝΗ», στη σελίδα 47, με τη
γλώσσα της εποχής αναφέρει. «Αι δύο

ετήσιαι πανηγύρεις, κατά την εορτήν του Αγίου Αθανασίου (18 Ιανουαρίου) και των Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης (21 Μαΐου), δίδουν αρκετήν ζωήν και κίνησιν εις το χωριό και
την ευκαιρίαν εις τους καλούς κατοίκους να δείξουν τα πατροπαράδοτα φιλόξενα
αισθήματά των». Σαφής ο λόγος του και με μήνυμα. Τα  πανηγύρια έδιναν ζωή και κίνηση
στο χωριό και την ευκαιρία να δείξουν τα πατροπαράδοτα και φιλόξενα αισθήματά τους.
Ας τα έχουμε υπ’ όψη μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όσους παραβρέθηκαν και
συνέλαβαν στη   διοργάνωση της γιορτή μας και εύχεται  να είμαστε καλά για να
γιορτάσουμε και του χρόνου.                     Η Σύνταξη

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

Τρεις σημαντικές ανακοινώσεις για την Αρήνη
Από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. της Αρήνης κ. Νίκο Πρασσά λάβαμε τρεις
σημαντικές ανακοινώσεις. Δύο σε επίσημα έγγραφα του Δήμου Ζαχάρως
και μία δική του χειρόγραφη.  Η μία αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών η
οποία από πλευράς των κατοίκων θα επιτευχθεί με τον καθαρισμό των
οικοπέδων, πεζοδρομίων και απορριμμάτων. Οι μη συμμορφούμενοι
όπως ανακοινώνεται, θα τιμωρηθούν με πρόστιμα. Η δεύτερη
ανακοίνωση, αφορά στην πυρασφάλεια και την δημιουργία τετραμελούς
ομάδας  από κατοίκους της Αρήνης, μηνιαίας διάρκειας. Και η τρίτη
ανακοίνωση, χειρόγραφη, της οποίας το κείμενο δημοσιεύουμε, αφορά
στην ενσύρματη σύνδεση με το INTERNET. Σημαντικές και οι τρεις
ανακοινώσεις.

Ανακοίνωση
Συγχωριανοί μου θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι τον μήνα Μάιο
όπως σας είχα υποσχεθεί, αγωνίστηκα για να καταφέρω κάποια
σημαντικά πράγματα για το Internet. Μέσα σε ένα μήνα, πήρα απόφαση
για την κεραία της Cosmote, που θα μας εξασφαλίσει την ενσύρματη
σύνδεση με το Internet. Τον ίδιο μήνα ζήτησα διευκρινήσεις από την
εταιρία, σχετικά με την ασφάλεια του πληθυσμού από την ακτινοβολία,
την οποία παρέλαβα και έτσι προχώρησα τις διαδικασίες και στην
συνέχεια την Τρίτη στις 24 Μάιου, με πολύ αγωνία το πέρασα και από
το Δ.Σ. Ζαχάρως. Η απόφαση ήταν θετική. Τώρα μένει να ξεκινήσει
από την εταιρία η αντικατάσταση της κεραίας.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νικόλαος Πρασσάς

Ανακοίνωση Εκδρομής στο Αιτωλικό & Αστακό
Σάββατο 2 Ιουλίου 2016

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ» διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αναχώρηση το πρωί ώρα 7:00 από την Αρήνη και μετά την
διέλευση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση, θα
συνεχίσουμε για το νησάκι Αιτωλικό, το οποίο ενώνεται οδικώς με τη στεριά με δύο
πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Αφού ξεναγηθούμε στο Μουσείο Χαρακτικής Τέχνης της
Βάσως Κατράκη θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια και θα επισκεφθούμε δύο
Ιστορικές εκκλησίες. Τον Ι.Ν. των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τον Ι.Ν. Κοιμ. της
Θεοτόκου. Μέσω του παραλίμνιου δρόμου θα καταλήξουμε στον Αστακό. Εκεί αφού
περιηγηθούμε στη παραθαλάσσια πόλη, θα γευματίσουμε και στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το Λεσίνι όπου θα θαυμάσουμε το οικοσύστημα Φράξου. Ένα από
τα πιο σπουδαία δάση που σώζονται μέχρι σήμερα και φημίζονται για τη σπανιότητά
τους και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά τους. Επόμενη στάση μας στο οικογενειακό Οινοποιείο “Σωτηρίου” στο Λεσίνι. Αργότερα και αφού θα
απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στη λιμνοθάλασσα της Τουρλίδας, θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής και με κάποια ενδιάμεση
στάση θα φτάσουμε στο χωριό μας.
Τιμή συμμετοχής 20 euro. Καταληκτική ημερομηνία για κράτηση θέσεων 20 Ιουνίου 2016

Τηλ. Επικοινωνίας : 2625033997 – 6978742646  Ν. Πρασσά.

Αιτωλικό Αστακός



Συνάντηση των Συλλόγων της περιοχής
Ξεκίνησαν και πάλι οι συναντήσεις των Συλλόγων της περιοχής με σκοπό τη διοργάνωση της
6ης Γιορτής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παραδοσιακής Οικονομίας που προγραμματίζεται
για το ερχόμενο καλοκαίρι. Την πρωτοβουλία της συνάντησης είχε η Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αρήνης κ. Νίκη Πρασσά, όπου ήρθε σε επικοινωνία με τα μέλη των
Δ.Σ. των Συλλόγων και αφού συμφώνησαν, συναντήθηκαν την Παρασκευή 13 Μαΐου το βράδυ
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζαχάρως. Η ανταπόκριση ήταν ενδιαφέρουσα, αν λάβουμε
υπ’ όψη ότι παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι από τους Συλλόγους Αρήνης, Καλίδονας, Μακίστου,
Ξηροχωρίου, Ροδινών, Σμέρνας, Σχίνων, Φιγαλείας. Όπως συμβαίνει συνήθως, σε κάθε
ζωντανή συνάντηση και συζήτηση ενεργών πολιτών, κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα προς
διερεύνηση, οι γνώμες που  πέφτουν στο τραπέζι, άλλοτε γίνονται αποδεκτές και άλλοτε όχι.
Άλλοτε βρίσκεται μια κοινή συνιστάμενη και άλλοτε οι θέσεις των συζητητών  διαχωρίζονται
και επαναπροσδιορίζονται. Αυτές είναι οι βάσεις και οι κανόνες κάθε Δημοκρατικής
διαδικασίας και είναι εποικοδομητικό, όταν ακόμα και μέσα από τη διαφωνία προκύπτουν
εναλλακτικές προτάσεις και ξεπερνιούνται οι όποιες ενστάσεις. Στη πρώτη αυτή συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε, σε πρώτη φάση, ήταν να αποφασίσουν οι παρευρισκόμενοι, εάν και
κατά πόσον υπάρχει η διάθεση για την διοργάνωση της επόμενης γιορτής. Και αφού η
απόφαση έτεινε προς αυτή την κατεύθυνση και συμφώνησαν, επόμενο βήμα ήταν, να
αναζητηθούν πιθανά θέματα προς επεξεργασία και προετοιμασία. Η Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρήνης, κ. Νίκη Πρασσά, εφ’ όσον είχε πάρει την πρωτοβουλία
της συνάντησης, λογικό ήταν, να έχει και ως δεδομένο την διοργάνωση της γιορτής, με την
συνεργασία των υπολοίπων βέβαια. Για τον λόγο αυτό, ήταν και εφοδιασμένη με δύο θέματα
τα οποία πρότεινε, περιμένοντας εκτιμήσεις, αλλά και εναλλακτικές προτάσεις. Το ένα θέμα
ήταν «Παραδοσιακά τραγούδια, νανουρίσματα και μοιρολόγια» και το άλλο «Βότανα και
γιατροσόφια», χωρίς να έχει προκαθορίσει τον ένα ή τον άλλο τίτλο. Απλά  εξέφρασε σκέψεις
και έκανε προτάσεις, περιμένοντας αντίστοιχα την κριτική, την αποδοχή ή την αντιπρόταση.
Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών, άλλοτε έντονη και
άλλοτε χαλαρή, αποφάσισαν ότι το θέμα που αναφέρεται στο παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι,

παρουσιάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον και στην προκειμένη περίπτωση της γιορτής, προσφέρεται
καλύτερα, λόγω του απαιτούμενου χρόνου προετοιμασίας. Αντίθετα, το θέμα των βοτάνων,
ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον από πλευράς λαογραφίας, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για
έρευνα, τεκμηρίωση, περισυλλογή, αποξήρανση, παρασκευή λαδιών, αλοιφών κλπ. Έτσι, η
συνάντηση έκλεισε με την απόφαση να παρουσιαστεί το ερχόμενο καλοκαίρι το θέμα του
παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού και άφησαν για του χρόνου το θέμα των βοτάνων.
Απομένει να  ορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα συνεργασθούν, να καταλήξουν στην
ημερομηνία παρουσίασης της γιορτής, να έρθουν σε επαφή με την Δημοτική Αρχή για την
παραχώρηση του χώρου και να αποφασίσουν από κοινού οι διοργανωτές, ποιον τομέα θα
αναλάβει ο κάθε Σύλλογος. Όσο για το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Βότανα και γιατροσόφια», που
εκτιμήθηκε και κρατήθηκε για την επόμενη γιορτή,  όπως γνωρίζουμε, τα βότανα μπορεί να
προέρχονται από καρπούς, χόρτα, αγριολούλουδα, κηπευτικά, παράγωγα ζώων, κλπ. Το κάθε
βότανο περισυλλέγεται κάποια συγκεκριμένη εποχή και χρειάζεται ανάλογη προετοιμασία
ωρίμανσης. Καλό είναι να γνωρίζουν, όσοι έχουν τη διάθεση να συνεργασθούν, ότι μπορούν να
ξεκινήσουν από τώρα, ώστε του χρόνου, να είμαστε έτοιμοι. Εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα,
είναι όλοι, να ρωτήσουν τους γηραιότερους σε κάθε οικογένεια,  να σημειώσουν και καλύτερα,
να μαγνητοφωνήσουν και να βιντεοσκοπήσουν, μαρτυρίες και συνταγές που έχουν περάσει από
γενιά σε γενιά, πριν χαθούν.  Ενδιαφέρον θα ήταν ακόμα και ένα βιβλίο με συνταγές και
γιατροσόφια. Ας το έχουμε κατά νου.  Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, είναι το ελπιδοφόρο
συμπέρασμα σε αυτή την προσπάθεια. Ενώ έχουν περάσει πέντε χρόνια από την διοργάνωση
της πρώτης εκείνης γιορτής, η οποία έγινε μάλλον ερασιτεχνικά, η προσπάθεια συνεχίζεται και
μάλιστα με επιτυχία και εφευρετικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε την 4η γιορτή που ήταν
αφιερωμένη στον παραδοσιακό γάμο και την 5η που είχε για θέμα της τον αργαλειό. Και οι δύο
γιορτές, είχαν ένα πλούσιο πρόγραμμα με θεατρική αναπαράσταση, τραγούδια σχετικά με το
θέμα, κοστούμια και σκηνικά που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από επαγγελματικούς θιάσους.
Ελπίζουμε πάντα, ότι η τελευταία γιορτή, θα είναι η καλύτερη από όλες τις προηγούμενες.  Με
αυτό το σκεπτικό λοιπόν συνεχίζουμε…
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Οι Αρηναίοι και το ποδόσφαιρο
Ολοκληρώθηκε ο Α' κύκλος του Κέντρου Ανέλιξης Ταλέντων
Διαιτησίας, στον οποίο συμμετείχαν οι διαιτητές, οι βοηθοί
διαιτητές, ταλέντα και οι μέντορές τους, 3ης κατηγορίας της 6ης
και 8ης Περιφερειακής Επιτροπής Διαιτησίας, που
περιλαμβάνουν τις Ε.Π.Σ. Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής
Αττικής, Πειραιά, Ευβοίας, Βοιωτίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου,
Λέσβου, Σάμου και Χίου. Ο εκπαιδευτικός κύκλος
πραγματοποιήθηκε από 20 έως 22 Μαΐου στον Πειραιά με την
υποστήριξη της οικείας Ε.Π.Σ. Την ύλη που αναπτύχθηκε στο
πρόγραμμα Ανέλιξης Ταλέντων, επιμελήθηκε ο Υπεύθυνος
Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. Κύρος
Βασσάρας, στα πρότυπα της UEFA, ενώ παρόντα ήταν τα μέλη
της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. Δημήτριος Νταμπώσης, Φραγκίσκος
Σωμαρακάκης, Χρήστος Γενναίος και ο περιφερειακός
σύμβουλος διαιτησίας Αθανάσιος Νικολακόπουλος. Οι διαιτητές,
βοηθοί διαιτητές και μέντορες που συμμετείχαν σε αυτό τον
εκπαιδευτικό κύκλο εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την

πρωτοποριακή ύλη που διδάχθηκαν, η οποία περιελάμβανε τις
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν, τον τρόπο που πρέπει να
εφαρμόζουν στους αγώνες, τους κανόνες του παιχνιδιού και τις
οδηγίες διεύθυνσης αγώνων. Αυτό όμως που πρόκριναν οι
εκπαιδευόμενοι ήταν η ανάλυση των αποφάσεων τους, από
δικούς τους αγώνες, τους οποίους παρακολούθησαν οι μέντορες
τους. Στην έναρξη του κύκλου παραβρέθηκαν οι διεθνείς
διαιτητές Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Χαράλαμπος
Καλογερόπουλος, Αλέξανδρος Αρετόπουλος, Σταύρος Μάνταλος,
Γεώργιος Κύζας, Γεώργιος Κομίνης, Αναστάσιος Παπαπέτρου,
καθώς και οι εκπρόσωποι της Ε.Π.Σ. Πειραιά, που απηύθυναν
χαιρετισμό.

--------------------------------------------
Την ενημέρωση μας έστειλε ο Θάνος Νικολακόπουλος η οποία
είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ και τον
ευχαριστούμε θερμά.

Ο  Θάνος Νικολακόπουλος όπως γνωρίζουμε, δεν παραλείπει να
διοργανώνει ποδοσφαιρικούς αγώνες, κάθε φορά που οι
επαγγελματικές του υποχρεώσεις του επιτρέπουν να βρίσκεται
στην Αρήνη. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι από τον
αγώνα που διοργάνωσε την Μ. Παρασκευή. Αν και το θέμα θα
έπρεπε να είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Απριλίου, όπου
λόγω χώρου δεν μπορέσαμε να το συμπεριλάβουμε, κάνουμε
μία εξαίρεση για τους μικρούς και μεγάλους Αρηναίους, που
έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια, κάθε Πάσχα και συνήθως Μ.
Παρασκευή, να συναντιόνται στην Αρίτσα και να παίζουν
ποδόσφαιρο. Συναντήθηκαν κι εφέτος σε έναν αγώνα που
απαρτιζόταν από όλες τις ηλικίες. Όπως πληροφορηθήκαμε,
χάρηκαν και διασκέδασαν με το αγαπημένο τους άθλημα. Και
βέβαια, σεβόμενοι τους όρους του παιχνιδιού, δεν θα
μπορούσαν παρά να έχουν και την απαιτούμενη εμφάνιση. Ο
φίλος Νίκος Αυγερινός, μας έστειλε αντιπροσωπευτικές
φωτογραφίες. Τον Ευχαριστούμε.

Θεματολογία εφημερίδας
Αγαπητοί συγχωριανοί, ίσως να παρατηρήσατε από το

προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας πως η ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας με την εφημερίδας έχει αλλάξει.
Θεώρησα σωστό να δημιουργηθεί ένα νέο e-mail
επικοινωνίας, το οποίο θα αντιπροσωπεύει και την
ονομασία της εφημερίδας. Το νέο e-mail είναι
tarinaiika@hotmail.com και ο λόγος που δημιουργήθηκε,
είναι να συγκεντρώνονται όλα τα θέματα σε ένα μέρος
επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει μια κοινή διαχείριση.
Προτρέπω όλους τους Αρηναίους να μας στέλνετε τα
θέματα σας σε αυτή τη διεύθυνση. Θα χαρούμε να
δημοσιεύσουμε και να προβάλουμε τις όποιες επιτυχίες
απολαμβάνουν οι συγχωριανοί μας. Θα παροτρύνω όμως
τους μεγαλύτερους, αλλά και τους γηραιότερους, να μας
στέλνουν θέματα που αφορούν την λαογραφία του χωριού
μας. Να μας εξιστορήσουν πως ήταν η ζωή στο χωριό στα
παιδικά τους χρόνια, με τι ασχολίες καταπιάνονταν, πως
περνούσαν την ημέρα τους, ποιοι ήταν οι τρόποι
διασκέδασής τους κ.ο.κ. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο
είναι καλό να δείξουμε και να καταγράψουμε, είναι αυτό
των βοτάνων. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μία καταγραφή
με τα βότανα που έχει και παράγει η Αρηναίικη γη, όπως
και η χρήση αυτών μέσα από συνταγές. Άλλο θέμα που
αφορά κυρίως τον γυναικείο πληθυσμό του χωριού, είναι η
καταγραφή των τοπικών συνταγών φαγητού. Οτιδήποτε
θεωρείτε  πως μπορεί    να     ενταχθεί    στην   λαογραφία
του χωριού μας,  είναι ευπρόσδεκτο να το δημοσιεύσουμε,
ώστε  να καταγραφεί και να μείνει για πάντα. Ύστερα από
την απόκτηση και του διεθνούς μοναδικού αριθμού, που
έλαβε η εφημερίδα

από την Εθνική βιβλιοθήκη μέσω της Δέσποινας Δαλιάνη,
μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει όλος ο κόσμος το
χωριό μας. Βοηθήστε μας στην προσπάθεια καταγραφής
των λαογραφικών στοιχείων του χωριού μας, ώστε να
μπορέσουμε να τα σώσουμε και να τα διαδώσουμε στις
επόμενες γενιές που έρχονται και θα ακολουθήσουν,
γνωρίζοντας την λαογραφική ζωή του χωριού μας. Καλώ
και τους νέους, από τους μικρότερους μέχρι και τους
40αριδες, να ασχοληθούν με τον τόπο καταγωγής τους και
να αποδείξουν έμπρακτα πόσο τον αγαπάνε,
αρθρογραφώντας  για αυτόν, μέσα από τις βιωματικές τους
εμπειρίες που έζησαν ως νέοι, κάθε εποχή του χρόνου.
Βοηθήστε και στηρίξτε την συνέχιση της εφημερίδας. Τα
θέματά σας είναι αυτά που θα επιτρέψουν στην εφημερίδα
να εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Γιώργος Δ. Δαλιάνης

Οικονομική στήριξη εφημερίδας

Οικονομική στήριξη για τον Σύλλογο και την εφημερίδα
μας το μήνα Μάιο, είχαμε  από τους συγχωριανούς μας,
Αβραμόπουλο Βασίλη, Βασιλοπούλου Ευσταθία,
Βασιλοπούλου Φιλιώ, Γεωργούλια Πέτρο, Δρακόπουλο
Δημήτρη, Μεταξά Ελευθερία και Μισιχρόνη Φώτη, τους
οποίους θερμά Ευχαριστούμε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω, ότι την Παρασκευή 13

Μαΐου, τα παιδιά μου Κατερίνα Καραλή και Χαράλαμπος
Ξανθοπουλος, έφεραν στην ζωή ένα υγιέστατο αγοράκι, κάνοντας
εμένα και την γυναίκα μου Ρένα τρισευτυχισμένους παππού και
γιαγιά. Ευελπιστούμε ότι θα το έχουμε φέτος μαζί μας στο
πανηγύρι του 15 Αυγούστου να πάρει το Αρηναΐικο "βάπτισμα"!
Μετά τιμής Κώστας Καραλής.
Αυτούσιο δημοσιεύουμε το μήνυμα που πήραμε από τον Κώστα
Καραλή και τον Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Από το Σύλλογο
τις καλύτερες ευχές στο νεογέννητο και την οικογένειά του.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

Πρόβλημα υγείας αντιμετώπισαν πρόσφατα και αναρρώνουν οι
συγχωριανοί μας, Δημήτρης Κοπανιτσάνος, Κων/νος Πρασσάς και
Κων/νος Ρουμελιώτης. Ευχές για περαστικά από τον Σύλλογο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 19  Μαΐου 2016 έφυγε από τη ζωή η Βασιλική σύζυγος
Αθανασίου Ηλιόπουλου. Ο Σύλλογος εκφράζει τα Θερμά του
Συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.
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