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Ο χειμώνας στη Ρεντίνα

Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας

έτος όπως όλοι ακούσατε όλη
η χώρα και κυρίως οι ορεινοί
όγκοι δοκιμάστηκαν από την
σφοδρή και πολυήμερη κακοκαιρία. Και
η Ρεντίνα επηρεάστηκε από αυτή την
κακοκαιρία και κατά συνέπεια και οι κάτοικοί της. Υπήρχαν διαστήματα όπου
η χιονόπτωση ήταν σφοδρή και με μεγάλη διάρκεια με συνέπεια οι δρόμοι
να είναι απροσπέλαστοι για αρκετές
ώρες. Βέβαια αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια στις αρχές που ήταν υπεύθυνες για να μένουν οι δρόμοι καθαροί και κυρίως στον Ευάγγελο Φλωροδημήτρη ο οποίος αρκετές φορές
χρειάστηκε και βραδινές ώρες να κάνει τον απαραίτητο εκχιονισμό έτσι
ώστε να μένουν ανοιχτές οι κεντρικές
αρτηρίες του χωριού. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα οι θαρραλέοι συγχωριανοί μας να μετακινούνται σχετικά εύκολα τουλάχιστον για τα απαραίτητα
παρά το τσουχτερό κρύο.
Οι μετακινήσεις μέσα στο χωριό
δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα
που προκαλεί ο χιονιάς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ψυχολογική
πίεση που ενδεχομένως να ένιωσαν
πολλοί από τους συγχωριανούς μας
και η οποία συνήθως προέρχεται από
πολυήμερη απομόνωση μέσα στο σπίτι. Βέβαια την μεγαλύτερη πίεση την

Φ

ραγματοποιήθηκε και φέτος στις 5 Φλεβάρη 2012, στο “Κτήμα Κοτρωνιά” στην
Πάρνηθα η συγκέντρωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας. Με
χαρά παρακολουθήσαμε το όμορφο πρόγραμμα
του συγκροτήματος του Γιάννη Κατσή που έπαιζε παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια.
Παρά την κρίση, αρκετοί συμπατριώτες προ-

Π

σήλθαν, ώστε να κρατήσουμε ζωντανή την πολυετή πλέον παράδοση και να επικοινωνούμε
στην αρχή κάθε έτους με αφορμή την κοπή της
πίτας.
Είναι μια μέρα που περιμένουμε όλοι μας όλο
το χρόνο, ειδικά τώρα που οι περισσότεροι
έχουν ανάγκη να ξεφύγουμε από τα καθημερι-

Συνέχεια στη σελ. 3

Εκλογές στο Σύλλογό μας

ένιωσαν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι
ίσως να είδαν τα αποθέματα των ζωοτροφών τους να μειώνονται επικίνδυνα, κάτι που θα επηρέαζε τα ζώα τα
οποία αποτελούν γι’ αυτούς το βασικό τους εισόδημα.
Ωστόσο η αγωνία όλων σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να μην προκύψει
σοβαρό πρόβλημα υγείας σε κάποιον
άνθρωπο καθώς και ο τρόπος πρόσβασης αυτού σε ιατρική περίθαλψη.
Βέβαια σε αυτό το τομέα οι συγχωριανοί μας είναι αρκετά ευαίσθητοι και
έτσι ο ένας προσέχει τον άλλον.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι
έγιναν και κάποιες υλικές καταστροφές σε σπίτια λόγω της μεγάλης ποσότητας του χιονιού καθώς και πολλά
κλαδιά από τα όμορφα πλατάνια μας
έσπασαν.
Σίγουρα οι μόνοι ευτυχείς σε όλο
αυτό θα ήταν οι μικροί μας φίλοι οι
οποίοι αφενός θα ευχαριστήθηκαν
χιονοπόλεμο αφετέρου “γλίτωσαν”
κάποιες ημέρες σχολείου και έτσι είχαν περισσότερο χρόνο για ακόμη περισσότερο χιονοπόλεμο.
Η λειτουργία του σχολείου είναι
ένα επίσης δυσάρεστο γεγονός σ’
αυτές τις περιπτώσεις και θα είναι χρήσιμο να σκεφτεί κανείς την εκπαίδευ-
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
• Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Ρεντινιωτών.
• Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων
και το Τοπικό Συμβούλιο Ρεντίνας.
• Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.
• Το Δ.Σ. του Βυζαντινού Μουσείου.
• Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
• Το Ξενοδοχείο “ΔΟΛΟΠΙΑ”.
• Το Ξενοδοχείο “RENTINIA INN”.
• Το Δ. Σ. του Συλλόγου των Νέων της Ρεντίνας.

Επισκεφθείτε τους ξενώνες της Ρεντίνας
Στις 11 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε
η Εκλογική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Η συμμετοχή των συμπατριωτών μας ήταν
ικανοποιητική αλλά η απουσία ακόμα περισσότερων αισθητή. Στις δύσκολες στιγμές που
περνάμε ως κοινωνία θεωρούμε απαραίτητη
την από κοινού προσπάθεια των πατριωτών για
να βγούμε αλώβητοι και πιο ισχυροί. Περιμένουμε την ηθική σας κυρίως συνδρομή.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Θέος Σάκης
Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη
Ειδικός Γραμματέας:
Σακελλόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Παπαστεργίου Κίμωνας
Μέλος: Φλώρος Ηλίας
Μέλος: Παπαγιαβής Παναγιώτης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου σας ευχαριστεί θερμά.

ΔΟΛΟΠΙΑ: 24430 - 71247

Rentinia Inn:
24430 - 71111

2

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης
της επικοινωνίας του Διοικητικού
Συμβουλίου
του Συλλόγου Απανταχού
Ρεντινιωτών με τους
συμπατριώτες μας,
μέσω γραπτών μηνυμάτων
και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) προκειμένου
να ενημερώνονται άμεσα
για τις δραστηριότητες
του Συλλόγου, παρακαλούμε
όλους τους πατριώτες
να μας αποστείλουν
τους αριθμούς
των κινητών τους και τυχόν e-mail.
Τα κινητά των μελών του Δ.Σ.
δημοσιεύονται στην εφημερίδα
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sy-ap-re@hotmail.com
Ευχαριστούμε
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης
Τηλ.: 210 5021987 - 6974009294
Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος
Τηλ.: 6944599934
nntour@hotmail.com
Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη
Τηλ.: 210 2132822 - 6977378707
Ειδικός Γραμματέας:
Σακελλόπουλος Γιώργος
Τηλ.: 210 6031920 - 6932280108
gsakello@yahoo.gr
Ταμίας: Παπαστεργίου Κίμωνας
Τηλ.: 210 3465106 - 6973459277
Μέλος: Φλώρος Ηλίας
Τηλ.: 210 9242066 - 6979980405
- 6972326295
floros_ilias@hotmail.com
Μέλος: Παπαγιαβής Παναγιώτης
Τηλ.: 6979039192
p.p.papagiavis@gmail.com
Συντακτική Επιτροπή:
Θέος Θεοδόσης
Τηλ.: 210 5021987 - 6974009294
Σταυράκη Ελευθερία
Τηλ.: 6974044232
stavrakielef@yahoo.gr
Παπαγιαβής Παναγιώτης
Τηλ.: 6979039192
p.p.papagiavis@gmail.com
Φλώρος Ηλίας
Τηλ.: 210 9242066 - 6979980405
- 6972326295
floros_ilias@hotmail.com

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στα Τρίκαλα στις 14/2/2012 η Χρυσή Φωτακάκη-Σουλτανιά σύζυγος Χρυσόστομου. Ετάφη στη Ρεντίνα.
Ελαφρύ να είναι το χώμα που την σκεπάζει. Καλό ταξίδι.
Νικόλαος Χρυσοστ. Σουλτανιάς
• Πέθανε στις 14/2/2012 η Αναστασία Γκέτσου (Καπαρή) ετών 85 και κηδεύτηκε στη Λαμία στις 15/2/2012.
• Πέθανε στις 14/9/2011 ο Πέτρος Κούτρας
του Σταύρου, ετών 52 και κηδεύτηκε στο
Σταυρό Λαμίας.
• Πέθανε στις 15/1/2012 στο Γαλάτσι η Μαρία Κανέλλου συζ. Κων/νου, ετών 87 και κηδεύτηκε στις 16/1/2012 στο Νεκροταφείο Κόκκινου Μύλου.
• Στις 20/2/2012 απεβίωσε και κηδεύτηκε
στη Λάρισα ο Αλέκος Λουκά Ελευθερίου, υιός
της Αμαλίας Σεραφείμ Χαϊδά.
• Πέθανε στην Αθήνα στις 3/2/2012 ο Βερύκιος Μάκης, ετών 85 γαμπρός του Κων/νου
Δρούγα και της Ελένης και κηδεύτηκε στις
5/2/2012 στο νεκροταφείο Περιστερίου.

• Πέθανε στις 31/1/2012
η Χαϊδά Κατίνα χήρα Θωμά
ετών 92 και κηδεύτηκε στη
Λάρισα.

• Πέθανε στις 3/2/2012
ο Αρίσταρχος Κρικζώνης
του Λάμπρου ετών 78 στην
Αθήνα και κηδεύτηκε στις
4/2/2012 στο Νεκροταφείο
Ζωγράφου.
• Πέθανε στις 9/1/2012
στο Περιστέρι όπου και κηδεύτηκε την επόμενη μέρα
ο Γεώργιος Τσιατάλας
ετών 86.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Φλωροδημήτρης Ευάγγελος
Τηλ.: 24430 71377
Κιν.: 6974926817

Ηλεκτρονικός τύπος:
Σακελλόπουλος Γιώργος
Τηλ.: 210 6031920 - 6932280108
gsakello@yahoo.gr
Φλώρος Ηλίας
Τηλ.: 210 9242066 - 6979980405
- 6972326295
floros_ilias@hotmail.com

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΑΤΑΛΑΣ
Η «Εστία» αποχαιρέτησε, τον επί
σειρά ετών προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών της Γεώργιο Κ. Τσιατάλα, τον «δικό της άνθρωπο» σε μια νευραλγική θέση του οργανισμού της. Καταγόμενος από τη θεσσαλική Ρεντίνα, ο
Γεώργιος Τσιατάλας, έφηβος ακόμη
συντάχθηκε στο υπαλληλικό προσωπικό
της εφημερίδας, στην υπηρεσία της
οποίας ανάλωσε τη ζωή του.
Παρέμεινε στο λογιστικό τμήμα της
«Εστίας», στην διεύθυνση του οποίου
ανεδείχθη με το πλήρωμα του χρόνου και
μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του.
Άνθρωπος ευγενής και καλόκαρδος,
πιστός και ευσυνείδητος στα καθήκοντά
του, με το όραμα συνεχίσεως της εκδόσεως της «Εστίας», ακόμη και σε δύσκολες εποχές, προσέφερε τις υπηρεσίες του και εκτιμήθηκε γι’ αυτές.
Η εφημερίδα και οι παλαιότεροι από
τους συντάκτες και συνεργάτες της διατηρούν από τον Γεώργιο Τσιατάλα τις
αναμνήσεις της συνεργασίας τους και
της ψυχικής του ευγένειας, με τις οποίες και απευθύνουν ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.
Εφ.«Εστία»

Μέσα σε λίγες σειρές πρέπει να
γράψω τόσα πολλά αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο (όμως θα προσπαθήσω).
Ορφάνεψες νωρίς και μικρό παιδί
ακόμη έφυγες από το χωριό σου τη
Ρεντίνα για να ’ρθείς στο χάος της μεγαλούπολης για ένα καλύτερο αύριο. Πάλεψες σκληρά, τα κατάφερες και στάθηκες γερά στα πόδια σου.
Οι αδελφές σου εκτός από λατρεμένο τους αδελφό, αν και ήσουν ο πιο μι-

κρός, σε είχαν σαν πατέρα, όπως μας
έλεγαν οι ίδιες με δάκρυα στα μάτια.
Ήσουν αξιοθαύματος και αγαπητός
από όλους. Βοηθούσες όχι μόνο τους δικούς σου ανθρώπους αλλά και όσους είχαν τη τύχη να σε γνωρίσουν. Ακόμη και
στη δουλειά, τους έκανες όλους να νιώθουν παιδιά σου και ήσασταν μια μεγάλη οικογένεια.
Με τη σύντροφό σου Μαρία, που για
εξήντα ολόκληρα χρόνια ήταν στο πλευρό σου, κάνατε δύο αξιολάτρευτα παιδιά
το Κώστα και την Αθηνά και ήσασταν μια
αγαπημένη και ευτυχισμένη οικογένεια,
και εκείνα με τις δικές σου αρχές και
αξίες που τους έδωσες, έκαναν τις δικές
τους οικογένειες, με τη Χριστίνα και το
Στράτο και σου χάρισαν τρία αξιαγάπητα εγγόνια το Γιώργο, το Γιώργο και την
Ειρήνη, τα οποία υπεραγαπούσες και
ήσουν περήφανος γι’ αυτά.
Η οικογένειά σου δε σταματούσε
εδώ, το ίδιο αγκάλιασες, προστάτεψες
και βοήθησες τ’ ανίψια σου, και πάντα για
το καθένα είχες ένα καλό λόγο. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ το γεμάτο αγάπη και λαμπερό πρόσωπό σου, τα φωτεινά σου μάτια, και τη μεγάλη ζεστή αγκαλιά σου.
Το βροντερό σου γέλιο και το χιούμορ
σου που γέμιζε τις οικογενειακές μας
στιγμές θα λείψει σε όλους μας.
Στη γειτονιά των Αγγέλων δεν θα είσαι μόνος σου, σε περιμένουν τ’ αδέλφια
σου, ο Θωμάς, η Ιουλία, η Αλεξάνδρα, ο
Κώστας και τ’ ανίψια σου ο Ηλίας και ο
Θανάσης. Να δώσεις σ’ όλους χαιρετίσματα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Καλό σου ταξίδι μπάρμπα.
Αγγελική Κοντακτσή

Ένας χρόνος πέρασε από εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα
της 24ης Μαρτίου, που έφυγε από κοντά μας ο δικός μας άνθρωπος, ο φίλος μας, ο Λεωνίδας Κοντογιάννης. Αλήθεια, πέρασε ένας χρόνος! Μας λείπεις φίλε μου! Και όπως λέει ένας
ποιητής, η απώλεια ενός φίλου είναι σαν την απώλεια ενός μέλους του σώματος. Ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο της
πληγής, αλλά η απώλεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Φίλε
μου λείπει το χιούμορ σου, η απλότητά σου, οι ανεξάντλητες
γνώσεις σου, η μαχητικότητά του, η προσωπικότητά σου. Το
κενό δυσαναπλήρωτο! Ένας χρόνος πέρασε και σε πείσμα του
θανάτου, ζεις στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας. Και η μνήμη, είναι η ζωή!
Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία!
Γ. Π.

“Α.Σ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ”
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΣΤΑΘΗΣ
ΤΗΛ.: 6977312811

Εκδηλώσεις - Δημ. σχέσεις:
Σακελλόπουλος Γιώργος
Τηλ.: 210 6031920 - 6932280108
gsakello@yahoo.gr
Κρικζώνης Νίκος
Τηλ. 6972829882
Κοντακτσή Βάνα
Τηλ.: 210 5721394 - 6976202462

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑ TΗΛ.: 6977582507

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
Αλεξίου Γιώργος
Αναλαμβάνω: εκσκαφές - μπετά
- κτισίματα - σοβατίσματα
- βαψίματα κ.λπ.
ΡΕΝΤΙΝΑ Τηλ.: 24430-71263
- Κιν: 6978677386

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΝΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

«ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Τριμηνιαίο Δελτίο
του Συλλόγου
των Απανταχού Ρεντινιωτών
Ιδιοκτήτης: Ο Σύλλογος
Εκδότης - Διευθυντής:
Θεοδόσης Θέος
Πρόεδρος του Συλλόγου
Γραφεία: Στουρνάρη 45
Τηλ.-Fax: 210 3812660
Κωδικός: 4407
Συνδρομές Μελών
Συλλόγου 10€
Εφημερίδας 10€
Επιμέλεια Έκδοσης:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΡΕΝΤΙΝΑ
• http://www.mear.gr
(Mουσείο Εθνικής Αντίστασης)
• http://www.rentina-agrafwn.gr
• http://www.afterzed.gr/rentina
• http://clubs.pathfinder.gr/rentina_agrafwn
• http://www.facebook.com/ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
• Facebook group: Τμήμα Νέων
- Σύλλογος Απανταχού Ρεντινιωτών

Ο αριθμός του λογαριασμού
στην Αγροτική Τράπεζα είναι: 2740103334745 - EUR
Όταν καταθέτετε χρήματα στο λογαριασμό
του Συλλόγου, να μας ενημερώνετε τηλεφωνικά
για να κόβουμε την σχετική απόδειξη.
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΑ “ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ”

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και οποιωνδήποτε σχολίων υπενθυμίζουμε
ότι εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου πως στην εφημερίδα «Ρεντινιώτικα Νέα» έχουν θέση όλες οι απόψεις, όχι όμως επιστολές
που ενδέχεται να προκαλέσουν διχασμό μεταξύ των συμπατριωτών μας.

Απόκριες 2012 στη Ρεντίνα
Για μια ακόμη χρονιά συνεχίσαμε την παράδοση και ντυθήκαμε καρνάβαλοι στη
Ρεντίνα! Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, πραγματοποήθηκαν -ανάμεσα στα άλλαοι εξής εκδηλώσεις:

Ντίσκο πάρτυ
στην «Ωδική Βοήθεια»

Αποκριάτικο γλέντι

Το Σάββατο των Αποκριών το τμήμα
νέων του Συλλόγου των Απανταχού
Ρεντινιωτών διοργάνωσε ντίσκο πάρτυ
και με αυτή την ευκαιρία έκοψε και την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Φυσικά, δεν

έλειψαν τα γέλια, οι χοροί και τα τραγούδια! Το Δ.Σ. του τμήματος νέων ευχαριστεί θερμά του Α. Τσακτάνη για
την παραχώρηση του χώρου καθώς και
όλους όσοι συμμετείχαν προσθέτοντας
στη βραδιά τη δική τους πινελιά!
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Η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας
Συνέχεια από τη σελ. 1
νά προβλήματα.
Επίσης, στην εκδήλωσή μας παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Σοφάδων κ. Π. Ραγιάς και από το Τοπικό Συμβούλιο Ρεντίνας
ο Πρόεδρος κ. Π. Σταύρου και ο κ. Β. Κούτρας.

Τα δώρα της λαχειοφόρου που μοιράστηκαν οι τυχεροί Ρεντινιώτες προσφέρθηκαν από τα αδέλφια Χαϊδά (μέλι), τον Π.
Ραγιά - Δ. Κονταξή - Στ. Κουτή (τσίπουρο),
τον Δημήτρη Κονταξή (Λαγός) κατσίκι, τα
ξενοδοχεία «RENTIΝΙA INN» και «ΔΟΛΟΠΙΑ».
Και του χρόνου με υγεία!

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε
και φέτος το αποκριάτικο γλέντι στη Ρεντίνα. Η πλατεία ήταν κατάμεστη από κόσμο και το γλέντι κράτησε μέχρι τις
πρωϊνές ώρες παρά τη σφοδρή χιονόπτωση. Αξίζει να σημεωθεί ότι φέτος τη
διοργάνωση του χορού ανέλαβε αποκλειστικά το Συμβούλιο Νέων!
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων
Κούτρας Παναγιώτης ευχαριστεί θερμά
όλους όσοι βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτή της εκδήλωσης.

Ο χειμώνας στη Ρεντίνα
Συνέχεια από τη σελ. 1
ση εξ αποστάσεως η οποία δεν θα πρέπει
να απασχολεί μόνο τους μικρούς μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου αλλά και τους πιο
μεγάλους.

ρίας.
Απευθυνόμενος στους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας θα ήθελα να αναφέρω ότι το μυαλό των περισσοτέρων μας
ήταν εκεί… σίγουρα τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε ήταν πολύ περισσότερα από

Η ΑΓΩΝΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΓΩΝΑΣ

Γενικότερα θα ήταν χρήσιμο για τους περισσότερους νέους που μένουν στο χωριό
και έχουν απολυτήριο Λυκείου να σκεφτούν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
Ανοικτό Πανεπιστήμιο το οποίο αφορά την
εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν εφόδια
που είναι απαραίτητα για την μελλοντική
τους εξέλιξη.
Και έτσι οι δύσκολες νύχτες του χειμώνα στο χωριό θα είναι νύχτες αισιόδοξες
για το μέλλον και όχι νύχτες απογοήτευσης
λόγω απομόνωσης εξαιτίας της κακοκαι-

αυτά που προανέφερα, για άλλους ήταν πιο
έντονα και για άλλους πιο διαχειρίσιμα. Θα
ήταν ευχάριστο να μπορέσουμε στο μέλλον
να καταγράψουμε αυτά τα προβλήματα
και ίσως τελικά βρεθεί κάποια λύση.
Βέβαια για το τελευταίο θα είναι απαραίτητη η βοήθειά σας ώστε σε αρχικό στάδιο να μπορέσουμε να καταγράψουμε αυτά
τα προβλήματα.
Περιμένουμε τους προβληματισμούς
σας για το παραπάνω θέμα.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Frais

Kαθαρίζονται και βάφονται δερμάτινα
Καθαρίζουμε: κουρτίνες - καλύμματα
- παπλώματα - κουβέρτες
ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή - παράδοση στο χώρο σας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ - ΚΑΡΑΛΑ
Αγ. Παρασκευής 4, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2618311 - Fax: 210 2618061
www.frais.gr

Ηλίας Φλώρος

Ένα μικρό βήμα για ξεκίνημα, αρχή για σεις! Παρουσία, ενότητα, ιδέες, παρεμένα μεγάλο άλμα μπροστά ήταν η συμ- βάσεις να γίνουν οδηγός για νέα πορεία.
μετοχή των μη εκλεγέντων - μικρή η σηΟι μέρες που περνούν κι αυτές που
μασία - μελών του Συλλόγου στην πρώ- έρχονται, χτυπούν αλύπητα υλικά, ψυτη κιόλας συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14- χικά, ηθικά, αισθητικά. Το οπλοστάσιο που
3-2012.
διαθέτουμε, γι' αυτόν τον άνισο και άδιΗ παρουσία των μελών του Δ.Σ. είναι κο "πόλεμο", μπορεί να συμπληρωθεί
κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτική, ενώ η από το χωριό μας και τον Σύλλογό του.
παρουσία των μελών του Συλλόγου προ- Ακούγεται απλοϊκό αλλά μπορεί να αποαιρετική, εθελοντική, άρα πέρα ως πέρα δειχθεί σημαντικό!
χρήσιμη, εποικοδομητική!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!
Έτσι η ΑΓΩΝΙΑ γίνεται ΑΓΩΝΑΣ!!!
(και για το Σύλλογο)
Όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ., μελών του ΣυλΠ. Παπαγιαβής
λόγου, τόσο γιγαντώνεται
η δημιουργική δυνατότητά
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
του. Οι συνεδριάσεις ας
γίνουν μικρές συνελεύΕΠΙΠΛΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
“ΔΗΜΗΤΡΗΣ”
Τηλ.: 210 9221046
Κιν.: 6944364874, 6972842202

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Εργαστήρια επίπλων:
Χρυσ. Σμύρνης 123 Βύρωνας
Τηλ.: 210 7642124 • Οικίας: 210 7667403

L

AUTOSCHOOL
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΕΛΗΣ
Εκπαιδευτής Οδηγών
Βύρωνος 52 Τρίκαλα
Κιν.: 6977775980 - Tηλ.: 2431022222
- Fax: 2431022280
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Οι Καρδιτσιώτες της Αθήνας τίμησαν το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας…
…με την ανταπόκρισή τους στην παράσταση του έργου
«Του χωριού το Κοινοβούλιο». Συγκεκριμένα, την παράσταση οργάνωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού
εκ του Νομού Καρδίτσας Καταγομένων, σε συνεργασία με
το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας, την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων «Άννα και
Μαρία Καλουτά».

Πριν την έναρξη της παράστασης πραγματοποιήθηκε
κοπή της πίτας τού Συλλόγου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν
παράγοντες του Δήμου Αθηναίων και της πολιτικής ζωής,

καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων του νομού
Καρδίτσας. Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε πως το θέατρο
ήταν γεμάτο κόσμο, περίπου τριακόσιοι θεατές εξέφρασαν
το θαυμασμό και την αγάπη τους κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας της παράστασης.
Εξάλλου, το θέμα του έργου ήταν οικείο στους θεατές:
το καφενείο του χωριού, ένα τοπικό «Κοινοβούλιο» κατά
κάποιον τρόπο, όπου όλοι έχουν λόγο και εκφράζονται με
απλότητα, αμεσότητα και, συχνά, αφοπλιστική ειλικρίνεια.
Εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς τον Πρόεδρο, τον Δήμαρχο, τον Δάσκαλο, τον Αγροφύλακα, τον Αγροτικό γιατρό…
Το θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Απ. Ρήτα συνάντησε την ανταπόκριση των θεατών, καθώς διανθισμένο με αυθεντικά ηθογραφικά στοιχεία συνδύαζε επίσης πλούσια
στοιχεία πολιτικής σάτιρας και επιτυχείς σύγχρονες αναφορές με ήθος, χωρίς ακρότητες. Στοιχείο αναπόσπαστο
μιας πετυχημένης παράστασης ήταν οι επαγγελματικού επιπέδου ερμηνείες των ηθοποιών.
Τη σατιρική κωμωδία «το Κοινοβούλιο του χωριού» σκηνοθέτησε ο συγγραφέας του έργου και τη μουσική και τα
τραγούδια έγραψε ο καταξιωμένος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Στον δημιουργό τού έργου αλλά και ιδρυτή
τού Περιφερειακού Θεάτρου Καρδίτσας Δημήτρη Ρήτα απένειμε τιμητική πλακέτα για το σύνολο του έργου του ο Πρό-

εδρος του Συλλόγου Απανταχού Καρδιτσιωτών Κ. Κουσαής.
Πρέπει να θυμίσουμε ότι το Περιφερειακό Θέατρο Καρδίτσας λειτουργεί από το 1984 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που επιδιώκει πολιτιστικούς κοινωνικούς και
μορφωτικούς σκοπούς.
Ο ιδρυτής του Δ. Απ. Ρήτας γράφει, σκηνοθετεί και παρουσιάζει κυρίως ηθογραφικές κωμωδίες, «έργα που αναδεικνύουν την λαϊκή μας παράδοση στην Ελλάδα και το
εξωτερικό».

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κορομπίλη Αντιγόνη ..................(2544) ......ΑΤΕ........20€
Βολταιράκη Παναγιώτα..............(2545) ....................40€
Κούτρας Ηλίας Γ. ......................(2547) ....................20€
Κούτρας Ηλίας Γ. ......................(2548) ....................50€
στη μνήμη του ανιψιού του Πέτρου Κούτρα
Σταύρου Νικολ. ..........................(2550) ....................10€
Τσιατάλας Πέτρος
και Πηνελόπη ............................(2601) ......ΑΤΕ......100€
στη μνήμη του θείου τους Γεωργίου Κ. Τσιατάλα
Ντουράκης Ιωάννης Π. ..............(2602) ....................40€
Ντουράκης Σπύρος Π. ..............(2603) ....................40€
Ντουράκη Θωμαΐς Π. ................(2604) ....................40€
Ντουράκη Αλεξάνδρα Π. ..........(2605) ....................40€
Μπίκα Κατίνα..............................(2606) ....................20€
Κονταξή Δήμητρα χήρα Ηλία ....(2607) ....................40€
(τα 20€ είναι στη μνήμη του Γ. Τσιατάλα)
Ιωαννίδης Χρήστος ....................(2608) ....................20€
Κρικζώνη Αμαλία........................(2609) ....................20€
Μπλάτσιος Δημήτρης ................(2610) ....................20€
Αλέξη Χρυσάνθη Μ. ..................(2612) ......ΑΤΕ........20€
Κύρου Άδωνης Κ. και σύζυγος ..(2613) ..................150€
(εφημερίδα ΕΣΤΙΑ στη μνήμη του Γ. Τσιατάλα)
Τσογκανής Γιώργος και Καλλιόπη(2614) ..................50€
Σουλτανιάς Γιώργος ..................................................80€
Τσίρης Σωτήρης..........................................................70€
Σταύρου Μαρία ..........................................................20€
Ευαγγέλου Βαγγέλης ................................................20€
Παπαγεωργίου Βούλα................................................10€
Σταύρου Παύλος ........................................................20€
Ντόντος Βησσάριος ..................................................40€
Σταύρου Παύλος ........................................................30€
Φλώρος Γ. ..................................................................20€
Κουσαή Μαρία............................................................40€
Κουσαή Ευθυμία ........................................................40€
Παπαγιαβής Παναγ. ..................................................20€
Παπαγιαβή Ιουλία ......................................................20€
Παπαγιαβή Νικολέτα..................................................20€
Κωστοπούλου Έφη ....................................................60€
Κωστοπούλου Ιουλία..................................................60€
Κορομπίλης Σεραφείμ Κ. ..........(2633) ......ATE........20€
Κανέλλος Ηλίας Δ.
και Δέσποινα ..............................(2634) ......ATE........50€
Χαϊδάς Σταύρος Αλ. ................(2636) ......ΑΤΕ......100€
Κοντογιώργος Νίκος..................(2637) ......ΑΤΕ........20€
Στάθης Πέτρος ..........................(2638) ......ΑΤΕ........20€
Στάθης Θανάσης ........................(2639) ......ΑΤΕ........20€
Κορομπίλη Αλεξάνδρα ..............(2641) ......ΑΤΕ........10€
Ραμαντάνης Νίκος Μ. ................(2642) ....................20€
Παρούσης Ελευθέριος Ν. ..........(2643) ....................30€
Παρούσης Παναγιώτης Ν. ........(2644) ....................30€
Μυλωνής Πέτρος ......................(2645) ....................10€
Μυλωνή Κατερίνα ......................(2646) ....................10€
Καμάρας Γιώργος ......................(2647) ....................20€
Χαρατσάρης Σπύρος ..................(2648) ....................20€
Χαϊδάς Σταύρος Θ. ....................(2649) ....................20€
Σακελλόπουλος Γιώργος ..........(2651) ....................40€
Μυγδάλη Ειρήνη ........................(2652) ....................20€

Κ. ΚΩΣΤΗΣ - Γ. ΓΟΥΖΙΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΙΠΛΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΚΟΥΡΜΠΕΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΤΡΑΣΕ - ΜΠΙΖΟΥΤΕ
Τέρμα Φαναρίου Καρδίτσας
Τηλ.: 23506 - Fax: 41596

Μυγδάλη-Διαναβά Βιολέττα......(2653) ....................20€
Μπλέτσα Ευτυχία ......................(2148) ....................20€
Σακελλόπουλος Παναγιώτης ....(2150) ....................50€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσιατάλα)
Κοντακτσής Φώτης και Βαρβάρα ..............................20€
Κούτρας Σταύρος Ιωαν...............................................50€
Τσίρης Δημήτρης Αθ. ................................................40€
Παρούσης Γιάννης ....................................................40€
Μπλέτσα Βασιλική ....................................................10€
Κουφολιούλιος Γιάννης και Ειρήνη ..........................60€
Κρικζώνης Νίκος ........................................................20€
Ζαφείρης Γιάννης ......................................................20€
Τσογκανής Σταύρος ..................................................60€
Κοντακτσής Μαρίνος ................................................50€
Κοντακτσής Πέτρος Βασ. ..........................................40€
Καρέλη Ευτυχία ........................................................40€
Καρέλη Ερασμία ........................................................40€
Καρέλη Βήχα..............................................................40€
Ντουράκης Γιώργος Στ. ............................................60€
Ραμαντάνης Σταύρος ................................................20€
Τσίρης Λάμπρος Ηλ. ..................................................40€
Αλέξη Κατερίνα..........................................................10€
Αλέξη Γεωργία ..........................................................10€
Ραγιάς Αναστάσιος και Ζωή ......................................20€
Καρυδάκης Αριστομένης ..........................................40€
Ντουράκης Κώστας Ν. ..............................................40€
Τσούπου-Ντουράκη Ελένη ........................................40€
Στάθη Κατίνα ..............................................................20€
Στάθη Ρόζα ................................................................40€
Στάθης Λάμπρος Ευαγ. ..............................................20€
Δεληγιαννίδη Δήμητρα ..............................................20€
Ντουράκης Σωτήρης και Έρση ..................................60€
Κρικζώνη Ισμήνη ........................................................40€
Φαρασλή Φρειδερίκη..................................................20€
Κρικζώνης Φώτης ......................................................40€
Νάσιου Ειρήνη............................................................40€
Ψωμοδότης Πέτρος ..................................................20€
Παπαστεργίου Στέλιος και Σοφία ..............................60€
Φλώρου Βίκυ ..............................................................20€
Κουσαής Κώστας Δ. ..................................................40€
Τσιακτάνης Σταύρος Ηλ.............................................40€
Κουσαής Δημήτρης και Χρυσούλα ............................60€
Γιωτάκου Γιάννα ........................................................40€
Γιωτάκου Ελίνα ..........................................................40€
Γιωτάκου Αλίκη ..........................................................40€
Μπλέτσα Γιολάντα ....................................................40€
Χατζηπαναγιώτου Βίκυ ..............................................40€
Καράλας Πέτρος ........................................................20€
Δρούγας Κώστας (ΗΠΑ) ............................................70$
Σταύρου Κώστας Γ. ....................................................40€
Σταύρου Νίκος K. ......................................................40€
Ντουράκης Νίκος Κ. ..................................................60€
Φίλος Ευριπίδης ........................................................40€
Τραϊκόγλου Ευθαλία και Γιώργος ..............................50€
Σταύρου Καίτη............................................................40€
Σταύρου-Στάμου Ανδριάνα ........................................40€
Καράλας Βαγγέλης Δημ. ..........................................40€
Ντόντος Ηλίας ..........................................................20€

«ΤELEHERMES»
ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΤΣΙΡΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΩΝ
Σοφ. Βενιζέλου 50 Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9715355

Κονταξής Παναγιώτης Δημ. ......................................40€
Κοκοφίκης Γιώργος ....................................................40€
Σουλτανιάς Δημήτρης Αθ...........................................40€
Κρικζώνης Γιώργος Νικ. ............................................40€
Πετσιάς Βασίλης ........................................................20€
Καραμέτος Γιώργος ..................................................40€
Κατσαρός Κώστας......................................................40€
Κοντογιάννη Κυριακή του Λεωνίδα ..........................40€
Ραγιάς Κώστας ..........................................................40€
Ριζογιάννη Μαριάνθη ................................................40€
Κούτρα Ζωή................................................................10€
Μάλλιος Θανάσης και Αγγελική ................................30€
Σουλτανιάς Ηλίας Γεωργ. ..........................................20€
Χαϊδάς Δημήτρης Θωμά ............................................40€
Μπλέτσα-Λιβιεράτου Ευδοξία ..................................40€
Μπλέτσας Δημήτρης..................................................20€
Λιβιεράτος Μπάμπης..................................................10€
Ντόντος Δημήτρης Ηλ. ..............................................40€
Λιακατή Ευαγγελία και Βάϊος....................................20€
Γκλάβα-Κωλέτση Ευανθία..........................................20€
Γκλάβα-Αναγνωστοπούλου Ιουλία ............................20€
Γκλάβας Κώστας ........................................................20€
Γκλάβα Ευγενία..........................................................20€
Δρούγα Όλγα ............................................................10€
Καρανάσιου Ηλέκτρα ................................................20€
Σκαγιά Γεωργία ..........................................................20€
Τσιατάλας Γεώργιος (ΗΠΑ)........................................20€
Μητροπούλου Πόπη (ΗΠΑ) ........................................20€
Κούρσαρη Βασιλική....................................................20€
Ντζιαφέρης Γεώργιος ................................................15€
(στη μνήμη Γεωργ. Τσιατάλα)
Κρικζώνη-Ξαγοχάρη Ελένη ......................................20€
Ντζιαφέρης Βάϊος......................................................15€
(στη μνήμη Γεωργ. Τσιατάλα)
Ντζιαφέρης Βάϊος......................................................20€
Ντζιαφέρης Γεώργιος ................................................20€
Ντζιαφέρης Δημήτριος ..............................................20€
Τσιατάλας Κώστας του Γεωργ. ................................150€
(στη μνήμη του πατέρα του Γεωργίου Τσιατάλα)
Τσιατάλας Κώστας Γ. ................................................40€
Κοντακτσής Μαρίνος ................................................50€
(στη μνήμη του Γεωργ. Τσιατάλα)
Μυγδάλης Γιώργος Ηλία............................................20€
Ντουράκης Κώστας Σ.................................................20€
Εκκλησίες
Βολταιράκη Παναγιώτα..............................................50€
στη μνήμη του πατέρα της Κων/νου
Κορομπίλη Αλεξάνδρα ..............................................20€
για το οστεοφυλάκιο στη μνήμη του συζύγου της
Βυζαντινό Μουσείο
Δημήτρης και Λιλή Ντζιαφέρη ..................................50€
στη μνήμη Γ. Κ. Τσιατάλα και Μαρίας Κ. Κανέλλου
Ιερά Μονή Ρεντίνας
Τσογκανής Γιώργος ..................(2635) ......ΑΤΕ......100€
(στη μνήμη της αδελφής του Κατίνας Χαϊδά αντί στεφάνου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
πεζοπορία είναι σημαντική δραστηριότητα και ενδιαφέρει όλους όσους
έχουν σαν προορισμό ειδικά ορεινές
περιοχές ως την δική μας.
Με αυτή τη λογική επανερχόμαστε
στην προσπάθεια διάνοιξης και σηματοδότησης παλαιών μονοπατιών με ενδιαφέρουσα διαδρομή στην περιοχή του χωριού
μας, που θα προσφέρουν ευχαρίστηση και
ηρεμία στον επισκέπτη.
Απώτερος σκοπός είναι η χαρτογράφηση και σηματοδότηση των μονοπατιών με
GPS για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και
προσβάσιμα από ξένους επισκέπτες.
Μία ωραία διαδρομή, μέτρια σε δυσκολία, που μπορούν να την περπατήσουν και
άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με την πεζοπορία, είναι η διαδρομή από
το χωριό στην λίμνη του Γκιόλη (στα μέσα
της απόστασης από Ζαχαράκι για Καρφί).
Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό, στις
Βουρλάτες, κατεβαίνει στο ποτάμι κάτω από
την Ξαμπελία και ανηφορίζει στην απέναντι
πλαγιά μέσα από παλιό μονοπάτι μέχρι την
λιμνούλα.
Προσκαλούνται όλοι οι πατριώτες που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τον καθαρισμό του μονοπατιού να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου (τα τηλέφωνα δημοσιεύονται

5

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε
και φέτος ο Πολιούχος
της Ρεντίνας, Άγιος Βασίλειος

Η

στην εφημερίδα μας), ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση sy- ap-re
@hotmail.com.
Προτείνεται η προσπάθεια να γίνει το
Σάββατο, παραμονή των εκλογών, μια και
τότε θα είμαστε οι περισσότεροι στο χωριό.
Επισημαίνουμε ότι συνηθίζεται μετά
την δουλειά να ακολουθεί τσιπουροκατάνυξη!!!

Νέα από τη Λάρισα
Διεθνής διάκριση για συμπατριώτη μας
βιομηχανικό σχεδιαστή

ην Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε ο Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Μεγάλη
ήταν και φέτος η προσέλευση των πιστών
οι οποίοι κατέφθασαν στην Ιερά Μονή με
πέντε λεωφορεία (3 από Καρδίτσα, 1 από
Τρίκαλα και 1 από Σοφάδες). Στη θεία λειτουργία για τον εορτασμό του πολιούχου
παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σοφάδων
Μπάμπης Παπαδόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Παύλος Ραγιάς, Φώτης Τσέλιος,
Κωνσταντίνος Γκουγκούδης, ο Πρό-

Τ

εδρος της Τ.Κ. Ρεντίνας Παύλος Σταύρου
και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κέδρου Νίκος
Μπούκης.
Με το τέλος του Εσπερινού προσφέρθηκε στους πιστούς χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι και ανήμερα του εορτασμού προσφέρθηκε η παραδοσιακή φασολάδα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους μάγειρες Πέτρο Κούτρα, Γιάννη Σταύρου
και Νίκο Ραμαντάνη που και φέτος μαγείρεψαν με μεράκι αλλά και στους εθελοντές Ρεντινιώτες που για μια ακόμη
φορά πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά
τους.

Την παραμονή του Αγίου Βασιλείου έγινε Εσπερινός στον Άγιο Βασίλειο Εξαρχείων. Παραβρέθηκαν αρκετοί συμπατριώτες μας στους οποίους προσφέραμε
αναψυκτικά και γλυκά, επίσης έγινε και αρτοκλασία. Συγκεντρώθηκε το ποσό
των 330€ από το δίσκο τα οποία εστάλησαν στην Ιερά Μονή του χωριού μας.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να διδάσκονται οι νέοι

«Μικρασιατική Καταστροφή»
Σε διαγωνισμό Animation της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την καταπολέμηση των
αντιγραφών σε σχέδια η συμμετοχή του βιομηχανικού σχεδιαστή Δημήτρη Στ. Χαϊδά από τη Λάρισα κατέκτησε την τρίτη θέση. Η βράβευση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών την 1 Φεβρουαρίου 2012.
Δημήτρης Στ. Χαϊδάς
www.dhaidas.com

Για να μη λέμε πολλά
Όταν ήμαστε παιδιά και αντιμιλούσαμε σε κάποιον μεγαλύτερο ή λέγαμε
καμιά κακή λέξη, (αλλιώς το λέγανε
αυτό), μας μάλωναν και μας έλεγαν
«λίγα τα λόγια σου»…
Μας έλεγαν και άλλα πολύ χειρότερα, όταν περιοριζόταν μόνο στα λόγια,
γιατί τις περισσότερες φορές δεν ήταν
τόσο επιεικείς. Τότε οι γονείς ήταν πολύ
αυστηροί με τα παιδιά…
Με το καλό ή με το κακό μάθαμε πως
πρέπει να λέμε λίγα λόγια και να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Μας έπεισαν
πως τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα καθόλου μέλι.
Πολλές φορές στη ζωή μας θα μετανιώσουμε γιατί μιλήσαμε και για ό,τι είπαμε, αλλά ποτέ γιατί δεν μιλήσαμε,
έστω και αν έπρεπε.
Είναι, βλέπετε, η σιωπή χρυσός.
Αλλά και οι αρχαίοι πρόγονοι μας, μας
προέτρεψαν να μιλάμε λίγο και μάλλον

να φιλοσοφούμε και να σκεφτόμαστε.
«Βλέπε, άκου, σώπα…», σου λέει ο
άλλος, κανένας δεν σου λέει «μίλα…»
Το θέμα δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω γιατί θα σκεφτείτε πως άλλα λέω
και άλλα κάνω, (δάσκαλε που δίδασκες…)
Όμως εγώ δεν μιλάω, γράφω…
Όπως και να το κάνουμε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια…
Τώρα βέβαια, φτώχεια έχουμε έτσι κι
αλλιώς…
Μήπως επειδή μιλούσαμε πολύ; Λέω
μήπως…
Ελπίδα Κ.Β.

Το καράβι της Ελπίδας
Όλα μας τα καράβια πίσω γυρίσανε,
σπασμένα τα κατάρτια σκισμένα τα πανιά.
Ήρθαν απ’ τη Σμύρνη κι από τα Μουδανιά.
Φέραν τους νικημένους που δεν πολέμησαν
τις δάφνες δέκα χρόνων. Το όνειδος μιας στιγμής,
το λείψανο της δόξας, το πτώμα της τιμής.
Φέραν των εκκλησιών τα δισκοπότηρα.
Παιδιά γυναίκες γέρους-Γένος Γραικών πολύ,
τις ρίζες της φυλής μας απ’ την Ανατολή.
Μα ένα καράβι μαύρο πίσω δεν γύρισε.
ποιούς κάβους αρμενίζει, ποια πέλαγα περνά,
και πουθενά δεν βγαίνει, δεν φτάνει πουθενά.
Χρόνια το καρτερούνε και χρόνια πέρασαν,
δεν το είδε μήτε ναύτης, μήτε θαλασσινός,
μητ’ ερημίτης φάρος, μητ’ άστρο της νυχτός.
Τάχα νά ’χει βουλιάξει; Τάχα να στοίχειωσε;
Δε θα ξανάρθει τάχα στην πατρική του αχτή;
Όϊ με! κι έχει φορτώσει το πιο ακριβό φορτίο.
Όλα τα χάσαμε όλα! Και μόνο φόρτωσε,
το πιο στερνό καράβι την ώρα του χαμού,
φόρτωσε την ελπίδα του ξαναγυρισμού!
Έλα χρυσό καράβι, έλα ξεφόρτωσε!
Δός μου το θησαυρό σου κι άνοιξε πανιά,
Ολόϊσα για τη Σμύρνη, Πόντο και Μουδανιά.
Γεώργιος Αθάνας
Για την αναδημοσίευση Γιώργος Τσουγκανής
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Σ. ΑΥΓΕΡΟΣ Φιλόλογος
Λίμνη Εύβοιας Ιανουάριος 2012
τις 3 Ιανουαρίου 2012 έληξε η καταπληκτική έκθεση «Ο ΜΕΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟ
ΛΟΥΒΡΟ» που λειτούργησε περίπου
για δυο μήνες και πρόβαλε όλες αυτές
τις μέρες το μεγάλο Έλληνα Μακεδόνα
στρατηλάτη και βέβαια την ΕΛΛΑΔΑ σε
όλη την ανθρωπότητα στο μεγαλύτερο
και οπωσδήποτε πιο γνωστό Μουσείο
του κόσμου.
Αυτό το μεγάλο γεγονός στάθηκε
αφορμή να γραφούν κάποιες προσωπικές απηχήσεις ψυχής που είχε μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας.
Κάθε ΜΟΥΣΕΙΟ, οποιοδήποτε μουσείο, σε χωριό ή σε πόλη, στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό κινεί μεγάλο, μέχρι τεράστιο, ενδιαφέρον και είναι πόλος έλξης των
επισκεπτών–εκδρομέων…
Γι’ αυτό και αποτελεί κορυφαίο «αξιοθέατο» σε όλα τα sites όλων των πόλεων,
ελληνικών ή ξένων. Η επίσκεψη όμως σε
ένα αρχαιολογικό μουσείο είναι κάτι άλλο,
προκαλώντας έντονες και ποικίλες ψυχικές
αντιδράσεις. Είναι ίσως η προσδοκία για
ικανοποίηση μιας ανάγκης, μιας δίψας,
μιας λανθάνουσας αναζήτησης κάθε σύγχρονου ανθρώπου για τη λύση – απάντηση στο προαιώνιο ερώτημα, ερώτημα πολυσήμαντο και μεταφυσικό, για τον άνθρωπο του μακρινού παρελθόντος, για τον
«αρχαίο» πρόγονό του.
Κι όσο πιο αρχαίος είναι ο πρόγονος,
τόσο πιο μεγάλο και επίμονο είναι το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι
ποιοτικά διαφορετικά τα ερεθίσματα και τα
συναισθήματα που γεννά π.χ. η Gioconda
του Λ. ντα Βίντσι στο Λούβρο ή η Guernica του Picasso στο Πράντο, από εκείνες τις
ψυχικές δονήσεις που προκαλεί π.χ. η
στήλη με τον κώδικα Χαμουραμπί, το αρχαιότερο νομικό κείμενο του κόσμου (18ος
αι. π.Χ.), στο μουσείο του Λούβρου, η στήλη της Ροζέττης στο βρετανικό, με την τρίγλωσση γραφή, χάρη στην οποία ο Champollion αποκρυπτογράφησε τα ιερογλυφικά
της Αιγύπτου και χάρισε στον κόσμο την
ανάγνωση του μεγαλειώδους φαραωνικού πολιτισμού, κι ακόμα όλα τα αριστουργήματα του εθνικού αρχαιολογικού
μουσείου μας και του μουσείου της Ακρόπολης στην Αθήνα…. και σε όλα τα άλλα
μουσεία μας… αλλά και σε άλλες χώρες.
Κι η Καρδίτσα απόκτησε κι αυτή πρόσφατα το δικό της Αρχαιολογικό Μουσείο που αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα των Αρχαιολογικών Μουσείων της πατρίδας μας.
Περπατώντας ένα δροσερό πρωινό του
Αυγούστου του 2011 από το ξενοδοχείο
«Κιέριον», μόλις σε 150 μέτρα απόσταση
απ’ αυτό βρέθηκα με τον Κ.Β.. στο Μουσείο. Μέχρι να φτάσω εκεί και να περάσω
την είσοδο, με βασάνιζαν οι ενοχές μου για
το ότι, αν και Καρδιτσιώτης, αγνοούσα μέχρι πριν δύο μέρες την ύπαρξη και τη λειτουργία του.
Ωστόσο κρατούσα «μικρά καλάθια»,
χαμηλές δηλαδή προσδοκίες για την αξιολόγησή του, για να μη με διαψεύσει η πραγματικότητα. Ευτυχώς η περιδιάβαση στον
εκθεσιακό χώρο του μουσείου με τον
άπλετο φυσικό φωτισμό να λειτουργεί, θα
έλεγα, ως μεγεθυντικός φακός, για όλες
τις λεπτομέρειες των μικροτεχνημάτων
κάνοντάς μου ευχάριστη τη διαδρομή
βήμα-βήμα, με διέψευσε, αλλά αντίστροφα.
Στην κυριολεξία με συνεπήρε και μου δημιούργησε μια πλήρωση ψυχής, αφού ως
τότε ένιωθα, υποσυνείδητα έστω, ένα
κενό ως προς το αρχαιολογικό παρελθόν
του Νομού, ένα συναισθηματικό έλλειμμα.
Η καρδιτσιώτικη γη, όπως άλλωστε
ολόκληρη η Θεσσαλία, δέχθηκε την παρουσία ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια και σε αδιάκοπη συνέχεια. Εδώ στην
«τετράδα θεσσαλιώτιδα», έζησε και δημιούργησε ο προϊστορικός και ιστορικός

Σ

άνθρωπος κι άφησε διάσπαρτα τα απομεινάρια της δραστηριότητάς του, του πολιτισμού του, της πολυτάραχης καθημερινότητάς του σε όλη τη θεσσαλική πεδιάδα
αλλά και στα ορεινά. Αυτά τα λείψανα της
ζωής «του θεσσαλού ανθρώπου» είτε θαμμένα στη γη είτε επιφανειακά, η αρχαιολογική επιστήμη και έρευνα εδώ και
πάνω από εκατό χρόνια τα ανακάλυψε, τα
μάζεψε, τα αξιοποίησε και τα ανέδειξε εκθέτοντάς τα στα αρχαιολογικά μουσεία των
θεσσαλικών πόλεων αλλά και στο εθνικό
μας μουσείο στην Αθήνα.
Τα πλούσια, ποσοτικά και αξιολογικά,
εκθέματα του Μουσείου προέρχονται από
την καρδιτσιώτικη γη με κύριους αρχαιολογικούς πυρήνες τις παρακάτω περιοχές
(Νομ/κή Αυτοδ/ση Καρδίτσας).
1) ΣΟΦΑΔΩΝ, όπου δέσποζε το δίδυμο
των θεσσαλικών πόλεων, η προϊστορική
ΑΡΝΗ και το ΚΙΕΡΙΟΝ (ιστορικής περιόδου),
στο νεκροταφείο του οποίου ανακαλύφθηκε θολωτός τάφος 10ου-8ου π.Χ. αι.
(στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι). Στο χωριό Φίλια των Σοφάδων βρίσκονταν το πανθεσσαλικό ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς, δίπλα στον
ποταμό Ονόχωνο.
2) ΚΤΙΜΕΝΗΣ (ΔΡΑΝΙΣΤΑΣ). Εδώ, στο
Παλαιόκαστρο, σώζονται μεγάλοι λίθοι
τείχους επεξεργασμένοι στο οποίο υπάρχουν δυο πύργοι. Μεγάλης σημασίας είναι
στην περιοχή ο θολωτός τάφος, (μυκηναϊκής εποχής) με πολλά κτερίσματα μυκηναϊκής-γεωμετρικής εποχής.
3) ΑΡΓΙΘΕΑΣ. Στην ορεινή αυτή περιοχή έζησαν οι Αθαμάνες από τη 2η χιλιετία. Είχαν κόψει δικό τους νόμισμα
(3ος αι. π.Χ.) με παράσταση της Αθηνάς με
την κουκουβάγια και της Διώνης, και λίγο
αργότερα άλλο με το κεφάλι του Απόλλωνα στη μια όψη και στην άλλη την επιγραφή ΑΘΑΜΑΝΩΝ. Εδώ στη θέση Μουτσιάρα υπήρχε το νεκροταφείο, όπου βρέθηκαν 250 τάφοι (4ος-3ος αι. π.Χ.)
4) ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. Κοντά σχετικά στο
Μουζάκι βρίσκονταν η πόλη ΓΟΜΦΟΙ από
τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι Γόμφοι είχαν κόψει
δικό τους νόμισμα με την επιγραφή ΓΟΜΦΕΩΝ. Στον Πάμισο ποταμό ανακαλύφθηκαν τάφοι ελληνιστικής περιόδου. Από
την περιοχή αυτή προέρχεται η μαρμάρινη
λάρνακα φέρουσα ανάγλυφη παράσταση
της «Κόρης».
5) ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ. Εδώ βρίσκονται απομεινάρια ελληνιστικού οικισμού (4ος-3ος αι.
π.Χ.), και ρωμαϊκός τάφος του 3ου αι.
μ.Χ.
6) ΣΥΚΕΩΝ. Στη θέση «Ζευγαρολίβαδο» υπάρχει ο προϊστορικός οικισμός (Μαγούλα Συκεώνος), όπου αναβρέθηκαν διάφορα εργαλεία, πήλινα ειδώλια, κοσμήματα, κεραμικά διάφορα, (νεολιθικής και χαλκοκρατικής εποχής), μια πλίνθος με επιγραφή αρχαϊκής περιόδου….
Στην περιοχή ανήκει ο τύμβος της Συκεώνας με τάφους-λάρνακες από ψαμμόλιθο. Στις λάρνακες υπήρχαν, εκτός από
άλλα, τρία χάλκινα νομίσματα (Αθηναϊκό,
Χαλκιδέικο και Μακεδονικό).
7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στη θέση «Λιανοκόκκαλα» βρίσκεται ναός του Απόλλωνα
δωρικού ρυθμού περίπτερος (6ος α. π.Χ.).
Από το ναό προέρχεται το πήλινο κεφάλι

με το λαιμό του αλόγου που εκτίθεται στο
Μουσείο.
8) ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ. Ανάμεσα στα δυο χωριά βρίσκεται μυκηναϊκός
θολωτός τάφος (13ος αι. π.Χ.). Από τα ευρήματα στον τάφο αναφέρουμε ένα χρυσό
δαχτυλίδι, βασιλικό μάλλον.
Εκτός από τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους εντοπίσθηκαν.
Στη ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, παλαιολιθικά
λείψανα.
Στη ΡΕΝΤΙΝΑ απομεινάρια πελασγικού
τείχους στο Παλιόκαστρο.
Στους ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ κεραμικά, εργαλεία, επιγραφή του κοινού των Θεσσαλών.
Στον ΚΕΔΡΟ, προς το ΛΟΥΤΡΟ, ίχνη
της αρχαίας πόλης Όρθης.
Στον Κέδρο αξίζει να επισκεφθεί κανείς
τη σπουδαία αρχαιολογική αποθήκη.
Το μουσείο, ευρισκόμενο στο κέντρο
της πόλης, απλώνει τα εκθέματά του σε
έναν ισόγειο χώρο, που, ενώ δεν είναι απέραντος ή λαβυρινθώδης, χωράει όλα εκείνα τα θαυμάσια πράγματα με άνεση. Αυτή
η άνεση οφείλεται στον έξυπνο εσωτερικό χωροταξικό σχεδιασμό και στην μελετημένη ταξινόμηση των εκθεμάτων με περισσή, εντυπωσιακή εκμετάλλευση των
θεματικών διαμερισμάτων – τμημάτων και
των εκτιθέμενων σ’ αυτά. Εποχή του λίθου
(παλαιολιθική και νεολιθική), εποχή του
χαλκού, αρχαϊκή και κλασσική ως την
ύστερη περίοδο της αρχαιότητας έχουν αντιπροσωπευτικά μια θέση στο Μουσείο.
Ξεκούραστα και ευχάριστα παρελαύνουν μπροστά στα μάτια του επισκέπτη όλα
τα θαυμαστά πράγματα που με χρονική και
θεματική σειρά και ανάπτυξη ενημερώνουν, παρέχουν γνώση εποπτικά και εύληπτα, χωρίς να ζαλίζουν ή να κουράζουν
με χρήσιμες βέβαια λεπτομέρειες, αλλά
που δεν διατηρούνται στη μνήμη μετά την
έξοδο από το Μουσείο. Αντίθετα στο Μουσείο παρέχονται εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και που συνήθως παραμένουν και μετά την επίσκεψη για χρόνια στη
μνήμη. Και μπορεί να δει κανείς στις προθήκες από μικροτεχνήματα, κοσμήματα, εργαλεία, νομίσματα, αγγεία, όπλα, πήλινα
κατασκευάσματα, χάλκινα, μαρμάρινα,
…γλυπτά, ανάγλυφα, μέχρι κατατοπιστικές
φωτογραφίες και πληροφορίες για «τα
υπαίθρια Μουσεία» του Νομού π.χ. για τους
θολωτούς τάφους (στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι, στο νεκροταφείο του ΚΙΕΡΙΟΥ και
στη ΔΡΑΝΙΣΤΑ, σήμερα ΚΤΙΜΕΝΗ). Κι ακόμα να σταθεί και να μελετήσει τους δύο ανθρώπινους ακέραιους σκελετούς, έναν νεαρού ατόμου-εφήβου, χαλκολιθικής εποχής, πού βρέθηκε στο χωριό Πρόδρομος
Καρδίτσας και τοποθετείται χρονικά μεταξύ 4500-3200 π.Χ. και τον άλλον που είναι
σε στάση συστολής και βρέθηκε στον Πετροπόρο Τρικάλων και χρονολογείται μεταξύ 2900-1650 π.Χ. (εποχή του χαλκού).
Ο υπερχρονικός και υπερτοπικός άνθρωπος είναι που διέπει την κεντρική ιδέα
της συλλογής ως ένα σύνολο με αρχή,
μέση και τέλος. Εκτός από τη μεθοδικότητα, τη φαντασία, την καλαισθησία, που
συνεργάστηκαν μαζί με άλλα μέσα για τη
βιωματικότητα του νοερού ταξιδιού που επιχειρεί ο επισκέπτης του μουσείου στο πα-

ρελθόν, επιστρατεύθηκαν και σύγχρονα τεχνικά μέσα για το σκοπό
αυτό, όπως π.χ. με τεχνικά μέσα προβάλλεται στα μάτια των επισκεπτών με
παραστατικότητα και σε αναπαράσταση το νεολιθικό σπίτι. Η ελληνικότητα
είναι ένα μήνυμα που εκπέμπει το σύνολο των εκθεμάτων ως μια ενότητα,
κι αυτό φαίνεται από πολλά στοιχεία
(π.χ. μοτίβα της τέχνης, νομίσματα,
θρησκευτική λατρεία, καθημερινή ζωή
σε όλες τις εκφάνσεις της, τρόποι ταφής των νεκρών), αλλά και από επιγραφές. Τονώνει επίσης την εθνική αυτοσυνειδησία, συμβάλλει στην αποφυγή του πειρασμού ή της πονηρής
σκέψης για κατακράτηση τυχόν ευρημάτων
από ιδιώτες, κεντρίζοντας την συναίσθηση
της αξίας της εθνικής κληρονομιάς, πιστεύω μάλιστα ότι συμβάλλει και στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Εδώ ταιριάζει -το αντιλαμβάνομαι και ως χρέος
εξάλλου- να αναφερθώ στη συγκινητική περίπτωση του ανώνυμου για μένα, πολίτη
που δώρισε στο Υπουργείο Πολιτισμού μέρος από το χωράφι του, στο οποίο οι ανασκαφές έφεραν στο φως τον τύμβο με τους
τάφους στη Συκεώνα. Τι παράδειγμα!!!
Το αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας
είναι πια έμβλημα για την πόλη και μαζί με
το Παυσίλυπο και την Αγορά αποτελεί
σημείο αναφοράς και προβολής της πρωτεύουσας του Νομού και ελκυστικό τουριστικό προορισμό.
Τελειώνοντας και φεύγοντας σκεφτόμουν πόσο μικρός, πόσο μεγάλος είναι ο
άνθρωπος των αιώνων…! Σε ποια εσωτερική κατάσταση άραγε να βρέθηκε και τι να
ένιωσε ο H. Carter, όταν την 26-11-1922
πρώτα τα δικά του μάτια στον κόσμο μετά
από 3.300 χρόνια αντίκρυζαν στο νεκρικό
(ασύλητο) θάλαμο του τάφου του νεαρού
φαραώ Τουταγχαμόν στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο, εκείνα τα «θαυμαστά
πράγματα», όπως χαρακτήρισε εκείνο τον
παραμυθένιο κόσμο που έβλεπε μέσα από
το μικρό άνοιγμα που έκανε με το λοστό,
κρατώντας τη δάδα στα τρέμοντα χέρια του
και έχοντας δίπλα του τον Carnavon αγωνιώντα… Η καρδιά τους πήγαινε να σπάσει… Είχαν πετύχει τη μεγαλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Και
πόση ικανοποίηση θα αισθάνθηκαν!
Τηρουμένων των αναλογιών μπορεί
κανείς να φαντασθεί την ικανοποίηση και
την απέραντη χαρά που θα αισθάνονταν οι
αρχαιολόγοι αλλά και όλη η ομάδα τους
ανασκάπτοντας τη θεσσαλική γη κάθε
φορά που έφερναν στο φως κάποιο από τα
αντικείμενα που έκλεινε στοργικά και διατήρησε τόσους αιώνες η γη στα σπλάχνα
της.
Η δικαίωση ήταν και η μεγαλύτερη
αμοιβή τους που θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και ολοκληρωμένη, εάν κάθε Καρδιτσιώτης αλλά και κάθε Έλληνας που ενδιαφέρεται, πραγματοποιήσει, έστω μια
σύντομη «βόλτα» στο Μουσείο, όχι από
υποχρέωση ή καθήκον αλλά από την πολλαπλή ψυχική–πνευματική ανάταση που
τον περιμένει. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός, γιατί το Μουσείο απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά
στρώματα. Εννοείται ότι όλα τα σχολεία
του Νομού θα πραγματοιήσουν ένα «επί τόπου» ζωντανό μάθημα. Αυτό είναι το καλύτερο ευχαριστώ των κατοίκων του Νομού
σε όσους έχουν μικρή ή μεγάλη συμμετοχή στη δημιουργία του Μουσείου και θα
αποτελεί την ανώτερη αμοιβή τους. Το
Μουσείο αξίζει να προβληθεί με όλους τους
τρόπους και τα μέσα, για να λειτουργεί ως
εστία πολιτισμού, όπως και πραγματικά είναι, και να μην καταντήσει «μουσειακό είδος», δηλαδή, αποθήκη διαφύλαξης, αλλά
ενεργό κέντρο εκπομπής πολιτισμού και
ακτινοβόλος φάρος ελληνισμού. Η σημασία του και η αξία του δεν είναι τοπική,
αλλά εθνική.
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Αναζητήσατε τον ηγέτη…

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
Της Ελευθερίας Σταυράκη

Ο σιδηρουργός Δημήτρης Καρέλης,
ένας ρεντινιώτης καλλιτέχνης
Δημήτης Καρέλης γεννήθηκε στη Ρεντίνα το
1931. Πατέρας του ήταν
ο Πέτρος Καρέλης, οικοδόμος,
και μητέρα του η Κατίνα Σταύρου. Ο Δημήτρης πρόλαβε πριν
την κατοχή να φοιτήσει στο
Δημοτικό Σχολείο του χωριού.
Αργότερα άρχισε να μαθαίνει
την τέχνη του σιδερά στο χωριό Πιτσιωτά, όπου πήγαινε
τους χειμώνες για τέσσερα περίπου χρόνια - γύρω στις 3
ώρες δρόμο με τα πόδια. Όλη
την εβδομάδα καθόταν κοντά
στο μάστορα Νιόρα, ο οποίος
του εξασφάλιζε στέγη και φαγητό (δεν αμειβόταν όσο ήταν
μαθητευόμενος) και τα Σαββατοκύριακα επέστρεφε στο σπίτι του στη Ρεντίνα, ενώ τα καλοκαίρια δούλευε στα χωράφια
και άλλοτε στις οικοδομές, ήδη
από τα 17 του χρόνια.
Αν και κάτω από τις παραπάνω δύσκολες συνθήκες, ο
Δημήτρης Καρέλης κατάφερε
να μάθει την τέχνη του σιδερά,
επειδή του άρεσε και την αγάπησε από νωρίς. Σύμφωνα με
τον ίδιο «εκείνα τα χρόνια ήταν
μια τέχνη επικερδής αλλά
κουραστική», ωστόσο, παρά το
γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν
σωματώδης, τα κατάφερνε
πολύ καλά, αφού κατάλαβε νωρίς πως χρειαζόταν «τρόπο και
όχι κόπο»...
Στο εργαστήρι του, που το
έστησε κάτω από το σπίτι του
(προς το Σταυρό), είχε ένα καμίνι όπου ζέσταινε τα κάρβουνα. Συνήθως τα κάρβουνα τα
έφτιαχνε ο ίδιος από ξύλο καστανιάς και κέδρους, καθώς το
δασαρχείο τού είχε χορηγήσει
σχετική άδεια για τις ανάγκες
της δουλειάς του. Τεμάχιζε επί
τόπου τα δέντρα, μόλις τα έκοβε, και τα έκαιγε σε θημωνιά,
την οποία μετά έσβηνε με νερό.
Στη συνέχεια φόρτωνε τα κάρβουνα σε τσουβάλια για να τα
μεταφέρει.
Μόλις τα τοποθετούσε στο
καμίνι, τα φυσούσε για ν’ ανάψουν με ένα φυσερό από δέρμα που είχε κατασκευάσει ο
ίδιος και επειδή «στη βράση
κολλάει το σίδερο», τοποθετούσε πάνω στη φωτιά το υλικό του, για να το δουλέψει με
μαστοριά και να του δώσει τη
μορφή συνήθως κάποιου χρηστικού αντικειμένου, κατάλληλου για τις γεωργικές και τις οικιακές εργασίες.
Ιδιαίτερη ζήτηση είχαν τα
γεωργικά εργαλεία (αλέτρια,
σκεπαρνιές, υνιά, τσεκούρια,
κλαδευτήρια, χαντζάρια, δρεπάνια κλπ.), ενώ λιγότερο του

Ο

ζητούσαν οικιακά εργαλεία και
σκεύη. Σε ό,τι όμως αναλάμβανε να φτιάξει ήταν μερακλής, επιμελής και λεπτολόγος. Πάντα περίσσευαν η τέχνη
και το μεράκι… Το έργο έπρεπε «να αρέσει πρώτα σε μένα
τον ίδιο», επισημαίνει, «και
έπειτα να το παραδώσω στον
πελάτη». Γι’ αυτό στο χωριό τον
φώναζαν «καλλιτέχνη» και τον
προτιμούσαν. «Δεν υπήρχε ώρα
που να μη δούλευα, τότε που
υπήρχε ακόμη πολλή δουλειά
στο χωριό», θυμάται ο Δημήτρης Καρέλης, που σηκωνόταν πρωί πρωί και έβαζε μπροστά για να παραδώσει εγκαίρως
«τα εργαλεία στους γεωργούς
που τα χρειάζονταν στα χωράφια».
Με αυτό το ζήλο και την
αγάπη συνέχισε να ασκεί την
τέχνη του μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60, «όταν οι άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν
για τις πόλεις, ενώ όσοι έμεναν
εγκατέλειπαν σταδιακά τα χωράφια και την εκτροφή των
ζώων». Ακόμη μέχρι σήμερα είναι έτοιμος, «αν κάποιος ζητήσει κάτι» να τον εξυπηρετήσει, όπως προσθέτει χαμογελαστός… Ωστόσο, συνεχιστής
της τέχνης του δεν υπάρχει στο
χωριό, όχι γιατί δεν το θέλησε
ο ίδιος αλλά επειδή «κανείς δε
ζήτησε να μάθει», μας πληροφορεί χωρίς παράπονο και συμπληρώνει «είναι δύσκολη δουλειά, λερώνεσαι και κουράζεσαι…»
Ο Δημήτρης Καρέλης παντρεύτηκε την Κατίνα Μυλωνά
από το Βαθύλακκο, την οποία
γνώρισε όταν πήγε στο χωριό
της για να φτιάξει το σπίτι της
οικογένειάς της. Εκείνη απάντησε αμέσως θετικά στην πρότασή του και μάλιστα προσαρμόστηκε εύκολα στη Ρεντίνα
που «της άρεσε, γιατί εκείνη
την εποχή είχε πολύ κόσμο»…
Η Κατίνα στάθηκε δίπλα του πολύτιμη βοηθός, όχι μόνο στη
διαχείριση του σπιτιού αλλά
στα χωράφια και επίσης στο σιδεράδικο. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά -ένα αγόρι, τρία κορίτσια- και επτά εγγόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί την κ. Γεωργία Άλκη
Χαϊδά και τα παιδιά της Ηλία και Βασίλη για την προσφορά τους, για την βασιλόπιτα και για τους άρτους στην εορτή του Αγίου Βασιλείου εξ Αγκύρας.
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ν συμφωνούμε πως ενόψει των εκλογών, αν
και όταν καταλήξουμε σε αυτές, θα ήταν
χρήσιμο να αναρωτηθούμε αν διαθέτουμε
το πολιτικό κριτήριο για να κρίνουμε σωστά τους
υποψήφιους ηγέτες, αν κατά βάθος -πολύ βάθοςδεν έχουμε πάψει να ονειρευόμαστε, ανομολόγητα
έστω, τον τέλειο ηγέτη και αν, τέλος πάντων, αναφωνούμε «ήμαρτον» στη σκέψη και μόνο των παρελθόντων εκλογικών αναμετρήσεων, ελάτε να
απαντήσουμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν...
Ίσως οι απαντήσεις μας, αν είναι ειλικρινείς, βοηθήσουν την τελική απόφαση, που μοιάζει να είναι
δυσκολότερη παρά ποτέ…
Θα μου πείτε, κι αν δεν υπάρχει ένας τέτοιος
ηγέτης, όπως τον φανταζόμαστε; Ας μην υπάρχει,
εμείς ας μην ξεχνάμε τι θέλουμε, ώστε αν κάποτε εμφανιστεί τουλάχιστον να τον αναγνωρίσουμε κι ας μην τον ψηφίσουμε –το έχουμε αυτό το
«χούι» ως λαός, άλλους να θεωρούμε ικανούς και
άλλους να ψηφίζουμε…
Σε κάθε περίπτωση ας μην ξεχάσουμε να κυκλώσουμε τη σωστή απάντηση. Τουλάχιστον αυτό
είναι στο χέρι μας…

Α

1η ερώτηση: Μια φορά κι έναν καιρό, επρόκειτο
να κυβερνήσει τη χώρα μας ένας ηγέτης που πριν
ασχοληθεί με την πολιτική διαχείριση του κράτους,
είχε σπουδάσει ιατρική, την οποία ασκούσε στο
νησί του. «Κυρίως οι πτωχοί και οι δυστυχείς αισθάνθηκαν την ευεργετική παρουσία της ανιδιοτελούς αγάπης του», τους οποίους θεράπευε δωρεάν, ενώ επιπλέον τους πρόσφερε φάρμακα και
την κατάλληλη τροφή. Συχνά, αναφέρουν οι σύγχρονοί του, τις ανταριασμένες νύχτες τού χειμώνα κάλπαζε με το άλογό του στις ερημιές προκειμένου να επισκεφθεί κάποιον αγρότη ή κτηνοτρόφο. «Έμπαινε στο φτωχότερο καλύβι με μεγαλύτερη προθυμία και αγάπη από εκείνη που έδειχνε στους πλούσιους ασθενείς…». Πιστεύετε ότι
ο εν λόγω ηγέτης ενεργούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο γιατί:
1. Ήταν αθεράπευτα ρομαντικός, νέος και
άπειρος. Μάλλον έπασχε από το σύνδρομο του
Ρομπέν των φτωχών. Περαστικά του…
2. Δεν ήξερε το συμφέρον του ή, πιθανόν, στην
εποχή του να μην είχαν καθιερωθεί ακόμη αποτελεσματικότερες ιατρικές πρακτικές, όπως τα φακελάκια…
3. Υπήρχε περίπτωση να είχε συνειδητοποιήσει
πως οι ευνοούμενοι της ζωής, όσοι δηλαδή διαθέτουν χρήματα, μόρφωση και υγεία, οφείλουν να
θέτουν τα χαρίσματα και τα προσόντα τους στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου. Είναι προφανές ότι
αντιμετώπιζε την ιατρική ως λειτούργημα…
2η ερώτηση: Όταν ο ηγέτης μας αποφάσισε,
μετά από πρόσκληση, να αναλάβει τα ηνία της πατρίδας του –η οποία ας σημειωθεί βρισκόταν σε δεινότατη θέση- θέλησε να κινητοποιήσει Έλληνες και
ξένους φίλους του, προσωπικούς και μη, προκειμένου να συγκεντρώσει τρόφιμα, ρουχισμό και κυρίως κεφάλαια. Άραγε, δεν τον αποθάρρυνε ο φόβος μήπως κάποιος από όλους όσους τον βοήθησαν ύψωνε αργότερα το ανάστημά του και τον επισκίαζε στην πολιτική σκηνή; Μάλλον όχι, γιατί:
1. Δεν τον ενδιέφερε το πολιτικό κόστος,
γιατί δεν ήταν πολιτικός καριέρας. Εξάλλου η έννοια αυτή δεν είχε καθιερωθεί τότε ακόμη με την
τρέχουσα σημασία.
2. Είχε συναίσθηση του ιστορικού του ρόλου και
απευχόταν να του κραδαίνει εις τους αιώνες η ιστορία το δάχτυλο αναζητώντας ευθύνες…
3. Υπάρχει περίπτωση να αντιμετώπιζε την πολιτική ως λειτούργημα.
4. Όλα τα παραπάνω…
3η ερώτηση: Το σπουδαιότερο, ο ηγέτης αυτός
δεν αρκέστηκε στην «καλοσύνη των ξένων» και
των πλουσίων Ελλήνων, αλλά έδωσε πρώτος παράδειγμα με μεγάλες δικές του προσφορές. Και
επειδή δεν του είχαν απομείνει και πολλά χρήματα, μολονότι καταγόταν από πλούσια οικογένεια
ευγενών, πούλησε ακόμη και τα πανάκριβα έπιπλά
του για να μαζέψει «πεντήκοντα χιλιάδες φράγκα[…] και τα δίδω εξ όλης ψυχής, ελπίζων ότι το
παράδειγμά μου θέλει ευρεί μιμητάς», όπως έγραφε εξομολογούμενος τον πόνο του στον αδερφό
του. Πώς ερμηνεύετε αυτές του τις ενέργειες:
1. Ήταν αθεράπευτα ρομαντικός, νέος και
άπειρος όχι μόνο στην ιατρική αλλά και στην πο-

λιτική.
2. Μολονότι δεν έχουμε καμία ουσιώδη απόδειξη, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως κατά
βάθος τα κίνητρά του ήταν σκοτεινά, δηλαδή έρρεπε προς τον πολιτικό ναρκισσισμό και ήταν μέγας δημαγωγός υποκινούμενος από ξένα κέντρα
εξουσίας. Έτσι, για να φανούμε εξυπνότεροι και
υποψιασμένοι…
3. Πίστευε πως ο πολιτικός πρέπει να διακρίνεται από τη συνέπεια των λόγων και των πράξεών του, να είναι πάνω απ’ όλα Άνθρωπος και όταν
έχει να διαλέξει ανάμεσα στο προσωπικό και το πολιτικό συμφέρον να είναι έτοιμος χωρίς δεύτερη
σκέψη να επιλέξει το δεύτερο…
4. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου, παιδάκι μου…
Θα διάλεγα το τρία (3), αλλά είναι πολύ καλό για
να είναι αληθινό… Δεν ξέρω, δεν απαντώ…
4η ερώτηση: Όταν η ελληνική Βουλή ψήφισε
μισθό, ως όφειλε, για τον εν λόγω ηγέτη, εκείνος,
δύο φορές, αρνήθηκε κατηγορηματικά «ίνα μη επιβαρύνει…το πενιχρότατον ελληνικόν δημόσιον ταμείον…», όπως εξήγησε. Ακόμη και στη διατροφή
του ήταν λιτοδίαιτος, είχε περιορίσει στα κατώτατα
όρια ακόμη και τα έξοδα του φαγητού του, εφόσον, όπως έλεγε, υπήρχαν πεινασμένοι Έλληνες
και μάλιστα μικρά παιδιά… Πώς σχολιάζετε τις παραπάνω επιλογές;
1. Σιγά να μην κυκλοφορούσε και ξυπόλυτος.
Αυτά δε γίνονται ούτε στα παραμύθια… Εκτός και
αν ζήλεψε τη δόξα του κινηματογραφικού Ξανθόπουλου και θέλησε να ζήσει «πτωχός πλην τίμιος». Δικό του πρόβλημα…
2. Τον ανάγκασαν να το κάνει ξένα κέντρα
εξουσίας με μοναδικό σκοπό την παραχάραξη της
ιστορίας και τη διαπόμπευση γνωστών πολιτικών
προσώπων της σύγχρονης πολιτικής σκηνής, οι
οποίοι ουδέποτε έβαλαν το χέρι στη δική τους τσέπη, και επιπλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη σιλουέτα τους…
3. Μπορεί να το έκανε, αλλά δεν ήταν δική του
ιδέα. Αντέγραψε τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια που πρώτος είχε την έμπνευση
να παραχωρήσει τον παχυλό μισθό του στο δημόσιο, ενώ διανύαμε ήδη τον τρίτο χρόνο της κρίσης. Ο ηγέτης μας μιμήθηκε τον κ. Πρόεδρο χωρίς δεύτερη σκέψη και μόλις ανέλαβε την εξουσία,
για να δείξει πως τον πρόλαβε και να του τη σπάσει…
4. Υπάρχει περίπτωση ο ηγέτης μας να αντιμετώπιζε την πολιτική ως λειτούργημα…
5η ερώτηση: Ο ηγέτης μας κατάφερε μέσα σε
τρία περίπου χρόνια διακυβέρνησης να γεμίσει την
Ελλάδα με σχολεία, να ιδρύσει την Κεντρική
Σχολή (για δασκάλους), ορφανοτροφείο, τυπογραφείο, λιθογραφείο και βιβλιοδετείο, την πρώτη «Γενική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και δύο
γαλλικές εφημερίδες, τη Γεωργική Σχολή της Τίρυνθας, αρχαιολογικό μουσείο στην Αίγινα, βιβλιοθήκη που αποτέλεσε τη βάση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τη Στρατιωτική Σχολή και Πολεμικό Σχολείο στον Πόρο, το πρώτο ναυπηγείο, νομισματοκοπείο στην Αίγινα, την Χρηματιστική Εθνική
Τράπεζα, την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία, νοσοκομεία, φυλακές, να κόψει το πρώτο νεοελληνικό
νόμισμα, τον φοίνικα, να απελευθερώσει Έλληνες
αιχμαλώτους, γυναίκες και παιδιά, να χτίσει στρατώνες, να φροντίσει για την ανέγερση ναών και την
εκπαίδευση των κληρικών, να ενδιαφερθεί για την
αναμόρφωση του δικαστικού κλάδου και την ίδρυση δικαστηρίων, να πολεμήσει αποτελεσματικά την
πειρατεία και τις φοβερές καταχρήσεις του εθνικού πλούτου από επώνυμους! Και όλα αυτά -και
άλλα πολλά- ενώ έδινε τη μάχη στην Ευρώπη για
την επέκταση των ελληνικών συνόρων… Και από
πάνω τα «άκουσε» κιόλας…
Ποιος πιστεύετε πως είναι ο ηγέτης για τον
οποίο γίνεται λόγος:
1. Ο Σούπερμαν ή κάποιος ήρωας των κόμικς
που του μοιάζει.
2. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος όταν ήταν στα νιάτα του, πριν παχύνει.
3. Ο Αντώνης Σαμαράς ή κάποιος μακρινός του
ξάδελφος- έχει μεγάλο σόι, έτσι τουλάχιστον νομίζω…
4. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους.
Καλή ψήφο!
Ε. Σ.
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ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΑΙΟΙ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΑ
Η ευρύτερη περιοχή των Αγράφων ήταν προεπαναστατικά η έδρα και το πεδίο δράσης πολλών φημισμένων
οπλαρχηγών κλεφτών και αρματολών.
Μία από τις πιο ακουστές οικογένειες κλεφτών που
έδρασαν και στην περιοχή της Ρεντίνας ήταν οι Κατσαντωναίοι, τα τρία αδέλφια Αντώνης (Κατσαντώνης), Κώστας
(Λεπενιώτης) και Γιώργος (Χασιώτης). Πολλά δημοτικά τραγούδια εξυμνούν τη δράση ή αναφέρονται στο θάνατό τους.
Σε ένα τραγούδι που αναφέρεται στο θάνατο του Κώστα Λεπενιώτη, ονομάζεται και η Ρεντίνα ως τόπος δράσης του. Το τραγούδι είναι από την συλλογή «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΩΔΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ» του
Παναγιώτη Αραβαντινού. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε στην Αθήνα το 1880.

Εσείς πουλιά πετούμενα, άγρια και μερωμένα,
Εσείς δουλειά δεν έχετε μέσ’ τα χωριά του Βάλτου
Πετάτε απάνω στ’ Άγραφα, και στα κεφαλοχώρια,
Να δείτε τους αρματολούς και τους Λεπενιωταίους
Που τρων και πίνουν στα χωριά, και ρίχνουν στο σημάδι.
Μέσ’ τη Ρεντίνα κόνεψε ο Κώστας Λεπενιώτης
Εκεί το Πάσχα το ’καμε και στο Φουρνά διαβαίνει,
Ο δόλιος δεν ελόγιαζε πως του ’χανε καρτέρι!
Ο Νικοθέος φώναξε από το παραθύρι.
- Βαράτε τους αρματολούς κι αυτόν τον Λεπενιώτη,
Που χάλασαν τα Άγραφα και τα κεφαλοχώρια!
- Νίκο μ’ αν είχες το σκοπό, δε μου ’δινες χαμπέρι,
να μάσω τα μπουλούκια μου που τα ’χω σκορπισμένα,
τον Τσόγκα απ’ την Νευρόπολη, Φραγκίστα απ’ την Ρεντίνα
κι αυτόν τον Παληομπαταργιά πέρα απ’ το Κιοστάνι,

να ’βλεπες τι είναι πόλεμος, τι είναι οι Λεπενιωταίοι.
Δέκα ντουφέκια πέφτουνε κι άλλα διακόσια αντάμα,
βροντάν οι ράχες τα βουνά και τα πουλιά σκορπίζουν,
του Νικοθέου η ντουφεκιά χτυπάει το Λεπενιώτη.
Σύντροφοι τον επήρανε στο Βάλτο τον πηγαίνουν,
σε δυο βδομάδες πέθανε, κι οι Κολιτζήδες όλοι
στο Βάλτο εκατέβηκαν και τ’ Άγραφα τ’ αφήκαν.
Η σχέση των Κατσαντωναίων με το χωριό μας πέρα από
το παραπάνω τραγούδι μαρτυράται και από την ύπαρξη βρύσης στην περιοχή Κρέμασμα. Η «βρύση του Κατσαντώνη»,
γνωστή στους παλιότερους, έχει ξεχαστεί και θα πρέπει να
ξαναβρεθεί η τοποθεσία και να σηματοδοτηθεί.
Κ.Ν.

ERASMOUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ας παραθέτω ένα πολύ ενδιαφέρον
πρόγραμμα, χρήσιμο κυρίως για
τους νέους επιχειρηματίες, που θα
αποφασίσουν να δοκιμάσουν το “επιχειρείν”. Όπως αναφέρεται στο www.startupgreece.gov.gr/el το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες»
είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή
φιλόδοξους επιχειρηματίες (ΝΕ) την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή
εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο
επιχειρηματία (επιχειρηματία υποδοχής:
ΕΥ), γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης
Τι χρηματοδοτείται;
Το χρονικό διάστημα παραμονής (ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα παραμονής 1 μήνας) για νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες σε ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Πώς «δουλεύει» το πρόγραμμα;
Η σύνδεση μεταξύ Νέου Επιχειρηματία (ΝΕ) και Επιχειρηματία Υποδοχής
(ΕΥ) θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια

Σ

του Γραφείου Διασύνδεσης το οποίο και
έχει αναλάβει τον ενεργό ρόλο συστηματικής υποστήριξης όλων των υποψήφιων συμμετεχόντων από τη στιγμή που
θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή μέχρι και την τελική ολοκλήρωση της ανταλλαγής.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (Νέοι και μελλοντικοί επιχειρηματίες) μπορούν να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας www.erasmus-entrepreneurs.eu αλλά και να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Διασύνδεσης. Το Γραφείο Διασύνδεσης στη
συνέχεια θα διευκολύνει το «ταίριασμα»
/ σύνδεση μεταξύ ΝΕ και ΕΥ. Από τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφωνήσουν για όλες τις λεπτομέρειες της επίσκεψης (σχέδιο δράσης, καθήκοντα, υποχρεώσεις, κτλ), η τοποθέτηση στο εξωτερικό για το ΝΕ μπορεί να ολοκληρωθεί.
Οι δραστηριότητες των νέων επιχειρηματιών κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσουν:
• Έρευνα αγοράς και ανάπτυξη νέων
επιχειρησιακών ευκαιριών,
• Ανάπτυξη προγραμμάτων, καινοτομία
και Ε&Α,
• Κατανόηση των μηχανισμών χρηματοδότησης μιας ΜΜΕ,
• Πωλήσεις, μάρκετινγκ και επωνυμία
της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Νέοι επιχειρηματίες: Nέοι επιχειρηματίες οι οποίοι προγραμματίζουν να
ιδρύσουν την επιχείρησή τους ή έχουν ήδη
ξεκινήσει την επιχείρησή τους μέσα στα
τελευταία τρία έτη. Η επιχείρηση μπορεί
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να ανήκει σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο. Οι ΝΕ πρέπει να επιδείξουν ένα
σοβαρό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό
υπόβαθρο και μια δέσμευση για μια βιώσιμη επιχειρησιακή ιδέα.
Επιχειρηματίες υποδοχής: Οι επιχειρηματίες υποδοχής είναι πεπειραμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν διακριθεί
είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως μάνατζερ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ποια είναι τα οφέλη για ένα νέο επιχειρηματία;
• Να μάθουν από έναν πεπειραμένο
επιχειρηματία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ,
πώς να αποκτήσουν τη γνώση σχετικά με
την ίδρυση και τη διοίκηση μιας ΜΜΕ.
• Να αναπτύξουν διεθνείς «συνδέσεις» και να αποκτήσουν γνώση των ξένων αγορών.
• Να επωφεληθούν από πιθανές συνεργατικές επενδυτικές ευκαιρίες και την
ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών.
• Να κερδίσουν από την επαφή τους σε
ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και μια
διαφορετική κουλτούρα.
• Να μάθουν για την εσωτερική αγορά
της ΕΕ ή/και του νομοθετικού πλαισίου
που ισχύει σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.
• Να επωφεληθούν σημαντικής πρακτικής και οικονομικής βοηθείας προτού
εγκατασταθούν στο εξωτερικό καθώς και
συστηματικής βοήθειας κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στη χώρα του εξωτερικού καθώς και μια επιχορήγηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έξοδα ταξιδιού αλλά και της διαμονής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.
Ποια είναι τα οφέλη για τον επιχειρηματία υποδοχής;
• Να εργαστεί με ένα σοβαρό, αφο-

σιωμένο και παρακινημένο νέο επιχειρηματία που θα συνεισφέρει στην επιχείρησή με νέες ιδέες και απόψεις.
• Να έχει πρόσβαση σε νέες δεξιότητες και καινοτόμο γνώση που παρέχονται
από το νέο επιχειρηματία.
• Να επωφεληθεί γνωρίζοντας τόσο τις
ξένες αγορές όσο και την εσωτερική
αγορά της ΕΕ – συμπεριλαμβάνοντας
τις επιχειρησιακές επαφές – αλλά και από
τις αυξανόμενες ευκαιρίες διεθνοποίησης της επιχείρησής του.
• Να αξιοποιήσει πιθανές ευκαιρίες
άμεσης επιχειρηματικής συνεργασίας με
το νέο επιχειρηματία της άλλης χώρας.
• Να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες δικτύωσης με άλλους πεπειραμένους επιχειρηματίες από άλλες χώρες της ΕΕ και έτσι
να γίνει μέλος ενός δυναμικού πανευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών.
• Να ευχαριστηθεί από την ανάληψη
πρωτοβουλιών «mentoring» για πιθανούς
νέους επιχειρηματίες.
• Να συμμετάσχει σε ένα μοναδικό
πρόγραμμα με ισχυρή φήμη, το οποίο θα
αυξήσει τη διαφάνεια και το γόητρο της
επιχείρησής του.
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Γραφείο Διασύνδεσης
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
κος Χαράλαμπος Σαμαντζής
τηλ. 24210 06473
Email: hasamant@uth.gr
Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
του προγράμματος:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Α/ΦΟΙ ΧΑΪΔΑ

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Το Γρέκι του Ραγιά”
ΡΕΝΤΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΗΛ.: 24430 71222

