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Η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
Με καλό καιρό, αρκετούς Αρηναίους, γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αρήνη. Οι ετοιμασίες άρχισαν από το Κοιμητήρι,
που είναι αφιερωμένο στη μνήμη των δύο Αγίων. Τόσο το εσωτερικό της
εκκλησίας, όσο και ο περιβάλλων χώρος ευπρεπίστηκαν,   προκειμένου να
υποδεχθούν τους επισκέπτες Αρηναίους και όχι μόνο.Την παραμονή, μετά την
τέλεση του πανηγυρικού εσπερινού και της αρτοκλασίας, ο κόσμος οδηγήθηκε στο
κυλικείο του χωριού για το καθιερωμένο τραπέζι της γιορτής.Το Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ» είχε αναλάβει τη διοργάνωση όπως πάντα,
με προσφορά τα εδέσματα και τα αναψυκτικά.Το τραπέζι συμπληρώθηκε και από
τις προσφορές συγχωριανών και φίλων και έτσι είχαμε ποικιλία σε γεύσεις, γλυκά
και επιδόρπια.Λόγω της απώλειας κάποιων δικών μας ανθρώπων, που χάσαμε τους
τελευταίους μήνες και από σεβασμό προς την μνήμη τους, επιλέξαμε να μην
έχουμε μουσική.Η βραδιά όμως ήταν ευχάριστη και η ατμόσφαιρα φιλική. Το
κυλικείο γέμισε για άλλη μια φορά και όλοι έμειναν ικανοποιημένοι.Ανήμερα της
γιορτής, έγινε και η εορταστική δοξολογία.Ευχαριστούμε όλους όσοι
παραβρέθηκαν στη γιορτή μας και κυρίως όσοι με την προσφορά τους, στήριξαν το
τραπέζι μας.

Η Σύνταξη

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

Ο Αρηναίος Κώστας Γκούτης
στους αγώνες  Τρίαθλου της Ρόδου

Ένας Αρηναίος, ο Κώστας
Γκούτης του Γεωργίου και
της Ολυμπίας, είναι αθλητής
στο Τρίαθλο και χάρις τις
επιδόσεις του, διακρίνεται
στη Ρόδο. Τρίαθλο είναι ο
συνδυασμός των τριών
αγωνισμάτων, κολύμβησης,
ποδηλασίας και τρέξιμο σε
ανώμαλο δρόμο. Χρειάζεται
δυνατή κράση, αντοχή,
σκληρή προπόνηση,
πειθαρχία και προπαντός
αγάπη για τον αθλητισμό. Οι
αθλητές που συμμετέχουν,
αγωνίζονται διαδοχικά από
το ένα άθλημα στο άλλο
χωρίς διακοπή, παρά μόνο

για να αλλάξουν στολή και εξοπλισμό. Ο
Κώστας Γκούτης, είναι 38 χρονών και λόγω της
στρατιωτικής επαγγελματικής του καριέρας
διαμένει στη Ρόδο. Στις 30 Απριλίου 2017,
ημέρα Κυριακή, διοργανώθηκαν στη Ρόδο οι
αγώνες Τρίαθλου με τη συμμετοχή αθλητών
από όλο τον κόσμο. Οι αγώνες ξεκίνησαν με
1500μ. κολύμπι, όπου οι αθλητές μπορούν να
επιλέξουν όποιο τρόπο κολύμβησης προτιμούν,
συνέχισαν με 40 χιλιόμετρα ποδηλασίας και
τέλος με 10 χιλιόμετρα τρέξιμο σε ανώμαλο
δρόμο. Ο χρόνος εκκίνησης ήταν στις 09:00 και
η λήξη στις 13:00. Όπως μας μετέφεραν από τη
διοργάνωση, ενώ αναφέρονται τα ονόματα των τριών πρώτων που τερματίζουν, τα
ονόματα των υπόλοιπων, η σειρά και ο χρόνος  που τερματίζουν, για λόγους
δεοντολογίας, δεν αναφέρονται. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Πρόεδρο της
διοργάνωσης κ. Νίκο Χατζινικόλα, «ο Κώστας είναι πολύ καλός αθλητής, πολύ καλό
παιδί, έχει πολλές δυνατότητες και τερμάτισε μέσα στους πέντε πρώτους». Σε
επικοινωνία μας με τον Κώστα, μάθαμε ότι η πρώτη του επαφή με το Τρίαθλο ήταν
πριν τέσσερα χρόνια. Από τότε προπονείται συστηματικά και έχει συμμετάσχει σε
αρκετούς αγώνες. Το Τριάθλο υποστηρίζεται από τον Δήμο Ρόδου και την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πέρα από  την ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους, σκοπό
έχουν να ενισχύσουν και να επιμηκύνουν και την τουριστική περίοδο στο νησί. Να
σημειώσουμε, ότι για την συμμετοχή του τον μήνα Απρίλιο, είχαμε ενημερωθεί από
την μητέρα του, ωστόσο η ύλη της εφημερίδας είχε κλείσει και είχε αποσταλεί προς
εκτύπωση. Εμείς θα συγχαρούμε τον Κώστα Γκούτη για την επιτυχία του και θα του
ευχηθούμε καλές επιδόσεις και καλή συνέχεια.

Δέσποινα Δαλιάνη

Ανακοίνωση διήμερης εκδρομής
Πάργα - Πηγές Αχέροντα – Γιάννενα

6 & 7 Ιουλίου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ» διοργανώνει διήμερη εκδρομή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1η μέρα: 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 πάρουμε το
δρόμο για Αμφιλοχία –Πρέβεζα.
Εκεί θα επισκεφτούμε τον
Αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο της Αρχαίας Νικόπολης.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την πανέμορφη Πάργα όπου θα
κάνουμε το μπάνιο μας και θα
γευματίσουμε. Νωρίς το
απόγευμα θα πάμε στις πηγές του
ποταμού Αχέροντα με τα
κρυστάλλινα νερά. Θα θαυμάσουμε τη φύση και θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας
κάτω από τα πλατάνια. Επόμενος προορισμός τα Γιάννενα για βραδινή έξοδο   και
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αφού πάρουμε το πρωινό
μας, θα επισκεφθούμε το σπήλαιο
των Ιωαννίνων στο Πέρασμα. Στη
συνέχεια θα πάμε στο νησάκι στη
λίμνη Παμβώτιδα θα περπατήσουμε
στα σοκάκια και θα κατευθυνθούμε
προς το μουσείο του Αλή Πασά.
Έπειτα ελεύθερος χρόνος για
επίσκεψη στο  κάστρο, ψώνια και
φαγητό. Φεύγοντας από τα
Γιάννενα θα κάνουμε επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη.
Έπειτα θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής και με ενδιάμεσες στάσεις θα
φτάσουμε στο χωριό μας.
Τιμή συμμετοχής με διαμονή
και πρωινό 65 ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία για
κράτηση θέσεων, με 30 ευρώ
προκαταβολή, 15 Ιουνίου 2017.
Και καταληκτική ημερομηνία
εξόφλησης  της συμμετοχής:

20 Ιουνίου 2017
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978742646
Ν. Πρασσά.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις σε μουσεία, το σπήλαιο και το καραβάκι.

Στιγμιότυπο από τη γιορτή του Αγ. Κωνσταντίνου (Φωτ. Καντζιός Ιωάννης)

Μέλη της Ομάδας Τρίαθλου. Ο Κώστας Γκούτης
όρθιος, τρίτος από δεξιά.

(Τη φωτογραφία μας έστειλε ο Ν. Χατζηνικόλας)

Πάργα

Αχέροντας

Νησάκι-Γιάννενα



.
Από τον Πρόεδρο του Τ. Συμβουλίου Αρήνης, πήραμε προς
δημοσίευση το παρακάτω έγγραφο στο οποίο αναγράφονται
τα ονόματα των συγχωριανών μας που ευθύνονται για την
πυρασφάλεια της περιοχής.

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

Από τον Αποστόλη Κοπανιτσάνο… Την ιστορία που δημοσιεύουμε παραπάνω, μας
έστειλε ο Αποστόλης Κοπανιτσάνος από τη Σύρο. Εμπεριέχει μια ιδιάζουσα γλώσσα των
κλεφτών, που εκείνα τα χρόνια, αποτελούσαν έναν δικό τους ξεχωριστό κόσμο, με κανόνες και
διαφορετικό τρόπο ζωής. Μέχρι βέβαια να πέσουν στα χέρια του νόμου. Αξίζει το κόπο να την
διαβάσουμε.  Μόνο που στην προσπάθεια αντιγραφής από τον αποστολέα, χάθηκε η
πραγματική της πηγή. Μόλις που ξεχωρίζουμε, ότι προέρχεται από το Μεσσηνιακό ημερολόγιο
του Χρήστου Κ. … Δεν ξεχωρίζει καθαρά το επώνυμο του συγγραφέα. Πάντως ευχαριστούμε
τον συγχωριανό μας Αποστόλη Κοπανιτσάνο και ζητάμε συγγνώμη αν μερικές φορές
καθυστερούμε να δημοσιεύσουμε κείμενα που μας στέλνει. Στην προσπάθειά μας να
φιλοξενήσουμε κείμενα όλων των φίλων…

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

Αλόη – Aloe Vera
Από την Καλλιόπη  Παναγοπούλου

Ένα βότανο στη γλάστρα μας. Η ονομασία Αλόη, σημαίνει
δύο πράγματα. α) Το γένος των φυτών της ίδιας οικογένειας
και β) μία ουσία παχύρρευστη, ρητινώδη, που βγαίνει από τα
παχιά φύλλα διαφόρων ειδών του γένους Αλόη.
Χαρακτηριστικά των φυτών είναι, η  έλλειψη στελέχους,
φύλλα παχιά οδοντωτά, χωρίς μίσχο που βγαίνουν κυκλικά
απευθείας από τη βάση και άνθη  που βγαίνουν από ένα
μακρύ κοτσάνι στην κορυφή, όπου σχηματίζουν μακρύ
στάχυ. Ο καρπός της αλόης μοιάζει με κάψουλα τριγωνική.
Όλα τα είδη της αλόης, είναι φυτά που προέρχονται από
χώρες με κλίμα θερμό. Στην Ελλάδα έχει εγκλιματιστεί και
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό στις γλάστρες. Η αλόη,
διεγείρει και τονώνει τις λειτουργίες του στομάχου σε μικρές
δόσεις, διευκολύνει τη δυσπεψία και είναι υπακτική
χολαγωγός σε μέτριες δόσεις. Επίσης, είναι δραστικό
καθαρτικό και εμμηναγωγό. Δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις
εγκυμοσύνης, μητρορραγίας, αιματουρίας, προστατίτιδας
και αιμορροΐδων. Χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική, τη
βοτανολογία και την παρασκευή καλλυντικών.

Ανακοίνωση
«Δρόμος της Φωτιάς»

Ο Σύλλογος Εθελοντισμού Δράσης & Άθλησης
«Ποδηλάτες Ζαχάρως» διοργανώνει για 7η συνεχή
χρονιά τον ποδηλατικό γύρο Ζαχάρως στις 1 και 2
Ιουλίου με την ονομασία «Δρόμος της Φωτιάς εις
μνήμη των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών του
2007. Ο Πολιτιστικός μας  Σύλλογος «Η
ΑΡΗΝΗ» θα συμμετέχει με την εθελοντική
προσφορά των μελών του στις ανάγκες της
αθλητικής εκδήλωσης. Όποιος θέλει να προσφέρει
εθελοντικά να επικοινωνήσει με την Πρόεδρο του
Συλλόγου για περισσότερες πληροφορίες.

Ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική ενίσχυση για το Σύλλογο και την
εφημερίδα το μήνα Μάιο, είχαμε από τους
συγχωριανούς μας: Γεωργαντή Θωμά,
Χριστοδουλοπούλου Ειριάννα και
Χριστοδουλόπουλο Κων/νο, τους οποίους Θερμά
Ευχαριστούμε.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας
νέα σας που θα θέλατε να

δημοσιεύσουμε στ’ Αρηναίικα

Κοινωνικά
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Δέσποινα
Ζευγίτη, κορούλα της Μαρίας Σκουτέρη,
προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του
ουροποιητικού της συστήματος. Η επέμβαση
στέφθηκε με επιτυχία και η μικρή Δέσποινα πήρε
εξιτήριο από το νοσοκομείο. Της ευχόμαστε
Περαστικά και Καλή Ανάρρωση.

Εγκαύματα στο πόδι της έπαθε η Κική Δάγκα την
ώρα που μαγείρευε στο σπίτι της.

Επίσης με κάταγμα στο πόδι από τις αρχές Μαΐου
βρίσκεται η Γεωργία Γιαννοπούλου.
Ο Σύλλογος τους Εύχεται Περαστικά,
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