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«Έφυγε» ο Κώστας Ρουμελιώτης

Άλλη μία σημαντική απώλεια μετράει
η Αρήνη μέσα στα τελευταία χρόνια.
Κυριακή βράδυ, 27 Νοεμβρίου και η
είδηση μας ξαφνιάζει. Ο χαμός του
Κώστα Ρουμελιώτη, ενός ακόμα
Αρηναίου μας θλίβει απέραντα. Ίσως
δικαίως σκεφτείτε, πως δεν υπάρχουν
σημαντικοί και ασήμαντοι άνθρωποι
για την Αρήνη. Σε μια κοινωνία τόσο
μικρή, όπως έγινε η Αρήνη, μετά από
μεταναστεύσεις μετοικήσεις και
θανάτους, όλοι οι άνθρωποι είναι
σημαντικοί. Ναι, αλλά όταν ένας
άνθρωπος, προσφέρει πέρα από την
οικογένειά του και στο κοινωνικό
σύνολο, τότε, η απώλειά του είναι πιο
σημαντική, από κάποιους άλλους,  που
κοιτάζουν μόνο «τα του οίκου τους και
δεν ενδιαφέρονται πέραν αυτού». Ίσως
γιατί η απώλειά του, δεν αφορά μόνο
στην οικογένειά του εκλιπόντος, αλλά
έχει αντίκρισμα σε όλο το κοινωνικό
σύνολο. Ο Κώστας Ρουμελιώτης, εκτός από εξαίρετος οικογενειάρχης, ήταν
και ένας γελαστός άνθρωπος, γεμάτος ενθουσιασμό και όρεξη για ζωή.
Αγαπούσε τους συγχωριανούς του, είχε πάντα έναν καλό λόγο για όλους  και
είχε το χάρισμα, να δημιουργεί χαρούμενη ατμόσφαιρα στην παρέα μαζί
τους. Μεγάλωσε και έφτιαξε στην Αρήνη και όταν χρειάστηκε να βελτιώσει

τις συνθήκες της ζωής του μεταφέρθηκε με την
οικογένεια του στην Αθήνα, όπου διέμεινε και
εργάσθηκε στο Γέρακα Αττικής. Έγινε
επιχειρηματίας και εάν δεν τον είχε απασχολήσει
από νωρίς η καρδιά του, ίσως να ήταν ακόμα. Όμως
η αγάπη του για ζωή, τον βοήθησε να αντεπεξέλθει,
να επιστρέψει στην γενέτειρά του και να ασχοληθεί
με την πατρογονική του περιουσία και τα κοινά.
Διατέλεσε ενεργό μέλος του Τ.Σ. Αρήνης, του Δ.Σ.
του Συλλόγου και μόνιμος ιεροψάλτης στην ενορία
της Καλιδώνας. Δεν  παρέλειπε όμως, να
παραβρίσκεται και να προσφέρει τις υπηρεσίες του
κάθε φορά που είχε ανάγκη από ιεροψάλτες η
εκκλησία του Αγ. Αθανασίου στην Αρήνη και όχι
μόνο. Τα προβλήματα με την καρδιά του δεν
σταμάτησαν. Κατά καιρούς τον απασχολούσαν
αλλά κατάφερνε να τα ξεπερνά. Πριν δύο μήνες
όμως, ήταν η τελευταία φορά που τον απασχόλησε
σοβαρά. Και ενώ φάνηκε ότι και πάλι τα κατάφερε,
την Κυριακή το βράδυ η καρδιά του σταμάτησε να
χτυπά. Ίσως δεν ήθελε να γεράσει και αποφάσισε να
φύγει στα εβδομήντα δύο του χρόνια. Τον Κώστα
Ρουμελιώτη αποχαιρέτησαν και συνόδεψαν στην
τελευταία του κατοικία όλοι όσοι τον γνώρισαν και

τον εκτιμούσαν και ήταν πάρα πολλοί, αν κρίνουμε από τον κόσμο που
παραβρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία και ταφή του. Θα μας λείψει ο Κώστας
Ρουμελιώτης. Πέρα από την οικογένειά του, θα λείψει σε όλη την Αρήνη.
Ευχόμαστε στους οικείους του καλή δύναμη και καλό κουράγιο,
προκειμένου να αντιμετωπίσει το δυσαναπλήρωτο κενό του χαμού του.

Η Σύνταξη

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος

«Ο Μαραθώνιος Δρόμος», είναι  αγώνας αντοχής δρόμου, κάλυψης   επίσημης
απόστασης  42,195  χιλιομέτρων  που περιλαμβάνεται στα σύγχρονα ολυμπιακά
αθλήματα. Ο αγώνας ονομάζεται έτσι, από την ιστορική διαδρομή του Αθηναίου
στρατιώτη ημεροδρόμου Φειδιππίδη, οποίος μετά τη μάχη του Μαραθώνα, (490
π.Χ.)  έτρεξε  από  το πεδίο της  μάχης  μέχρι  την Αθήνα,  για να μεταφέρει τα
νικητήρια  νέα με  τη λέξη «νενικήκαμεν». Η ιστορική ακρίβεια αυτού του
γεγονότος  επιβεβαιώνεται από τον Φιλόστρατο, που αναφέρεται στο θεσμό των
στρατιωτών ημεροδρόμων / αγγε - λιαφόρων, τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο
και  τον Λουκιανό. Όπως κάθε χρόνο, κάθε δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου,
έτσι και  φέτος  στις  13 του  μήνα,  διοργανώθηκε  ο  αυθεντικός Μαραθώνιος.
Η   φετινή  διοργάνωση, είχε  διπλή σημασία και εορτή, διότι φέτος
συμπληρώθηκαν 120 χρόνια από  τους πρώτους σύγχρονους  Ολυμπιακούς
αγώνες του 1896, στους οποίους συμπεριέλαβε ο Πιερ Ντε Κουμπερτέν και το
άθλημα αυτό του Μαραθωνίου δρόμου. Ο Πρώτος
επίσημος Ολυμπιακός Μαραθώνιος, διεξήχθη την 5η

ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, στις 29 Μαρτίου 1896 και ήταν ημέρα
Παρασκευή. Αφετηρία ήταν ο Τύμβος του Μαραθώνα και ακολουθώντας την
πιθανότερη και ασφαλή κατά τους ιστορικούς διαδρομή, δηλαδή τη διαδρομή
Βρανά - Εκάλη - Κηφισιά - Ψυχικό - Αθήνα (λεωφόρο Κηφισίας) - Ηρώδου
Αττικού, τερμάτισε εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου, η ανέγερση του οποίου
είχε τότε σχεδόν ολοκληρωθεί και που ήταν κατάμεστο από κόσμο. Για ακόμα
μία φορά φέτος, οι Αρηναίοι έδωσαν το δικό τους παρόν στον αγώνα. Κάποιοι
αγωνίστηκαν στην απόσταση των 10.000μ και άλλοι στην αυθεντική διαδρομή
των 42.195μ. Από τα επίσημα αποτελέσματα της διοργανώτριας εταιρίας του
αγώνα, διακρίνουμε στην απόσταση των 42.195μ τον Αλέξη Γεωργούλια με
χρόνο 03:03:59 να λαμβάνει την 162η θέση στη γενική κατάταξη των 20.000
περίπου δρομέων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη απόσταση. Στην
απόσταση των 10χλμ συμμετείχε ο Σταύρος Καντζιός, ο οποίος τερμάτισε με

χρόνο 00:36:22 και ο οποίος κατέκτησε την 40η θέση στη γενική
κατάταξη. Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες και εις  ανώτερα με πολλές
ακόμη νίκες και τερματισμούς.
Πληροφορίες : wikipaidia Γιώργος Δημ. Δαλιάνης

Σημείωση: Ο Γιώργος Δημ. Δαλιάνης μας έστειλε το κείμενο. Η επιλογή
φωτογραφιών είναι από το διαδίκτυο με ευθύνη της Σύνταξης

Εκδρομή στη Μονεμβασιά. Ο Κώστας Ρουμελιώτης στη
μέση (Φωτ. Νίκη Πρασσά)

Ο Αλέξης Γεωργούλιας 2 λεπτά πριν το τέρμα Ο Αλέξης Γεωργούλιας στο Παναθηναϊκό ΣτάδιοΟ Σταύρος Καντζιός



Ένα ημερολόγιο με βότανα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αρήνης
Αυτή η μικρή έκδοση, εκτός από ημερολόγιο για την καινούργια χρονιά,
σκεφτήκαμε να είναι και μία μικρή συλλογή και καταγραφή των βοτάνων
του τόπου μας. Κάποτε, όταν η πρόσβαση στους γιατρούς δεν ήταν και
τόσο εύκολη και δεν είχαν όλοι την δυνατότητα να αγοράσουν φάρμακα,
τη λύση για κάθε θεραπεία, έδιναν τα βότανα και τα γιατροσόφια. Όσο
και αν ακούγεται αναχρονιστικό σήμερα, η λέξη γιατροσόφι, εμπεριέχει
δύο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες διατηρήθηκαν στους αιώνες. Την
γιατρειά και την σοφία. Όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας, από το πιο
ταπεινό χορταράκι, μέχρι τα οπωροφόρα δένδρα και τα καλλωπιστικά
φυτά, όλα έχουν τη δική τους αξία. Η φύση, παράγει ότι χρειάζεται ο
άνθρωπος, για να ζήσει και να θεραπεύσει τον πόνο του.  Αρκεί να είναι
με μέτρο, διότι εάν κάνει κατάχρηση, μπορεί να βλάψει την υγεία του.
Εκτός από τα θεραπευτικά βότανα, υπάρχουν και δηλητηριώδη. Στη
φύση υπάρχουν τόσα πολλά μυρωδικά, αγριολούλουδα, χόρτα,
περικοκλάδες και πλήθος άγρια και ήμερα καλλιεργημένα φρούτα,
δένδρα και  φυτά, που όταν ανθίζουν,  ομορφαίνουν τις αισθήσεις μας.
Παράλληλα, το κάθε μικρό ή μεγάλο λουλούδι, χορτάρι και καρπός, είναι
χρήσιμο και σε άλλους τομείς της ζωής μας. Φρέσκο ή αποξηραμένο, θα
νοστιμίσει τα φαγητά μας, θα προστατέψει τα ρούχα μας, θα
μοσχοβολήσει τα συρτάρια μας. Και όταν το χειμώνα απολαμβάνουμε
μια κούπα μυρωδάτο φασκόμηλο ή τσάι του βουνού, θα νιώθουμε
ευγνωμοσύνη για όσα μας προσφέρει η φύση και ο Μεγάλος Δημιουργός
που τα πάντα με σοφία εποίησε. Τα βότανα που υπάρχουν στην πατρίδα
μας είναι αμέτρητα. Εμείς για αρχή διαλέξαμε μόνο δώδεκα, όσοι και οι

μήνες του χρόνου και σίγουρα, μερικά δεν είναι και τόσο γνωστά. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για να μάθουμε και αυτά που
δεν γνωρίζουμε και δεν χρησιμοποιούμε. Ελπίζουμε τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας, να στηρίξουν την προσπάθειά μας
και το ημερολόγιο του 2017 να βρει τη θέση του στο σπίτι τους και να τους φανεί χρήσιμο.                             Δέσποινα Δαλιάνη

Αφιέρωμα στον Κώστα Ρουμελιώτη

Συννέφιασε ο Ασίκελος, ο Μποκαρίνος βρέχει.
Και στην Αρήνη κεραυνός, κακό μαντάτο τρέχει.
Χάθηκε ένας αετός, ορθός και παλικάρι.
Έτσι τον βρήκε ο χάροντας, σαν ήρθε να τον πάρει.
Από μικρός παντρεύτηκε,  γυναίκα της καρδιάς του.
Δουλευταράς, πανέξυπνος, κοίταζε τη δουλειά του.
Δύο κορίτσια απόχτησαν. Μετά, γαμπρούς κι εγγόνια
η ευτυχία φώλιασε, όλα αυτά τα χρόνια.
Σαν συνταξιοδοτήθηκες,  γύρισες στο χωριό σου,
κοντά σ’ αυτούς π’ αγάπησες κι έκανες το βιος σου.
Δεν σε ξεχνάμε Κώστας μας. Είσαι μες την καρδιά μας.
Καλό ταξίδι εκεί που πας … Καρτέρα τα δικά μας.

Από τη  Σύρο με πολύ εκτίμηση και αγάπη

Απόστολος Κοπανιτσάνος

Ο εξ’ Αρήνης ορμώμενος
Νάσος Ηλιόπουλος

Πάντα χαιρόμαστε με την πρόοδο των συγχωριανών
μας. Κάθε φορά που μαθαίνουμε ότι διακρίνονται σε
κάποιον τομέα, αθλητισμό, επιστήμες, σπουδές,
πολιτική, αισθανόμαστε και μεις υπερήφανοι. Έτσι
χαρήκαμε λοιπόν, όταν είδαμε την είδηση που
δημοσίευσε η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ», για τον Νάσο
Ηλιόπουλο, του Κωνσταντίνου και της Τασίας, «τον εξ
Ηλείας ορμώμενο – περιοχή Ζαχάρως», όπως ακριβώς
αναφέρει η εφημερίδα. Μόνο που εμείς θα διορθώσουμε
την είδηση και θα γράψουμε τον «εξ Αρήνης
ορμώμενο». Με επιστημονικές περγαμηνές ο Νάσος,
τουτέστιν, απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής, από
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό
στην Ιστορία και τις Πολιτικές επιστήμες από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με αυτές τις σπουδές, δεν
γινόταν να μην εμπλακεί με παράλληλες
δραστηριότητες. Από νωρίς, άρχισε να χαράζει την
πολιτική του διαδρομή. Στην Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ κατ’ αρχήν και την Πολιτική Γραμματεία και
τώρα, σε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας. Συγχαρητήρια λοιπόν, στον
Αρηναίο Νάσο Ηλιόπουλο, για τα νέα του καθήκοντα.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή προκοπή.

Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου και εφημερίδας

Οικονομική ενίσχυση για την εφημερίδα και το Σύλλογο το
μήνα Νοέμβριο, είχαμε από τους συγχωριανούς μας
Κοπανιτσάνο Απόστολο και Οικονόμου Δρακοπούλου
Βασιλική τους οποίους θερμά Ευχαριστούμε.

Ταραξάκο ή πικραλίδα
Το ταραξάκο ή πικραλίδα, είναι ένα πολύ γνωστό
χορταρικό – μοιάζει κάπως με το ραδίκι – κοινό σε όλη
την Ελλάδα, που το συναντάμε ακόμα και στους
δρόμους, σε ακαλλιέργητους τόπους και σε λιβάδια.
Είναι ένα εξαιρετικό φυτό που ζει πολλά χρόνια. Είναι
χαμηλό χωρίς στέλεχος, με φύλλα κυκλικά στη βάση
τους, σχιστά, λοβωτά και κάπως κατσαρά. Συχνά,
χρησιμοποιείται για βραστή σαλάτα, αλλά έχει μια
απίστευτη σειρά από φαρμακευτικές ιδιότητες.
Χρησιμοποιείται σαν αφέψημα, βάζοντας 30 - 40
γραμμάρια σε ένα λίτρο νερού και πίνουμε 2 - 3 ποτήρια
την ημέρα. Το εξαιρετικό αυτό φυτό, είναι διουρητικό,
αντισκορβουτικό, αντιβηχικό,  τονωτικό και καθαρίζει
το αίμα. Κάνει καλό στο στομάχι κι ακόμη,  είναι κατά
των χρόνιων δερματικών παθήσεων, κατά των
φλεγμονών του στήθους και κατά της ελονοσίας. Και το
σπουδαιότερο ελαττώνει τη χοληστερίνη.

Καλλιόπη Παναγοπούλου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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 για όποιον επιθυμεί να την
παραλάβει. Τηλ επικοινωνίας: 6978476214

Δημήτρης Φιλλιπόπουλος, Ταμίας.

Κοινωνικά
Δεύτερο παιδάκι απέκτησαν, αγοράκι,  στις 11 Νοεμβρίου ο
Γιάννης Τσατούχας και η γυναίκα του Βάνα, υιός της Άννας
Κοπανιτσάνου και του Παναγιώτη Τσατούχα. Ο Σύλλογος
εκφράζει για το νεογέννητο, τους γονείς και όλη την
οικογένεια τις καλύτερες ευχές.
------------------------------------------------------------------------
Κάταγμα στα πλευρά υπέστη ο Θωμάς Γεωργαντής, από
πτώση μέσα στο σπίτι του. Μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία
σε νοσοκομείο, αναρρώνει στο σπίτι του. Από το Σύλλογο
περαστικά και καλή ανάρρωση.
-------------------------------------------------------------------
Αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή στις 27 Νοεμβρίου, σε
ηλικία 72 ετών, ο Κώστας Ρουμελιώτης. Η εξόδιος
ακολουθία και ταφή έγιναν στην Αρήνη. Στην οικογένειά
του ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά  του Συλλυπητήρια.

Αγαπητοί συγχωριανοί στείλτε μας νέα σας
που θα θέλατε να δημοσιεύσουμε

στ’ Αρηναίικα
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
"Η ΑΡΗΝΗ" σας εύχεται Καλά

Χριστούγεννα και χρόνια πολλά
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