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Διοικητική υποβάθμιση
της Ρεντίνας
Ο Δήμαρχος Σοφάδων ανέλαβε καθήκοντα την 1η
Σεπτεμβρίου 2014. Σε λιγότερο από πέντε (5) μέρες
από την ανάληψη των καθηκόντων του αποφάσισε
μόνος και χωρίς να ρωτηθούν οι παράγοντες και οι
κάτοικοι του χωριού μας την Διοικητική Υποβάθμιση
της Ρεντίνας, δηλαδή «απέσπασε» με «Απόφαση Δημάρχου» τον μοναδικό υπάλληλο – γραμματέα του
χωριού μας στα γραφεία της πόλεως των Σοφάδων!
Ως Απόφαση αυτό το γεγονός μας αφήνει έκπληκτους!
Το ορεινό χωριό μας, απομακρυσμένο τουλάχιστον μία (1) ώρα με Ι.Χ. αυτοκίνητο από τα γραφεία
του Δήμου, χωρίς Δημόσια συγκοινωνία, με πολλούς
ηλικιωμένους κατοίκους, χωρίς ΚΕΠ, και τα πάρα πολλά προβλήματα, κατά τον κ. Δήμαρχο δεν χρειάζεται πλέον ούτε τον Γραμματέα!
Συνεχίζει με συνέπεια την αποψίλωση του χωριού
μας από κάθε τι θετικό για το χωριό μας. Αστυνομία,
ταχυδρομείο, συγκοινωνία, τώρα μας παίρνουν και
τον Γραμματέα!
Δεν υπάρχει πλέον κανένας συνδετικός κρίκος
της πολιτείας με την Ρεντίνα!
Τα πάντα θα γίνονται στην έδρα του Δήμου, στην
πόλη των Σοφάδων!
Φαίνεται ότι ο κος Δήμαρχος μας εμπιστεύεται,
θεωρεί ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας και επιφυλάσσει για τον εαυτό του ρόλο διεκπεραιωτή και
μόνο!
Παραβλέπει ο κος Δήμαρχος ότι ο Δήμος Σοφάδων αποτελείται από την πόλη των Σοφάδων, πολλά χωριά αλλά ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΕΝΤΙΝΑ!
Αποφάσισε λοιπόν ο κος Δήμαρχος ότι ΜΟΝΟ το
χωριό μας δεν θα διαθέτει στο μέλλον ούτε έναν, τον
τελευταίο άλλωστε, υπάλληλο, σε αντίθεση με τα
άλλα χωριά….
Για όλους τους παραπάνω λόγους και αιτίες καλούμε τον κο Θάνο Σκάρλο, Δήμαρχο Σοφάδων, να
ανακαλέσει την Απόφασή του με την οποία μας αποστερεί την επικοινωνία με την Πολιτεία και να μας
αποδείξει ότι είναι ουσιαστικά και Δήμαρχος Ρεντίνας!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
των Απανταχού Ρεντινιωτών

TO Δ.Σ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Ο Σύλλογος των Απανταχού Ρεντινιωτών ευχαριστεί ιδιαιτέρως τα Στεγνοκαθαριστήρια – Πλυντήρια του ζεύγους Νίκου και Γεωργίας Καράλα, στους
Αγ. Αναργύρους Αττικής, οι οποίοι επί σειρά ετών
έχουν αναλάβει το καθάρισμα και σιδέρωμα των παραδοσιακών στολών του χορευτικού μας συγκροτήματος αφιλοκερδώς και μάλιστα μεταφέρουν τις
καθαρισμένες στολές στο χωριό μας.

ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 152
ΙΛΙΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 214407
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Τέσσερις Πολιτιστικοί Σύλλογοι

ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Τέσσερις γενιές Ρεντινιωτών
« ― Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας
τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις
μέσα σου όλους τους προγόνους.
― Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους
και να συνεχίσεις το έργο τους.
― Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις
στο γιό τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».
Ν. Καζαντζάκης

Στο γιό αναφερόταν ο Καζαντζάκης στην
εποχή του. Και στην κόρη λέμε σήμερα μετά
την εξίσωση των φύλων που πραγματοποιείται μέσα από αγώνες.
Η υλοποίηση αυτού του χρέους οδηγεί
στην πρόοδο, η οποία όμως εξαρτάται και από
τις παρακαταθήκες που η προηγούμενη γενιά κληροδοτεί στην επόμενη. Για παράδειγμα, η σημερινή νέα γενιά κληρονομεί μια
χώρα καταστραμένη. Η φτώχεια, στην πιο
ακραία μορφή της, έχει καταπλακώσει τις γειτονιές, τα χωριά και τις πόλεις, τη χώρα από
τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μια καθημερινότητα που ξεσκίζει με τα νύχια της τη ζωή και τις ελπίδες

τους. Καθημερινή εικόνα οι άστεγοι, οι εξερευνητές των κάδων, τα χέρια που αναζητούν
στο φθαρμένο πορτοφόλι ένα ευρώ για το
ψωμί, τα παιδιά που λιποθυμούν, οι νεοζητιάνοι που καθημερινά πληθαίνουν.

Του Θανάση Μάλλιου
Αντιπροέδρου του Συλλόγου Φίλων
του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Η νέα γενιά ταυτόχρονα κληρονομεί και
μια χώρα απαξιωμένη πολιτικά και φθίνουσα
πολιτιστικά. Σ’ αυτό το δεύτερο, που κάποιοι το θεωρούν πολυτέλεια, οι Ρεντινιώτες αντιστέκονται, κρατάνε τις μικρές Θερμοπύλες
του πολιτισμού.
Μαζί με τους μεγαλύτερους, πολλοί νέοι,
νεότεροι σε ηλικία, συμμετέχουν ενεργά
στη δράση των Συλλόγων. Τα σημάδια είναι
ευοίωνα, έχουν χρέος οι μεγαλύτεροι να τους
συμπαραστέκονται και να τους ενθαρρύνουν.

Συνέχεια στη σελ. 3

Εγκαίνια και Αγιασμός του Ιστορικού
και Λαογραφικού Μουσείου Ρεντίνας
Στις 16 Αυγούστου 2014 στο Ιστορικό πέτρινο σχολείο του χωριού μας, σε μια μεγάλη
φωτεινή αίθουσα που αποπνέει ατμόσφαιρα
μιας άλλης εποχής, έγιναν τα Εγκαίνια και
ο Αγιασμός του Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Ρεντίνας, από τον παπα-Νίκο και
τον παπα-Ηλία.

Ακολούθησαν δημοτικοί χοροί με τα
όμορφα παιδιά από το Τμήμα Νέων των
Απανταχού Ρεντινιωτών που ξεσήκωσαν
τον κόσμο. Συνέχισε το παραδοσιακό συγ-

Του Γιώργου Σουλτανιά
Προέδρου του Ιστορικού και
Λαογραφικού Μουσείου Ρεντίνας

Ακολούθησε η γιορτή της
πρώτης παραδοσιακής Ρεντινιώτικης πίτας. Οι πίτες ήταν
προσφορά από τις υπέροχες
Ρεντινιώτισσες που ετοίμασαν τις πίτες όπως αυτές ξέρουν!
Ενδεικτικά αναφέρω τις
Η πλατεία ήταν γεμάτη στα εγκαίνια του Μουσείου
ζυμαρόπιτες, τυρόπιτες, χορτόπιτες, κολοκυθόπιτες γλυκές
κρότημα του Αηδονοχωρίου τραγουδώνκαι αλμυρές, ριζόπιτες, μπατζίνες, γαλατότας με το στόμα και χορεύοντας το Τάι – Τάι.
πιτες, καρυδόπιτες, ραβανί….
Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά, με χορό
Η ιδέα ήταν της κας Βάσως Σουλτανιά!
πάνω στην εξέδρα, προς τέρψιν όλων!
Η συμμετοχή τους ήταν συγκινητική και
Ήταν μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά.
καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης
και προτείνω να την επαναλάβουμε και του
χρόνου με υγεία και χαρά!
Συνέχεια στη σελ. 6
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Στέλιος Παπαστεργίου
Τηλ.: 6972212287
Αντιπρόεδρος:
Ισμήνη Κρικζώνη
Τηλ.: 6944633693
Γεν. Γραμματέας:
Βάνα Κοντακτσή
Τηλ.: 210 5721394 - 6976202462
Ειδικός Γραμματέας:
Βαγγέλης Καρακωνσταντόπουλος
Τηλ.: 6974232399
Ταμίας: Κίμων Παπαστεργίου
Τηλ.: 210 3465106 - 6973459277
Μέλη:
Θανάσης Μάλλιος
Τηλ.: 6972910075
e-mail: malliosthanasis@gmail.com
Γιώργος Σακελλόπουλος
Τηλ.: 210 6031920 - 6932280108
gsakello@yahoo.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
Ηλεκτρονικός τύπος:
Γιώργος Σακελλόπουλος
Τηλ.: 210 6031920 - 6932280108
gsakello@yahoo.gr
Εκδηλώσεις - Δημ. σχέσεις:
Ειδικός Γραμματέας:
Βαγγέλης Καρακωνσταντόπουλος
Τηλ.: 6974232399

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τα
μέλη του Δ.Σ. ή με το Τμήμα Νέων,
παρατίθενται τα τηλέφωνά τους
και οι ιστοσελίδες του τμήματος.
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπουρβάρης (τηλ. 6979372765)
Γραμματέας: Βασίλης Πύλιος
(τηλ. 6987776519)
Ταμίας: Αλέξανδρος Καλτσίδης
(τηλ. 6955979660)
Μέλη: Ορέστης Παπαναγιώτου
και Πέτρος Αναστασόπουλος
http://tmimanewn.forum.net.bz/forum
για το facebook: Τμήμα Νέων –
Σύλλογος Απανταχού Ρεντινιωτών

«ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Τριμηνιαίο Δελτίο
του Συλλόγου
των Απανταχού Ρεντινιωτών
Ιδιοκτήτης: Ο Σύλλογος
Εκδότης - Διευθυντής:
Στέλιος Παπαστεργίου
Πρόεδρος του Συλλόγου
e-mail: stpapastergiou@hotmail.com
Γραφεία: Στουρνάρη 45
Τηλ.-Fax: 210 3812660
Κωδικός: 214407
Συνδρομές Μελών
Συλλόγου 10€
Εφημερίδας 10€
Επιμέλεια Έκδοσης:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΙ
― Η Γεωργία Μπουρβάρη του Παναγιώτη και ο Αλκιβιάδης Τυρογιάννης του Βασιλείου τέλεσαν το γάμο τους στο Δημαρχείο
Αμαρουσίου στις 13-6-2014.
― Ο Στέλιος Νικ. Σταύρου και η Θεονύμφη Κωστάκη τέλεσαν το γάμο τους στον Ι.
Ναό Αγίου Αιμιλιανού στον Κολωνό στις 105-2014.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Απεβίωσε στη Λάρισα στις 6-7-2014 ο
Κούτρας Ηλίας και κηδεύτηκε στη Λαμία
στις 7-7-2014.
― Πέθανε την 31η Ιουλίου 2014 στην Καρδίτσα ο Γεώργιος Τσογκανής, ετών 92, και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα την 2α Αυγούστου 2014.
― Πέθανε στις 6-9-2014
στην Αθήνα ο Νάσιος Ιωάννης του Νικολάου ετών 85
και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα
στις 7-9-2014.
― Πέθανε στις 16-9-2014
ο Γιώργος Παγάνας, ετών
84 και κηδεύτηκε στις 18-9-2014 στην Καρδίτσα.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤ. ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ
Στις 8-8-2014
απεβίωσε ο Ιωάννης Ευστ. Ξηραδάκης στο Βόλο και
κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο Κούκος
Βόλου. Ήταν γαμπρός του Χρήστου
Καρκατσέλη.
Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που σε
σκέπασε αγαπημένε μου σύζυγε, Ιωάννη και η ψυχή σου να βρει απάγκιο και
γαλήνη ψηλά εκεί στους αιώνιους
δρόμους του παραδείσου.
Αιωνία η μνήμη σου.
Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς
και φίλους που συμπαραστάθηκαν
στο βαρύ πένθος μας.
Η σύζυγος Αλίκη, τα παιδιά του,
τα εγγόνια, τα αδέρφια

Λογαριασμός του Συλλόγου
Τράπεζα Πειραιώς
5076-070682-014 EUR
IBAN: GR32 0172 0760 0050
7607 0682 014
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω αλλαγής στο σύστημα
ενημέρωσης καταθετών στην Τράπεζα
παρακαλούμε όταν καταθέτετε χρήματα
στον λογαριασμό να ενημερώνετε
τηλεφωνικά τον Ταμία του Συλλόγου
Κίμωνα Παπαστεργίου
στο τηλέφωνο 6973459277
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ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Σκεφτόμουν καιρό να γράψω λίγα
λόγια για τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και σύζυγο που έφυγε για πάντα
από κοντά μας στις 6 του Ιούλη ταξιδεύοντας προς τους ουρανούς κοντά
στον Θεό και την Παναγία όπου πάντα
προσευχόταν να μας έχει όλους καλά.
Σήμερα έφυγε ένα κομμάτι της καρδιάς μας… δύσκολο… αναπάντεχο…
γιατί;
'Ομως τι να θυμηθώ, τι να σκεφτώ, τι
να πρωτογράψω;
Για μας υπήρξε πάντα τόσο άξιος και στοργικός πατέρας ,καλός οικογενειάρχης και απίστευτα πολύ ζεστός παππούς!!!
Όπου βρισκόταν και στεκόταν αναπολούσε και μιλούσε με
καμάρι για το πανέμορφο χωριό του τη Ρεντίνα, την "Αρχόντισσα των Αγράφων" όπως την ονόμαζε. Ναι, καμάρωνε για την
καταγωγή του όπως απερίγραπτη ήταν και η χαρά του όταν ήταν
να ταξιδέψει στο χωριό του με την πολυαγαπημένη του σύζυγο και μητέρα μας Ντίνα.
Θαρρώ πως εκεί έκανε τη δική του παρουσία αισθητή, ακούγοντας τραγούδια και αγναντεύοντας ώρες ατελείωτες τα βουνά.
Κάπου έγραφε: "'Οπου ακούς να τραγουδούν πλησίασε με
εμπιστοσύνη, οι κακοί άνθρωποι δεν τραγουδούν".
Τα λόγια του, το τραγούδι του καθώς και η αγάπη του για
όλους και για όλα θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην ψυχή
και στην καρδιά όλων μας! Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας
πρόσφερες, για όσα στερήθηκες. Θα μας λείψεις......
"Πατέρα απόψε αν με ακούς
εκεί ψηλά που είσαι,
κατέβα λίγο να σε δω
και τον καημό μου σβήσε.
Έλα Πατέρα στο όνειρο
τη συντροφιά σου νά ’χω
και πες μου παιδί μου μην ανησυχείς
εγώ παιδί μου υπάρχω".
Αιωνία η μνήμη σου!

ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Προς τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ρεντίνας Αγράφων
Κύριε Πρόεδρε,
Οι επί 3,5 και πλέον χρόνια, εντατικές, πολλές φορές και όχι πάντα ανέξοδες προσπάθειές μου, είχαν σαν αποτέλεσμα τη συλλογή
85 συνολικά, Ελληνικών αντάρτικων τραγουδιών και 16 άλλων αντιστασιακών τραγουδιών από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες και την
Ε.Σ.Σ.Δ. Τα τραγούδια αυτά, προκειμένου να διατηρηθούν και να γίνουν κτήμα του ευρύτερου κοινού και στα επόμενα χρόνια, τα έγραψα σε 6 συνολικά CD: σε 4 τα 85 Ελληνικά τραγούδια, σε 1 τα 16
Ευρωπαϊκά με την προσθήκη, ενδιάμεσα και 5 Ελληνικών και 1 ακόμη CD στο οποίο έγραψα 22 από τα Ελληνικά τραγούδια που τραγουδηθήκαν από τη Χορωδία του 54ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. Πηλίου. Την εργασία μου αυτή (των 6 CD) την προσφέρω δωρεάν στο
Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ρεντίνας Αγράφων, τον οποίο και καθιστώ με την παρούσα μου, αποκλειστικό κύριο, για την εν γένει διαχείρισή της (αναπαραγωγή, διάθεση κ.ά.)
Παρακαλώ για την αποδοχή αυτής της δωρεάς.
Ρεντίνα Αύγουστος του 2014
Με κάθε τιμή
Γιάννης Αλ. Χαϊδάς - Επίτιμος Δ/ντής Ι.Κ.Α.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, έγινε δεκτή η δωρεά και
εκφράστηκαν ευχαριστίες προς τον δωρητή, για την αξιόλογη προσφορά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ευχαριστούμε το παντοπωλείο της κας Βίκυς και κου Κώστα Χαϊδά, για την προσφορά τους κατά τον Αγώνα Δρόμου της
14ης Αυγούστου 2014 (χυμούς, νερά, λουκούμια κλπ).
Ο Σύλλογος του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεντίνας ευχαριστεί πολύ τους φωτογράφους των εκδηλώσεών του
κυρίους Δημήτρη Ντόντο και Φώτη Γ. Κρικζώνη.
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Τέσσερις Πολιτιστικοί Σύλλογοι

ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Τέσσερις γενιές Ρεντινιωτών
Συνέχεια από τη σελ. 1
Υπάρχουν στη Ρεντίνα ΤΡΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ, αριθμός σπάνιος για χωριό τέτοιου μεγέθους, τα οποία υπηρετούν την ιστορία και τον πολιτισμό.
Λειτουργούν τέσσερις Ρεντινιώτικοι
Σύλλογοι, επίσης όχι σύνηθες για
αναλόγου μεγέθους χωριό, των οποίων βασικό μέλημα είναι ο πολιτισμός.
Κυκλοφορεί συστηματικά η εφημερίδα τα ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ, πάνω
από 50 χρόνια, όταν χωριά μεγαλύτερου μεγέθους στερούνται αυτού
του μέσου επικοινωνίας και ενημέρωσης. Δικαιολογημένα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι Ρεντινιώτες
πρωτοπορούν!
Ο Σύλλογος των Απανταχού
Ρεντινιωτών συμπλήρωσε 57 χρόνια
ζωής και προσφοράς. Έχει την ευθύνη έκδοσης της εφημερίδας. Πρόεδρος είναι ο Στέλιος Παπαστεργίου.
Ο Σύλλογος Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης θυμίζει, με τα
ανεκτίμητα εκθέματά του, τις βαθιές
ιστορικές ρίζες της επονομαζόμενης
και Αρχόντισσας των Αγράφων. Πρόεδρος είναι η Εύη Φλώρου.
Ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, του πρώτου
Μουσείου στην Ελλάδα, συμπληρώνει τον επόμενο χρόνο 25 χρόνια
διδαχής στις νεότερες γενιές την

αγάπη για την πατρίδα και την πίστη
στην ελευθερία. Πρόεδρος είναι ο Νίκος Αυγέρος.
Ο Ιστορικός & Λαογραφικός Σύλλογος μας μεταφέρει, με τη συλλογή των πολύτιμων αντικειμένων του,
τις συνθήκες ζωής των προγόνων

νούν από τα 20 και φτάνουν μέχρι τα
80! Αυτή η συμμετοχή είναι ενθαρρυντική. Το χρέος όλων μας είναι να
ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια
και να στρατευτούμε. Ιδίως τώρα που
η επίθεση την οποία δέχεται η Ρεντίνα από τους κρατούντες, κυρίως με

Νίκος Αυγέρος, Πρόεδρος Συλλόγου
Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Εύη Φλώρου, Πρόεδρος Συλλόγου
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης

μας. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος
Σουλτανιάς.
Σ’ αυτούς τους Συλλόγους, που
η παρακαταθήκη τους αποτελεί
«προίκα» για την πρόοδο και την εξέλιξη που οι επόμενες γενιές θα
πραγματοποιήσουν, δραστηριοποιούνται, όπως φαίνεται από τους
Προέδρους, αλλά και από τα άλλα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων,
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΕΝΙΕΣ. Οι ηλικίες ξεκι-

πολιορκητικό κριό τον «Καλλικράτη»,
είναι καταλυτική. Δυστυχώς το μέλλον χαράζει ζοφερό.
Πρώτα καταργούν το Δήμαρχο
και το Συμβούλιο μεταθέτοντας το
κέντρο αποφάσεων πολύ μακριά,
στον κάμπο! Τώρα παίρνουν το Γραμματέα, το ελάχιστο υπόλειμμα της,
κάποτε «κραταιάς», τοπικής διοίκησης. Αύριο, δεν τόχουν για τίποτα, θα
διώξουν και το Δάσκαλο.

Σ’ αυτή την ομογενοποίηση ανόμοιων χωριών (βουνό, κάμπος, αποστάσεις μεγάλες κ.λ.π.) που έχουν
επιφέρει, τόποι όπως η Ρεντίνα χάνουν την ταυτότητά τους. Αλλοιώνουν και τελικά εξανεμίζουν την
ιστορία τους. Κάτω απ’ αυτό το οργανωμένο σχέδιο θα ακολουθήσει
και η «αποψίλωση» από τους κατοίκους. Και τότε θα ψάχνουμε για φύλακα στο χωριό! Σ’ αυτά τα σχέδια
έχουμε χρέος να αντισταθούμε. Η
ανάπτυξη που τα τελευταία χρόνια
ξεκίνησε δειλά-δειλά δεν πρέπει να
σταματήσει.
Ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο
όπλο. Ας το εκμεταλλευτούμε συστηματικά μέσα από τους Συλλόγους. Για να πολεμήσουμε, πολιτισμένα! Για να κερδίσουμε και να νικήσουμε!
Υ.Γ. Είχε γραφτεί το άρθρο αυτό
όταν, με πρωτοβουλία του Γιώργου
Παπαδόπουλου, Προέδρου του Συλλόγου Αηδονοχωριτών και του Γιάννη Κατσή, Προέδρου του Συλλόγου
Θραψιμιωτών, πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη των Πολιτιστικών Συλλόγων, όπως αναφέρεται σε άλλη στήλη της εφημερίδας, με σκοπό τον πολιτισμό. Είναι πολύ ενθαρρυντικό
όταν το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό πλαταίνει. Η ελπίδα αυξάνει.
Κάτι θα γίνει! Από εμάς εξαρτάται!

Κλεψιές, ληστείες και ληστοομάδες
Προ ολίγου καιρού μας κλέψανε τρεις καμπάνες
από τα ξωκλήσια μας στη Ρεντίνα, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Φανουρίου και της Αγίας Τριάδας.
Αυτό το γεγονός μου θύμισε τα παλιά, όταν δεν μπορούσες ν’ αφήσεις τίποτα και αμέσως στο κλέβανε.
Πολλοί από το χωριό μας κοιμόντουσαν όλη τη μέρα
και το βράδυ παίρναν τον τουρβά και βγαίναν για κλέψιμο, δηλαδή να πάρουν το κατσίκι του διπλανού ή
τα μαναβικά. Και διαδίδανε πως έβλεπαν φαντάσματα, για να μη βγαίνει τη νύχτα ο κόσμος.

Του Φώτη Λ. Κρικζώνη
Όμως ας ξαναγυρίσουμε λίγα χρόνια πιο πίσω,
πριν το 1940 και ως το 1942 περίπου. Εκείνη την εποχή οι κλέφτες όχι μόνο κυκλοφορούσαν ασύδοτοι με
τις συμμορίες τους αλλά και εμφανίζονταν στα χωριά μας και μας καταληστεύανε. Είχαν μάλιστα ανταπόκριση: οι δικοί μας πηγαίνανε σε άλλα χωριά κι
από αυτά έρχονταν σε μας. Μέχρι που έφταναν να
συλλαμβάνουν ομήρους και να ζητάνε λύτρα. Άλλους
τους έπιαναν και τους βασάνιζαν για να μη μιλήσουν
κι αν είχαν τίποτα οικονομίες στο πουγγί τους τις
έπαιρναν. Δεν έφτανε αυτό, πήγαιναν και στα μαντριά τους και αφού τους κλέβανε, τους διέταζαν να
μη μιλήσουν γιατί την επόμενη φορά θα ήταν χειρότερα από την πρώτη.
Από την άλλη μεριά τα αποσπάσματα της χωροφυλακής μόλις μάθαιναν πως κάποιοι έδιναν τρόφιμα στους ληστές, τους συνελάμβαναν και τους
έστελναν στα δικαστήρια με διάφορες κατηγορίες.
Το δράμα των ανθρώπων τότε ήταν ότι βρίσκονταν
μεταξύ δύο πυρών. Πολλές φορές αρνιούνταν την
ενοχή τους.
Θα σας διηγηθώ κάποιες ιστορίες που θυμάμαι.
Αρχίζοντας από έναν πολύ καλό νοικοκύρη, που είχε
και λεβεντιά και καλοσύνη. Ήταν ο Σταύρος Ιω. Κουτής. Πήγαν στα Κεραμαριά και τον καταλήστεψαν.
Του πήραν τυριά, βούτυρα, μέχρι ένα παγκάρι γεμάτο
όσπρια, σιτάρι κλπ., όλη του την προμήθεια για το χειμώνα. Τα φόρτωσαν στα μουλάρια τους και την ώρα

που έφευγαν είδαν έναν μανδύα
που ήταν κεντημένος στο χέρι και
τον φορούσε την Κυριακή στην εκκλησία. Του τον πήραν κι αυτόν.
Κάποιοι καλοθελητές τον πρόδωσαν ότι δήθεν έδωσε τρόφιμα
στους ληστές. Η χωροφυλακή
τον έπιασε, τον δείρανε και τον
τραβάγανε. Εμείς τότε, παιδιά,
τον βλέπαμε και κλαίγαμε, ένας
ενωμοτάρχης μας κυνηγούσε με
την αγκλίτσα του. Τον άνθρωπο
τον πήγαν στην Καρδίτσα, όπου
αρνήθηκε τα πάντα. Οταν τον ρώτησαν πού είναι ο μανδύας του,
απάντησε: «τον έχει η γυναίκα
μου». «Το λοιπόν, να της γράψεις
να τον φέρει στην Καρδίτσα». Η
μακαρίτισσα η Σταύραινα (η Νιόνιου) πήγε στη Ζαζάκαινα και της
δάνεισε έναν μανδύα, γιατί ο Ζαζάκης και πολλοί άλλοι Ρεντινιώτες φορούσανε παραδοσιακές
στολές. Με τα πόδια πήγε στη χωροφυλακή στην Καρδίτσα με το
μανδύα στα χέρια και έτσι τον άφησαν ελεύθερο.
Αυτά και χειρότερα συνέβαιναν τότε. Σε λίγο καιρό μάθαμε ότι οι ληστές πιάσανε ομήρους το Μήτσο
Δημ. Ριζογιάννη και το Χρήστο Πέτρου Κοντακτσή
που βοσκάγανε τα γιδοπρόβατά τους στο Μπλο. Από
τον πρώτο ζητούσαν 80 οκάδες σιτάρι και από τον
δεύτερο 220, επειδή ήξεραν πως είχε περισσότερα.
Μετά τους πήγανε με τα πόδια στου Πιτσιωτά και
αφού τους έδεσαν στα έλατα, τους βασάνισαν, πιάσαν και άλλους στου Πιτσιωτά και τους πήγαν νύχτα
στον Κατάφλωρο, μέχρι να παραδοθεί το σιτάρι. Τότε,
μια νύχτα, οι δύο νεαροί το έσκασαν κι έφτασαν ξημερώματα στο χωριό. Μπορείτε να φανταστείτε
την αγωνία των γονιών τους; Και πού να βρουν τόσο
σιτάρι; Φτωχοί άνθρωποι ήταν. Σε λίγες μέρες ήλθαν
άλλα νέα στο χωριό, ότι όπως γύριζαν από τον Φουρ-

νά ο Γ. Μανούκας και ο Στέργιος
Κουτής τους έπιασαν ληστές
και τους πήραν ό,τι είχαν φορτωμένο στα μουλάρια τους. Ας
σημειωθεί ότι τότε στο Φουρνά
ήταν το μονοπώλιο του αλατιού
και από κει παίρναν και οι Ρεντινιώτες. Γύρισαν αυτοί σε κακά
χάλια, επειδή τους είχαν ξυλοκοπήσει. Τέτοιες περιπτώσεις
υπήρχαν πολλές.
Μετά την πτώση του αλβανικού μετώπου γύρισαν τα παλικάρια που πολέμησαν τον κατακτητή, οργανώθηκαν για την
αντίσταση και συγχρόνως χτύπησαν την παρανομία. Τότε εμφανίστηκε στο χωριό μας ο
Άρης Βελουχιώτης. Μετά δημιουργήθηκαν τα λαϊκά δικαστήρια. Τότε ο Βελουχιώτης και η
τοπική επιτροπή του ΕΑΜ βγάλανε τους παρακάτω νόμους: α)
έθεσαν τέρμα στη δράση των μεμονωμένων οπλοφόρων και ληστών που γυρνούσαν δεξιά και αριστερά και λήστευαν
τους χωρικούς. Η κλιμακωτή αντιμετώπισή τους θα
ξεκινούσε από την πρόσκληση να ενταχθούν στον
ΕΛΑΣ, θα προχωρούσε με τον αφοπλισμό τους και
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την εκτέλεσή
τους. β) Αποφάσισαν εκκαθάριση της υπαίθρου από
τους δοσίλογους και ένοπλους συνεργάτες των
Ιταλών που τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό και του
παίρναν τα υπάρχοντά του. γ) Προγραμμάτισαν επισκέψεις στα χωριά σε μια προσπάθεια ανύψωσης του
ηθικού των κατοίκων, καθώς και το κάλεσμά τους να
πυκνώσουν τις τάξεις του ΕΛΑΣ δ) Αποφάσισαν έναρξη επιθέσεων εναντίον των Ιταλών σε σταθμούς και
τμήματα που καταλήστευαν το λαό και παράλληλη
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Δήμαρχο Σοφάδων
Με έκπληξη και χωρίς πρότερη ειδοποίηση ή συζήτηση με τους τοπικούς παράγοντες (Προέδρους,
εκπροσώπους, τοπικούς συμβούλους) διαβάσαμε
στο διαδίκτυο την απόφασή σας για την τοποθέτηση
των δυο υπαλλήλων που υπήρχαν μέχρι χθες στα
πρώην δημαρχεία Μενελαΐδας (Κέδρος) και Ρεντίνας, και τη μεταφορά τους στην έδρα του δήμου
και στο δημαρχείο Σοφάδων.
Σε μια περίοδο που η κεντρική εξουσία απομακρύνει-ελαχιστοποιεί τις υπηρεσίες προς τους πολίτες (γιατρούς, φάρμακα, σχολεία, εφορίες,
ΙΚΑ…), η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος) αντί να σταθεί ανάχωμα και να αναβαθμίσει ή να διατηρήσει σε
καλό επίπεδο τις υπηρεσίες της προς τους δημότες, αυτή τις υποβαθμίζει και τις καταργεί.
Θεωρούμε πως η απόφαση αυτή είναι εξωπραγματική και καταστροφική για τις δυο αυτές δημοτικές ενότητες του δήμου Σοφάδων. Και αυτό γιατί:
1. Κλείνουν ουσιαστικά τα π. δημαρχεία του Κέδρου και της Ρεντίνας.
2. Υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης
στις δυο δημοτικές ενότητες (2.500 μόνιμων κατοίκων, 7 ορεινών και απομακρυσμένων χωριών,

3.500 δημοτών).
3. Ελαχιστοποιείται η γραμματειακή υποστήριξη
στους Προέδρους των κοινοτήτων και στα τοπικά
συμβούλια, και παύει κάθε παροχή διοικητικής
βοήθειας και εξυπηρέτησης προς τους κατοίκους
και δημότες των περιοχών αυτών.
4. Ξεχνούν πως οι δημοτικές ενότητες Μενελαΐδας και Ρεντίνας δεν έχουν συγκοινωνιακή πρόσβαση με την έδρα του δήμου. Επιπλέον οι αποστάσεις είναι απαγορευτικές (20-50 χλμ.) για τη μετακίνηση και οι περισσότεροι κάτοικοι είναι ηλικιωμένοι και δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο.
5. Παραγκωνίζει το γεγονός πως η Μενελαΐδα
και η Ρεντίνα είναι το τουριστικό προϊόν του δήμου,
το οποίο επισκέπτονται 5.000-8.000 άνθρωποι και
επιζητούν πληροφορίες για την περιοχή πρωτίστως
στα δημαρχεία.
6. Δεν γνωρίζουν πως οι υπάλληλοι αυτοί (παλιοί γραμματείς) εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες των
κατοίκων, συχνά εκτός καθηκόντων και εκτός
ωραρίου υπηρεσίας τους. Ιδίως στη Ρεντίνα δεν
υπάρχει άλλη υπηρεσία του δήμου (ούτε καν “Βοήθεια στο Σπίτι”).
7. Αδιαφορεί για όλους τους δημότες τουλά-

χιστον των περιοχών αυτών, οι οποίοι έβρισκαν ένα
τελευταίο «αποκούμπι», στην εξυπηρέτηση και ενημέρωση σε κάθε θέμα που τους απασχολούσε. Νιώθουν πως ο δήμος και οι υπηρεσίες του είναι ανοικτές.
Η ύπαρξη της μοναδικής αυτής υπηρεσίας
στις δυο δημοτικές ενότητες Μενελαΐδας και Ρεντίνας, κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση.
Θα ήταν χρήσιμο πραγματικά να ξέραμε τους
λόγους που υπέδειξαν αυτή την απόφαση, αν και
πραγματικά πιστεύουμε ότι ήταν μια βιαστική, άδικη απόφαση η οποία είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί άμεσα προς το συμφέρον των δημοτών.
ΤΣΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος,
π. Aντιδήμαρχος Σοφάδων
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας
Σημείωση «Ρ.Ν.»: Επιστολή με παρόμοιο περιεχόμενο έχει αναρτηθεί από τον πρώην Δήμαρχο κ. Μπάμπη Παπαδόπουλο στην ιστοσελίδα της
Ρεντίνας.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΝΗΣ
Ήταν ο παππούς μου!
Στις 31 Ιουλίου 2014 έφυγε από κοντά μας ένας
πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Ο
Γεώργιος Τσογκανής. Ο παππούς
μου, που πάντα με είχε ψηλά στην
ζωή του, όπως και εγώ άλλωστε.
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή,
πάντα με έβαζε στους ώμους του
και με πήγαινε βόλτα όσο κουρασμένος και να ήτανε. Θυμάμαι τις
άπειρες φορές που καθόταν στο
προσκεφάλι μου όταν είχα πυρετό μαζί με την γιαγιά Καλλιόπη,
την οποία χάσαμε πέρυσι το καλοκαίρι στις 19 Ιουλίου. Θυμάμαι
που ερχόταν κάθε μέρα και με
έπαιρνε από το σχολείο και μέρα
παρά μέρα σταματούσαμε στο περίπτερο, μου έδινε 50 δρχ. και
έπαιρνα μία μικρή σοκολάτα (υγείας πάντα), την οποία έτρωγα αφού
είχα τελειώσει το διάβασμά μου. Καθότι δάσκαλος,
ο παππούς Γιώργος.
Θυμάμαι σχεδόν κάθε απόγευμα που πηγαίναμε
στις κούνιες. Στο γυρισμό παίζαμε το παιχνίδι της
σκιάς (έτσι το λέγαμε) και προσπαθούσαμε να πατήσουμε ο ένας τη σκιά του άλλου. Θυμάμαι κάθε
πρώτη Δευτέρα του μήνα μετρούσαμε το ύψος μου
στον τοίχο της κουζίνας πάντα. Ύστερα σημειώναμε σε ένα χαρτάκι πόσα εκατοστά πήρα. Έλεγε ''πω πω είσαι πολύ ψηλή τώρα'' και με κοίταζε
με αυτό το υπέροχο βλέμμα του. Αυτό το βλέμμα
θαλπωρής και αγάπης, ακόμα και όταν είχα κάνει
την ζαβολιά μου, πάλι αυτό το βλέμμα υπήρχε. Η
γιαγιά Καλλιόπη ήταν πιο αυστηρή και όταν με μάλωνε, έλεγε ο παππούς ''μην μαλώνεις το κορίτσι
είναι μικρό ακόμα''!
Θυμάμαι την πρώτη φορά που κατάφερα να
κάνω κατακόρυφο, τη χαρά που έκανε. Θυμάμαι
που όταν έπεφτα και χτύπαγα μου έλεγε ''μη κού-

κλα μου, μη κλαίς, θα περάσει δεν είναι τίποτα''.
Θυμάμαι όταν τον έπαιρνα τηλέφωνο και τον ρώταγα ''τι κάνεις παππούκα'', απαντούσε ''χορεύω κορίτσι μου, χορεύω'' και γελούσε. Τι
όμορφο γέλιο είχε. Θυμάμαι πόσο
υπομονετικά καθόταν και μου μάθαινε τα κλάσματα. Θυμάμαι που με
έκρυβε μέσα στην φαρδιά ζακέτα
του και μετά από λίγο με έπαιρνε
ο ύπνος και όταν ερχόταν η μαμά
να με πάρει μετά την δουλειά της,
της έλεγε ''μην μιλάς δυνατά θα ξυπνήσεις το κορίτσι''.
Θυμάμαι όταν πλέον μεγάλες
ανεβαίναμε με την ξαδέρφη μου
στο χωριό με το λεωφορείο, καλούσε ταξί να μας πάρει από τον
Κέδρο, ''για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά με δεύτερο λεωφορείο'' έλεγε. Τι χαρά έκανε όταν
ανεβαίναμε στο χωριό κάθε καλοκαίρι! Πάντα περίμενε στον Πέτρο
όταν φτάναμε. Θυμάμαι που όταν μας πετύχαινε
στο δρόμο στο χωριό με τα υπόλοιπα παιδιά και
έλεγε ''γρήγορα, γρήγορα ποιος θα μου πει πόσα
παιδιά είστε εδώ και πόσο κάνει αν το διαιρέσεις
με το δύο. Όποιος το βρει πρώτος θα τον κεράσω
παγωτό.''
Μετά πήγαινε στο Φλωρογούλα και έλεγε
στο παιδί που το βρήκε ''τρέχα να διαλέξεις παγωτό''. Μετά γύρναγε μας κοιτούσε, χαμογέλαγε
και μας έλεγε ''γιατί κάθεστε εδώ; Άντε τρεχάτε
να διαλέξετε και εσείς παγωτό!!!
Θυμάμαι, θυμάμαι, θυμάμαι και πάντα θα θυμάμαι…
Αγαπημένε μου παππού, έφυγες από κοντά
μας, μα άφησες πολλά πίσω σου. Πολλές αναμνήσεις αναμνήσεις που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει και χρειάζονται πολλές
σελίδες για να περιγραφούν. Σε ευχαριστώ για
αυτό. Σε ευχαριστώ για τις αρχές που μου δίδαξες,

σε ευχαριστώ για την αγάπη που μου πρόσφερες.
Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να αγαπώ και να σέβομαι. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να είμαι καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ που ήσουν εσύ και
ήσουν ο παππούς μου. Ήμουν τυχερή που σε είχα
στην ζωή μου και τυχερός όποιος σε γνώρισε.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μου παππού, καλή αντάμωση με την Καλλιόπη σου.
Θα σε θυμάμαι πάντα.
Η εγγονή σου
Ναταλία Κουλούρη

Αγαπημένε μου δάσκαλε,
Μετά από ένα χρόνο – από το θάνατο της συζύγου σου – είναι δύσκολο σε μένα, που υπήρξα
μαθήτριά σου, να σου απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό!
Είναι δύσκολο να αποχαιρετήσω τον άνθρωπο
που σφράγισε και επηρέασε θετικά την πορεία και
την εξέλιξη των παιδιών που περάσαν από τα χέρια του.
Γιατί, δάσκαλέ μου, είχες μεγάλη καρδιά, γεμάτη αγάπη και καλοσύνη, που τους χωρούσε
όλους.
Τα φυσικά σου παιδιά, τα εγγόνια σου αλλά και
τα πνευματικά σου παιδιά στα οποία έδινες αστείρευτα μη φειδόμενος κόπου και χρόνου.
Ήσουν ένας ζωντανός, αισιόδοξος και ακούραστος εργάτης του λειτουργήματος που επέλεξες, της διδασκαλίας.
Μα πάνω από όλα ήσουν άνθρωπος!
Θα σε θυμόμαστε για πάντα με πολύ αγάπη.
Καλή ανάσταση δάσκαλέ μας και ας είναι
ελαφρύ το χώμα της Ρεντινιώτικης γης.
Θα είσαι πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας!
Ελένη Ραμαντάνη - Κούτρα

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας.
Τα παιδιά, οι εγγονές και οι συγγενείς.

Παρακαλούνται οι συμπατριώτες μας να αποστέλουν σύντομα κείμενα
και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να δημοσιεύονται όλες οι επιστολές.
Σε αυτό το φύλλο λόγω πληθώρας ύλης δεν δημοσιεύονται πολλές από τις διαφημίσεις
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25 χρόνια Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
"Αέρας στις κορφές
μαύρο φεγγάρι στις καρδιές
έλα και πάρε μόνος σου τη λευτεριά
με τραγούδια, όπλα και σπαθιά..."

Οι παραπάνω στίχοι είναι από ένα τραγούδι, που ίσως θα έπρεπε όλοι να έχουμε ακούσει... Και όμως! Έχουμε φτάσει στην εποχή, που
ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, τους διαβάζει και όχι μόνο δεν του προκαλούν ένα ελαφρύ ρίγος, αλλά δεν ξέρει σε ποια χρονική περίοδο και σε τι ακριβώς αναφέρονται.
Οι στίχοι είναι από το τραγούδι "Ήρωες" του
Στέφανου Βακάλη, που είναι αφιερωμένο στην
Εθνική Αντίσταση, η οποία, θεωρείται μια από
τις πιο λαμπρές στιγμές της Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη κατ’
αναλογία πληθυσμού χώρα σε νεκρούς κατά τη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ανθρώπινες απώλειες υπολογίζονται μεταξύ
300.000 και 770.000 αμάχων και 20.000 έως
35.000 στρατιωτών. Ανθρώπων που έδωσαν τη
ζωή τους για την απελευθέρωση, την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας, χωρίς να προδώσουν τα ιδανικά τους. Ιδανικά που
δεν πρέπει να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου!
Αντιθέτως, είναι αναγκαίο όλοι να μεριμνήσουμε ώστε να κληροδοτηθούν στις επόμενες
γενιές και να ριζώσουν στις ανθρώπινες συ-

νειδήσεις, ειδικά στους σημερινούς χαλεπούς
καιρούς που η κοινωνία μαστίζεται από μία κοινωνική, πολιτική και αξιακή φτώχεια.
Η ελευθερία, ο πατριωτισμός, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και η συντροφικότητα αποτελούν αξίες που ενσαρκώνονται 25 χρόνια τώρα στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης της Ρεντίνας, ένα Μουσείο που
δεν είναι μόνο φωτογραφίες και κειμήλια από
τον τότε ηρωικό Αγώνα, αλλά πολύ περισσότερο ένα Μουσείο που αναβιώνει όλες αυτές
τις ιδέες και τις αξίες, τις οποίες έφεραν οι άνθρωποι που έζησαν και εκπαιδεύτηκαν στην
Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ, όπου
και στεγάζεται. Για τους παραπάνω λόγους,
αποφασίσαμε ότι η ολοκλήρωση των 25 χρόνων
από τα εγκαίνια και τη λειτουργία του Μουσείου
Εθνικής Αντίστασης αποτελεί μια άριστη αφορμή να αποτίσουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές
και να υπενθυμίσουμε σε νεότερους και μη τις
διαχρονικές αρχές που αυτοί εκπροσώπησαν!
Σας καλούμε λοιπόν όλους να μας στηρίξετε
στην προσπάθειά μας για τη διοργάνωση αυτής
της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα το καλοκαίρι
του 2015 στη Ρεντίνα! Όλες οι ιδέες είναι συζητήσιμες και κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τσίρης Βαγγέλης
Ντάλλα Θεανώ

Συγκέντρωση των Προέδρων των Συλλόγων του Δήμου
Σοφάδων που εδρεύουν στην Αθήνα για θέματα Πολιτισμού
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014, συγκεντρώθηκαν οι πρόεδροι των Συλλόγων του
Δήμου Σοφάδων, που εδρεύουν στην Αθήνα,
προκειμένου να συζητήσουν για θέματα πολιτισμού. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συλλόγου Σμοκοβιτών, επί της
οδού Μάρνη 54.

Η συγκέντρωση ήταν προπαρασκευαστική
και είχε ως σκοπό να διαμορφώσει θέσεις και
προτάσεις που θα διατυπωθούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος και στην οποία θα
συμμετέχουν τόσο οι πρόεδροι των Συλλόγων
της Αθήνας, όσο και οι πρόεδροι των τοπικών
Συλλόγων.
Κατά τη συνάντηση επικράτησε φιλικό και
ευχάριστο κλίμα, ενώ διατυπώθηκαν απόψεις
από όλους τους συμμετέχοντες με μεθοδικό και
συγκροτημένο τρόπο. Όλοι συμφώνησαν ότι το
μείζον θέμα είναι η πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου Σοφάδων και ότι πρέπει να δουλέψουμε
σκληρά, σε συνεργασία και με τη βοήθεια του
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Δήμου, ώστε να επιτύχουμε το στόχο αυτό.
Ο Δήμος Σοφάδων διαθέτει πλούσια παράδοση, αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και
σημαντικά στοιχεία. Έργο δικό μας είναι να τα
καταγράψουμε, να τα προβάλλουμε και να τα
αξιοποιήσουμε. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Δήμαρχος Σοφάδων είναι αποφασισμένος να
ασχοληθεί σοβαρά με τον
τομέα «πολιτισμός».
Η συγκέντρωση των προέδρων των Συλλόγων που θα
πραγματοποιηθεί στην πόλη
των Σοφάδων, το επόμενο
διάστημα, αποτελεί απόφαση του Δημάρχου και θα σηματοδοτήσει την αρχή για
μια επίπονη προσπάθεια, που
θα έχει ως σκοπό την πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου
Σοφάδων και τη μετουσίωσή
του σε οικονομικό όφελος.
Στη συγκέντρωση πήραν
μέρος οι πρόεδροι:
Σοφαδιτών κ. Τριανταλής Δημήτριος.
Ρεντινιωτών κ. Παπαστεργίου Στυλιανός.
Λουτριωτών κ. Ντούλιας Αχιλλέας και το
μέλος Κουκώσης.
Βαθυλακκιωτών κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης και ο ταμίας κ. Ρωμανάς Χρήστος.
Αηδονοχωριτών κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος.
Θραψιμιωτών κ. Κατσής Γιάννης.
Σμοκοβιτών κ. Μαρκαντώνης Ανδρέας μέλος του Δ.Σ.
Κεδριωτών κ. Σαξώνη Βιολέττα, γραμματέας.
Μουσείου Εθνικής Αντίστασης κ. Μάλλιος
Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Με Αποφάσεις του Δημάρχου Σοφάδων κου Θάνου Σκάρλου, ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:
1) Ο κος Δημήτριος Θ. Ζάβαλος, ως Αντιδήμαρχος Υποδομών – Πολιτισμού, με αντιμισθία,
2) ο κος Ταξιάρχης Ε. Ευαγγελογιάννης, ως Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα, χωρίς αντιμισθία,
3) ο κος Βασίλειος Χ. Αγγελόπουλος, ως Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού – Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αντιμισθία,
4) ο κος Βασίλειος Σ. Αλεξόπουλος, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικού – Διοικητικού.
Όλοι ορίστηκαν για θητεία δυόμιση ετών.
Επίσης ο κος Βασίλης Γούζιος (δημοτικός σύμβουλος) ορίστηκε υπεύθυνος για την Ρεντίνα με τις
παρακάτω αρμοδιότητες κατά τόπο και για τα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας με θέματα:
1. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία
όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των
εργασιών πoυ εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
Ρεντίνας.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας.
4. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας για
την επίλυση των προβλημάτων.
5. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας
διοργανώνει λαϊκές συνελεύσεις την άνοιξη κάθε
χρόνου, στις οποίες παρίσταται και διευθύνει.
6. Τον εξουσιοδοτεί να υπογράφει με εντολή Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας.
7. Την εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε
προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού, καθώς και τη δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και
διακοπών.

Ευχαριστήρια επιστολή
Φίλοι Ρεντινιώτες
Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, με
εφαλτήριό μας το νοικοκυρεμένο δήμο που κατορθώσαμε να φτιάξουμε τα προηγούμενα τρία χρόνια,
δώσαμε έναν σπουδαίο και δυνατό αγώνα καταθέτοντας ενώπιόν σας την ψυχή μας, το όραμά μας,
τις προτάσεις μας για το μέλλον του τόπου.
Μοναδικά μας όπλα απέναντι στις πρωτόγνωρα
αντίξοες συνθήκες που εδώ και 4 χρόνια συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία, είχαμε την εργατικότητα, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα και την καθαρότητα.
Η απόφαση της κοινωνίας όμως ήταν διαφορετική. Μια απόφαση την οποία ασφαλώς αποδέχομαι και η οποία με κάνει σοφότερο. Εύχομαι αυτή
η επιλογή να είναι προς όφελος του Δήμου και του
τόπου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ρεντινιώτες
που τίμησαν το συνδυασμό μας κι εμένα προσωπικά δίνοντάς μας την πρωτιά στη Ρεντίνα. Ήταν μια
ηθική δικαίωση των προσπαθειών που κάναμε όλα
τα προηγούμενα χρόνια για τη διατήρηση αλλά και
την ενίσχυση όλων όσων δικαιούται η Ρεντίνα. Ελπίζω να υπάρξει συνέχεια…

Μπάμπης Παπαδόπουλος
τέως Δήμαρχος Σοφάδων
Δημοτικός Σύμβουλος
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ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Φλώρος Γιώργος του Ηλ. ........................................................................20,00€
Ρέμου Λιάνα ............................................................................................20,00€
Παρούσης Χρ. του Πετρ. (Πειραιώς) ......................................................20,00€
Μπουρβάρη Σταυρούλα (οικογενειακώς) ..............................................50,00€
Κονταξή Κοραλία ....................................................................................20,00€
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης....................................................................20,00€
Σουλτανιάς Λάμπρος ..............................................................................10,00€
Ρήγας Πέτρος ........................................................................................10,00€
Μούτος Παναγιώτης (Αυστραλία) ........................................................100,00€
Μούτος Κων/νος (Αμερική) ........................................................................300$
Οικογ. Τσιατάλα Γιώργου & Δανάης ....................................................100,00€
(από Αμερική στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)
Οικογ. Πηνελόπης Μητροπούλου (Αμερική) ..........................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)
Αθάνατος Κων/νος (Γερμανία) ................................................................50,00€
Αθανασοπούλου Δήμητρα (Αυστραλία)................................................142,00€
Μπαρμπάτης Λεωνίδας ..........................................................................30,00€
Ραμαντάνης Νικόλ. του Μιλτ. ................................................................20,00€
Καϊσαρλής Δημ. ........................................................................50,00$ Καναδά
(στη μνήμη Ηλία Κεραμάρη & Γιάννη Καϊσαρλή)
Παππάς Παναγιώτης ..............................................................................20,00€
Παναγίτσας Παναγιώτης ........................................................................20,00€
Μούτος Χρυσόστομος (Αυστραλία)........................................................50,00€
Σταμάτη Κατίνα ......................................................................................30,00€
Δρούγα Όλγα ..........................................................................................10,00€
Μπίκα Κατίνα (Τρ. Πειραιώς) ..................................................................20,00€
Χαϊδάς Σταύρος του Αλεξ. ..................................................................100,00€
Δαβίδης Δημήτριος ................................................................................10,00€
Παγάνας Γιώργος....................................................................................20,00€
Κουρσάρη Μαρία του Νικ. ......................................................................20,00€
Κουρσάρης Πέτρος του Ηλ. ....................................................................20,00€
Παπαγιαβής Παναγιώτης ........................................................................45,00€
Κορομπίλης Γιώργος ..............................................................................20,00€
Μαρκαντώνη Πόπη ..................................................................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου και της Καλλιόπης Τσογκανή)
Γκούτα Καίτη ........................................................................................100,00€
(στη μνήμη του συζύγου της Γιάννη)
Κρικζώνη Αμαλία ....................................................................................10,00€
Μυλωνάς Πέτρος ....................................................................................20,00€
Λιακατής Δημ. & Κατερίνα ......................................................................20,00€
Φλώρος Νίκος του Ηλ. ............................................................................20,00€
Κούτρας Κων/νος του Μιλτ. ....................................................................30,00€
Παπαθανασίου Στυλιανή ........................................................................10,00€
Καρέλης Δημ. & Σεραφείμ ......................................................................50,00€
Κουτή - Αντωνοπούλου Ντίνα ................................................................20,00€
Ζάχου Στεριανή και Μαίρη ....................................................................100,00€
(στη μνήμη του θείου τους Γιώργου Παγάνα)
Ζάχου Στεριανή και Μαίρη ......................................................................50,00€
(στη μνήμη των γονέων τους Γεώργιου Ζάχου και Ελένης Ρήγα-Ζάχου)
Χαϊδάς Βασίλης του Θωμά ....................................................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)
Χαϊδάς Σταύρος του Θωμά ....................................................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)
Κρικζώνη Ισμήνη και Δήμητρα ................................................................50,00€
(στη μνήμη του Ιωάννη Νάσιου)
Κρικζώνης Φώτης και Ελπίδα..................................................................50,00€
(στη μνήμη του γαμπρού τους Ιωάννη Νάσιου αντί στεφάνου)
Γιωτάκου Ιωάννα ....................................................................................20,00€
Δημητρόπουλος Γιώργος ........................................................................20,00€
Κρικζώνη-Νάσιου Ειρήνη ......................................................................100,00€
(στη μνήμη του συζύγου της Ιωάννη)
Ζαζάκης Θανάσης (Αμερική) ................................................................100,00€
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ Ρ.Ν. ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΟ
Πάνης Αθανάσιος ....................................................................................20,00€
Μπασδάνης Ιωάννης ..............................................................................20,00€
Γκρέκος Βαγγέλης ..................................................................................20,00€
Ζάκκα Ιωάννα ..........................................................................................15,00€
Ντίνα........................................................................................................15,00€
Κεραμάρης Ηλίας ....................................................................................20,00€
Κανέλλος Ιωάννης ..................................................................................20,00€
Καρέλη Βαγγελίτσα ................................................................................20,00€
Καρκατσέλης Χαράλαμπος ....................................................................20,00€
Μπουρβάρη..............................................................................................20,00€
Σουλτανιάς Δημήτριος ............................................................................20,00€
Σουλτανιάς Παύλος ................................................................................20,00€
Κεραμάρη-Βαϊτσοπούλου Ελ. ................................................................15,00€
Κεραμάρης Μ. του Δημ. ..........................................................................15,00€
Βαϊτσοπούλου Ευαγγελία ........................................................................5,00€
Καρκατσέλη Σοφία ..................................................................................25,00€
Ξηραδάκη Αλίκη ......................................................................................35,00€
Καρκατσέλη Ελ. ......................................................................................15,00€
Μακρή Μαργαρίτα ....................................................................................5,00€
Ξηραδάκη Ελευθερία ................................................................................5,00€
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
― Ριζογιάννη Μαριάνθη ......................................................................100,00€
(στη μνήμη του θείου της Παναγιώτη Ριζογιάννη αντί στεφάνου)
― Οικογ. Ηλέκτρας Σκιαγιά-Καρανάσιου ..............................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)

― Οικογ. Γεωργίας Σκιαγιά ....................................................................50,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)
Ι.Μ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (Μοναστήρι)
― Ρήγας Πέτρος ....................................................................................10,00€
― Οικογ. Δημητρίου Χρ. Οικονόμου ....................................................600,00$
(από Αμερική στη μνήμη του Γ. Τσογκανή)
― Αθάνατος Κων/νος και Άννα ..............................................................50,00€
(στη μνήμη του Ιωάννη Νάσιου)
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
― Ρήγας Πέτρος (για τον Αγ. Γεώργιο) ................................................10,00€
― Ψωμοδότης Πέτρος και Κωνσταντίνα................................................50,00€
(για τον Άγιο Μάρκο στη μνήμη του Ιωάννη Νάσιου)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
― Μαρίκα Νικολ. Κουρσάρη ..................................................................30,00€
(στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου
και του αδελφού του Πέτρου Κουρσάρη)
― Ζάχου Στεριανή και Μαίρη ................................................................50,00€
(στη μνήμη των γονέων τους Γεώργιου Ζάχου και Ελένης Ρήγα-Ζάχου)
― Αυγέρος Νίκος και Αλίκη....................................................................30,00€
(στη μνήμη του Γιώργου Τσογκανή)

Εγκαίνια και Αγιασμός του Ιστορικού
και Λαογραφικού Μουσείου Ρεντίνας
Συνέχεια από τη σελ. 1
Την επόμενη μέρα 17/8/2014
επισκέφτηκε το Μουσείο μας ο Επίσκοπος Ρεντίνης Σεραφείμ, ο οποίος ενθουσιάστηκε και μας ευχήθηκε να συνεχίσουμε με δύναμη.
Παρακάτω παραθέτω τους νέους δωρητές προς το Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο τους οποίους και ευχαριστούμε: Αναγνω-

στοπούλου Αγαθή, Αυγέρος Χρυσόστομος, Αντωνετσής Χρήστος,
Βολταιράκη Ειρήνη, Γκανέτσος
Κωνσταντίνος, Γκούμα Παναγιούλα, Γούζιος Βασίλης, Γρίβα-Καλιακούδα Ελένη, Δαβίδη Καζέτα, Δεσποτάκη Εύη, Δρούγα-Λαμπροπούλου Φαβιόλα, Δρούγας Η. Γιάννης, Ζαφείρης Βαγγέλης, Καμάρα
Άννα, Καράλα Μαίρη, Κεραμάρης
Παύλος, Κοκκινάκη Ευτυχία, Κοκκίνου Βαρβάρα, Κονταξής Δ. Ηλίας,
Κουσαή Ευγενία, Κούτρα Όλγα,
Κούτρα Ροδάνθη, Κουρέλη Αγορή,
Μάλλιου Αγγελική, Μανώλη Μαρία,
Μπλάτσιου Ιωάννα, Μπουρβάρη
Σταυρούλα, Μυλωνή Ειρήνη, Μυλωνή Ελένη, Ντόντου Ελένη, Ντόντος Η. Δημήτρης, Ξηρού Ζωή, Παπαγιαβή Λίτσα, Πράντζου Καίτη,
Ραμαντάνης Σταύρος, Στάθης Γιώργος, Σταυρίδου-Δούρου Μαρία,

Σταύρου Ελένη, Σταύρου Ζωή,
Σταύρου Καίτη, Φλώρου Αμαλία,
Φλώρου-Τζουμπαράκη Μερόπη,
Χαϊδάς Ιωάννης, Χαϊδά Ν. Ιουλία,
Ζυγούλου-Κατσαρού Ειρήνη, Ριζογιάννη Πηνελόπη.
Επίσης ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την Ρεντινιώτισσα και Δικηγόρο Αθηνών κα Βίκυ Χατζηπαναγιώτου για την σημαντική συνδρομή της στη σύσταση του Συλλόγου
μας.

Επί πλέον ευχαριστώ πολύ και
εκ μέρους του Μουσείου την κα Αλίκη Οικονόμου-Γιωτάκου, φιλόλογο
– συγγραφέα, η οποία στις
17/8/2014 αφού παρουσίασε το νέο
βιβλίο της στη Ρεντίνα στο Ξενοδοχείο «ΔΟΛΟΠΙΑ», «Καληνύχτα
τώρα, Μάνο» πρόσφερε ευγενικά τα
έσοδα στο Μουσείο μας για την ενίσχυσή του.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και
τους παρακάτω χορηγούς των εγκαινίων του Μουσείου, για τα δώρα
που πρόσφεραν: Κούτρα Βασίλη
(Πρόεδρο Τ.Σ. Ρεντίνας), Χαϊδά
Ευάγγελο, Οικογένεια Ι. Παπαμιμίκου, Νικ. Ντάλλα (Αντ/δρο του Δ.Σ.
του Μουσείου), Γιώργο Σακελλόπουλο (Μέλος του Δ.Σ. του Μουσείου), Παύλο Ραγιά και τον Δημήτριο Κουσαή (Δικηγόρο).
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Επιστολή από τον πρώην Δήμαρχο Κώστα Κούτρα
Κύριε Διευθυντά,
Στο προηγούμενο φύλλο (Νο
151/Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος ’14) της
εφημερίδας σας δημοσιεύτηκε επιστολή του πρώην δημάρχου Ρεντίνης που
αναφέρεται στα έργα που έγιναν στη
Ρεντίνα κατά το χρόνο της θητείας του.
Θάθελα να σημειώσω τις παρακάτω διευκρινήσεις, χάριν της ιστορικής αλήθειας και της σωστής και αντικειμενικής
ενημέρωσης των πατριωτών μας, μια και
με αφορούν οι περιπτώσεις αυτές, ως
προηγούμενης δημοτικής αρχής περιόδου 1999-2006 και δημοτικού συμβούλου
περιόδου 2007-2010. Στη δημοσιευθείσα επιστολή αναφέρονται:
1. «Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου
από Αγ. Αθανάσιο μέχρι Παπαδοπούλικο». Αυτό είναι τελείως ανακριβές. Το
αληθές είναι ότι ο δρόμος από Αγ. Αθανάσιο μέχρι τα σπίτια των Σταύρου Ραμαντάνη και Χρήστου Σταύρου υπήρχε
προ της δημαρχιακής μου θητείας. Διάνοιξη του δρόμου από Χρήστο Σταύρου
μέχρι το Παπαδοπούλικο έγινε επί της
δικής μου δημαρχιακής θητείας. Από το

Παπαδοπούλικο μέχρι το Σταυρό, η διάνοιξη έγινε επί θητείας της νέας δημοτικής αρχής (2007-2014).
2. «Αθλητικό Κέντρο Σταυρού και
Περιβάλλων χώρος, κερκίδες κ.λπ».
Το αθλητικό κέντρο Σταυρού όπως γνωρίζουν όλοι οι πατριώτες, έγινε το 2004
επί δημαρχίας μας, με επιχορήγηση
58.000€ από το πρόγραμμα «Ελλάδα
2004» και περιλαμβάνει: α) γήπεδο ποδοσφαίρου, β) γήπεδο μπάσκετ, γ) κτίριο αποδυτηρίων και δ) ενιαία περίφραξη του χώρου με ηλεκτροδότηση και
υδροδότηση. Η μόνη παρέμβαση της μετέπειτα εμού δημοτικής αρχής είναι η,
εκτός του περιφραγμένου χώρου του
αθλητικού κέντρου, κατασκευή κάποιων,
χωρίς νόημα και σκοπό, κερκίδων.
3. «Ανέγερση κτιρίου περιφερειακού ιατρείου». Διευκρινίζεται ότι το κτίριο και το οικόπεδο του περιφερειακού
ιατρείου είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας γιατί το οικόπεδο, προερχόμενο από δωρεές Αλεξάνδρας Σακελλαρίδη και Μαίρης Αυγέρου, δωρίθηκε μετά το 2006 από το

Κλεψιές, ληστείες και ληστοομάδες
Συνέχεια από τη σελ. 3
προσπάθεια να αποχτηθούν λάφυρα
(οπλισμός και πολεμοφόδια), ε) Ο
ΕΛΑΣ κήρυξε την επανάσταση εναντίον των ξένων κατακτητών και των
συνεργατών του.
Έτσι σταμάτησαν οι ληστείες.
Και μια κότα αν έκλεβαν, τους έστελναν στα ανταρτοδικεία ή στα λαϊκά δικαστήρια. Κάποια στιγμή στο χωριό
φέρανε πολύ σιτάρι για να το δώσουνε στους κατακτητές απ’ ότι θυμάμαι γεμίσανε το χωριό. Τότε ήρθε
στη Ρεντίνα ο καπετάν Μπελής.
Πρώτη του δουλειά ήταν να μοιράσει
το σιτάρι σε κάθε οικογένεια από 50
ή 100 οκάδες σύμφωνα με διαταγή
του. Κάποιοι ληστές βγήκαν πάλι
στην παρανομία, γίναν δοσίλογοι για
να κλέβουν και να κάνουν αυθαιρεσίες. Θα έγραφα και για μερικούς από
τα χωριά μας, αλλά δε φταίνε σε τίποτα τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Ας γράψω για τον Νίκο Μαραθέα,
μεγαλοκτηματία στο χωριό Μοναστήρι Δομοκού. Ο Μαραθέας μετέτρεψε πρόσφυγες και μικροϊδιοκτήτες χωριανούς σε κολλήγες. Στην κατοχή τούς άφηνε απλήρωτους και νηστικούς, καθώς τα είχε βρει με τους
Ιταλούς. Κάποια στιγμή οι πεινασμένοι χωρικοί έκαναν έφοδο στις αποθήκες του θέλοντας κάτι να βρουν να
φάνε. Ο Μαραθέας κάλεσε τους Ιταλούς. Εκείνοι έκαψαν τα σπίτια των
πρωταιτίων, συνέλαβαν έντεκα και
τους εκτέλεσαν. Ήταν 6 Ιουλίου 1942.
Η αντιστασιακή οργάνωση του Δομοκού ενημέρωσε τον Άρη Βελουχιώτη για τα συμβάντα και εκείνος
αποφάσισε να χτυπήσει. Έστειλε τον
ντόπιο Νίκο Λέβα να κατοπτεύσει το
χώρο και κείνος επέστρεψε έχοντας
τη βασική πληροφορία ότι στο αρχοντικό του Μαραθέα θα διανυκτέρευε στις 9 Ιουλίου ο κατοχικός πρωθυπουργός στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου, που ξεκινούσε περιοδεία
στη Θεσσαλία. Η είδηση ήταν γνωστή
στο χωριό. Ο Άρης αποφάσισε να
χτυπήσει τη νύχτα εκείνη καθώς μαζί
με την τιμωρία του τσιφλικά τού παρουσιαζόταν η ευκαιρία να απαλλάξει τη χώρα από τον Τσολάκογλου.
Επειδή όμως καθυστέρησε μέχρι να
συγκεντρώσει τα παλικάρια τoυ, η
επίθεση στο αρχοντικό έγινε τελικά
στις 11 Ιουλίου. Η ομάδα των ανταρτών εισέβαλε στο σπίτι, αφόπλι-

σε τον επιστάτη, δε βρήκε τον Τσολάκογλου και εκτέλεσε το Μαραθέα. Τέλος έβαλε φωτιά στο αρχοντικό.
Από τότε σταμάτησαν οι κλοπές
στα χωριά μας. Μπορούσες να αφήσεις τα σπαρτά και τα ζώα σου αφύλαχτα χωρίς να σου τα πειράξει κανείς. Γιατί «ο φόβος φύλαγε τα έρημα». Όμως μετά την παράδοση των
όπλων από τον ΕΛΑΣ και τα Δεκεμβριανά ξανάρχισαν τα ίδια. Με την καθοδήγηση των Εγγλέζων και με αρχηγό τον ταγματάρχη Τζόρτζ Μίλερ
οργανώθηκαν σε ομάδες όλα τα αποβράσματα, οι συνεργάτες των Γερμανών -με την ανοχή του κράτους,
που έκανε τα στραβά μάτια. Άρχισαν
να μπαίνουν από χωριό σε χωριό. Καταλήστευαν τον κόσμο, κλέβανε,
ατίμαζαν γυναίκες, δε ρωτάγανε πού
ανήκεις. Αν είχες πολεμήσει τον κατακτητή ήσουν εχθρός τους. Η θρασύτητα με την οποία έδρασαν δεν
ήταν τυχαία ούτε ανεξήγητη. Ήθελαν
να εξαγριώσουν τον κόσμο και προετοίμαζαν τον ελληνικό λαό για το
μακελειό του εμφυλίου. Ήταν το σύστημα των Εγγλέζων, «διαίρει και βασίλευε».
Όταν έφτασε ο δολοφόνος Βουρλάκης στη Ρεντίνα, κατασκήνωσε
στο Καρφί κι έπαιρνε τρόφιμα από
τους Βλάχους μέχρι να πάρει στα χέρια του τις καταστάσεις με τα υποψήφια θύματα από κάποιους Ρεντινιώτες, να κατεβεί προετοιμασμένος και να ματοκυλήσει το χωριό. Η
πρώτη του δουλειά ήταν να κυκλώσει
τη Ρεντίνα, έπειτα ν’ αρχίσει το ντουφεκίδι και να τους τρομοκρατήσει.
Μια ομάδα από αυτούς πήγανε στο
Ζαχαράκι με οδηγούς Ρεντινιώτες και
καταλήστεψαν τα μελίσσια του Μάλλιου. Οι Μαλλιαίοι πρόλαβαν και
κρύφτηκαν, τότε έπιασαν τη Ροδάνθη, την έδειραν, έκλεψαν όλο το
μέλι και το κατέβασαν στη Ρεντίνα σε
δικές τους οικογένειες. Εκείνο το
βράδυ σκότωσαν τέσσερα παλικάρια.
Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας
μου. Δείραν καμιά δεκαριά ακόμη,
τόσο που τους έσπασαν τα κόκκαλα.
Έτσι τους βρήκαμε στον Άη Θανάση.
Τώρα που πέρασαν τα χρόνια και μου
'ρχεται αυτή η μνήμη εύχομαι στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας και σε
όλους να μην ξανασυμβεί.
Να μην ζήσουν αυτά που ζήσαμε
εμείς.

δήμο Ρεντίνης στο Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας για την κατασκευή περιφερειακού ιατρείου.
4. «Διαχείριση χρημάτων από την
πώληση οικοπέδου του Ανδρέα Κονταξή». Για το παραπάνω θέμα η δημοτική
αρχή 2007-2014 αναφέρει οε δύο παραγράφους: α) «Εκποιήσαμε το 2010 το
οικόπεδο του Ανδρέα Κονταξή αντί του
ποσού των 767.500€ για την επέκταση
του ξενώνα, ενώ οικόπεδο με διώροφη
κατοικία πουλήθηκε από την προηγούμενη αρχή μόλις 535.100€. β) Η ανακρίβεια στο τοπογραφικό ανέγερσης
του δημοτικού ξενώνα, που συντάχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή
δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε
στην επέκταση του ξενώνα...».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην παραπάνω (1η παράγραφο) ο
αρθρογράφος συγκρίνει (παραθέτει) τις
εισπραχθείσες αξίες των δύο πωληθέντων ακινήτων, σκανδαλίζοντας έτσι τη
συνείδηση των πατριωτών και αφήνοντας, χωρίς τεκμηρίωση υπονοούμενα σε
βάρος της προηγούμενης δημοτικής
αρχής. Για άρση του ολισθήματος αυτού
θα πρέπει να σημειωθούν οι παρακάτω
διευκρινήσεις για την γαλήνευση της συνείδησης των πατριωτών και της γράφουσας δημοτικής αρχής. Η εκτίμηση
της αγοραίας αξίας των προς πώληση
ακινήτων κάθε δήμου, γίνεται από ανεξάρτητη αρχή που εδρεύει στην Αθήνα
και έχει την επωνυμία, «Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών» (Σ.Ο.Ε.) και δεν πρέπει να
αμφισβητείται, όπως συμβαίνει στην
περίπτωση του πρώτου πωληθέντος
ακινήτου, για τους εξής λόγους. Η εκτίμηση του ενός ακινήτου έγινε το 2002
ενώ του άλλου το 2010, με πολύ διαφορετικές αγοραίες αξίες. Η θέση, η κυριότητα, η έκταση και ο συντελεστής δόμησης, στοιχεία που λαμβάνει σοβαρά
υπόψη το Σ.Ο.Ε. για την τελική αγοραία
αξία είναι διαφορετικά στα δύο πωληθέντα ακίνητα. Το πρώτο πωληθέν ακίνητο με την πεπαλαιωμένη οικία και χωρίς άδεια Πολεοδομίας για τον 1° όροφο είναι στις υπώρειες της Πεντέλης,
έχει έκταση 800 τ.μ. εξ’ αδιαιρέτου και
συντελεστή δόμησης 0,40, ενώ το 2° ακίνητο βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτικότερη θέση «ΡΕΑ», έχει έκταση 1006 τ.μ.,
έχει πλήρη κυριότητα και όχι εξ’ αδιαιρέτου και συντελεστή δόμησης 0,80. Το
κυριότερο όμως όλων των στοιχείων που
διαφοροποιεί την αγοραία αξία είναι το
βάθος χρόνου της οκταετίας που μεσολάβησε μεταξύ των δύο εκτιμήσεων.
Έτσι η αγοραία αξία του πωληθέντος
2ου ακινήτου, υπολογίσθηκε το 2010 σε
990.000€ περίπου και αφού έγιναν δύο
άγονες δημοπρασίες, η δημοτική αρχή
ζήτησε νέα εκτίμηση του Σ.Ο.Ε., με
αποτέλεσμα η νέα αγοραία αξία να
υπολογισθεί στις 750.000€, λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν κατανοήσαμε
τον λόγο της βεβιασμένης πώλησης
του οικοπέδου από τη νέα δημοτική
αρχή, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, χάνοντας έτσι το 25% της αρχικής
του αξίας, ήτοι την απώλεια εσόδων
230.000€ περίπου, χωρίς να ληφθεί
υπόψη η πολύ χαμηλή πληρότητα (10%
περίπου) του λειτουργούντος ξενοδοχείου, και το κυριότερο η έλλειψη διαθέσιμου οικοπέδου για την επέκταση του
δημοτικού ξενώνα.
Για το 2° (β') θέμα ο αρθρογράφος
επιρρίπτει την ευθύνη της μη επέκτασης
του ξενώνα στην ανακρίβεια του δικού
μας τοπογραφικού που έγινε το 2003 για
την κατασκευή του δημοτικού ξενώνα.
Η δικαιολογία αυτή της δημοτικής αρχής
που μας διαδέχθηκε το 2007, είναι προφανής, μια και απέτυχε, μετά λύπης μας,
για την υλοποίηση του έργου εξαιτίας δικών της παραλείψεων και ενεργειών,
που την αφήνουν έκθετη στην ρεντινιώτικη κοινωνία. Εμείς ως μειοψηφία
στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Ρεντίνης, περιόδου 2007-2010, κατα-

γράψαμε τεκμηριωμένα την αρνητική
μας θέση, για την πώληση του ακινήτου
και σιγήσαμε σε όλη την περίοδο διακυβέρνησής τους (2007-2014), χωρίς να
ασκήσουμε δημόσια κριτική για το θέμα.
Τώρα όμως που δημόσια εγκαλούμεθα
από τον αρθρογράφο της επιστολής, ο
οποίος αδικαιολόγητα... «ήρξατο χειρών
αδίκων» εναντίον μας, οφείλουμε να
απαντήσουμε, χάριν της αντικειμενικής ενημέρωσης των πατριωτών και
της ατομικής μας υπεράσπισης. Το τοπογραφικό της ένταξης του δημοτικού
ξενώνα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα,
ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης
αγροτικού χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εγκρίθηκε απ’ όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
(Νομαρχία, ΑΝ.ΚΑ., Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πολεοδομία, EOT) και έτσι κατασκευάστηκε μέχρι το τέλος του 2006
ο ξενώνας, εισπράττοντας η νέα δημοτική αρχή επιχορήγηση 450.000€ περίπου. Αν το τοπογραφικό του 2003 ήταν
ανακριβές όπως ισχυρίζεται η νέα δημοτική αρχή, θα δικαιώνονταν αυτή και
θα χορηγούνταν άδεια επέκτασης από
την αρμόδια Πολεοδομία. Κάτι τέτοιο
όμως δεν έγινε και έτσι το έργο της επέκτασης, για το οποίο πωλήθηκε το 2010
το οικόπεδο του Ανδρέα Κονταξή, δεν
ξεκίνησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι συντάσσονταν μελέτες και δαπανήθηκαν
63.000€ για τη διαμόρφωση του αγορασθέντος οικοπέδου σε χώρο πάρκινγκ του δημοτικού ξενώνα (δηλαδή αντίφαση ενεργειών της νέας δημοτικής
αρχής).
Κατά την άποψή μας η αδυναμία
υλοποίησης του έργου της επέκτασης
του δημοτικού ξενώνα από τη νέα δημοτική αρχή, δεν ήταν η ανακρίβεια
του τοπογραφικού ανέγερσης του ξενώνα, αλλά η πραγματική έλλειψη πλεονάζοντος οικοπέδου, στοιχείο που η
νέα δημοτική αρχή δεν έλαβε σοβαρά
υπόψη της και δεν εμβάθυνε την έρευνά της στα παρακάτω προαπαιτούμενα
στοιχεία για την επέκταση του ξενώνα:
α) Τον συντελεστή δόμησης στον
παραδοσιακό οικισμό της Ρεντίνας που
ήταν 0,50 και φιλοδοξούσε να τον επεκτείνει σε 0,80, στόχο που δεν πέτυχε.
β) Το πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου του 2003, με το οποίο ομόφωνα βεβαιώνονταν η έκταση των 1500 τ.μ.
περίπου με βάση την οποία θα υπολογίζονταν η κάλυψη σε τ.μ. του κτίσματος, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση
τίτλων ιδιοκτησίας, κατά την υποβολή
του φακέλου (900 τ.μ.+ 542 τ.μ. το νέο
οικόπεδο).
γ) Με βάση τη βεβαιωμένη αυτή
έκταση των 1500 τ.μ., υπολογίστηκαν και
εγκρίθηκαν από την Πολεοδομία τα 770
τ.μ. του κτιρίου του ξενώνα, καλύπτοντας έτσι στο 100% τον επιτρεπόμενο
συντελεστή δόμησης που ήταν 0,50.
δ) Η νέα δημοτική αρχή θεωρούσε,
εσφαλμένα βέβαια, ότι το νέο οικόπεδο
των 542 τ.μ., που ετεροχρονισμένα
συντάχθηκε το συμβόλαιο το 2006 για
να καλύψουμε τα 1500 τ.μ. που με πρακτικό Δ.Σ. βεβαιώσαμε, ήταν ελεύθερο
και θα μπορούσε να κάνει την επέκταση.
Πράγμα που όμως η Πολεοδομία δεν θα
μπορούσε να εγκρίνει γιατί ο συντελεστής δόμησης καλύφθηκε με το κτίσμα
των 770 τ.μ. του υπάρχοντος δημοτικού
ξενώνα. Έτσι επαληθεύθηκε η αρχική
μας θέση για μη πώληση του 2ου οικοπέδου και μη επέκταση του δημοτικού
ξενώνα λόγω έλλειψης ανάλογου οικοπέδου. Για το προϊόν της πώλησης του
οικοπέδου που τώρα είναι κατακερματισμένο στον προϋπολογισμό του 2014
του Δήμου Σοφάδων, θα πρέπει η νέα
δημοτική αρχή να το αξιοποιήσει κατά
τον καλύτερο τρόπο, αφού πρώτα ακούσει και τη φωνή των πατριωτών.
Αθήνα 21-9-2014
Με τιμή
Κων/νος Μιλτ. Κούτρας
πρώην δήμαρχος Ρεντίνας
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ΝΕΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Eυχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Σταγάκη και τον κύριο Παναγιώτη Παπαγιαβή για την έμπρακτη στήριξή τους προς το τμήμα νέων
στη συναυλία του καλοκαιριού, για την οποία μας προσέφεραν 100 ευρώ
ο καθένας, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί η οικονομική ζημία.
Eπίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Ντουράκη,
ο οποίος κάλυψε πλήρως τα οικονομικά έξοδα για τις επιστολές, που
στάλθηκαν στους συγχωριανούς μας και μέσω των οποίων έγινε έκκληση προς στήριξη του Συλλόγου μας.
Οι παραπάνω κινήσεις δείχνουν, έμπρακτα και αφιλοκερδώς, διάθεση συμπαράστασης και αγάπη στο Σύλλογο. Ως τμήμα νέων δεν μπορούμε παρά να τις αναγνωρίσουμε και να είμαστε ευγνώμονες απέναντι
σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
Με εκτίμηση
Tμήμα Νέων Ρεντίνας-Σύλλογος Απανταχού Ρεντινιωτών

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ
Την Πέμπτη 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα
της Ρεντίνας η Γενική Συνέλευση του τμήματος νέων, με σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Έπειτα από την εκλογική διαδικασία, το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα εξής άτομα:
- Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπουρβάρης (τηλ. 6979372765)
- Γραμματέας: Βασίλης Πύλιος (τηλ. 6987776519)
- Ταμίας: Αλέξανδρος Καλτσίδης (τηλ. 6955979660)
- Μέλη: Ορέστης Παπαναγιώτου και Πέτρος Αναστασόπουλος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

SUPER
ΒΙΚΥ

MARKET
ΧΑΪΔΑ

ΤΗΛ.: 24430 71319

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

TAXI

ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Μπάμπης Β. Κατσαρός
ΤΗΛ.: 6972 275750

• Αυγέρος Νικόλας του Ιωάννη, Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Βόλου
• Γκάρτζιος Νίκος του Γεωργίου, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών ΤΕΙ
Ηρακλείου
• Γουδής Νάσος του Σταύρου, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πειραιώς
• Δαύτσιου Κατερίνα του Δημητρίου, Τμήμα Μαθηματικών Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Καλτσίδης Αλέξανδρος του Βασιλείου, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Παν. Θεσσαλονίκης
• Καπνιά Ευαγγελία του Στεφάνου, Ραδιολογίας-Ακτινογραφίας ΤΕΙ Αθήνας
• Κουτή Ειρήνη του Ιωάννη, Τεχνολογία Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
• Κούτρας Αντώνης του Ηλία, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ
(πρώην ΑΣΟΕΕ)
• Κουτρίδη Πέρσα του Κωνσταντίνου, Νοσηλευτική Παν. Πελοποννήσου
(Σπάρτη)
• Μπουρβάρης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Τμήμα Μαθηματικών Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ξηραδάκης Δημήτρης του Βασιλείου, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ)
• Σαμαρά Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου, Στέλεχος Διοίκησης και
Oικονομίας (Λάρισα)
• Στάμου Κατερίνα του Παναγιώτη, Τμήμα Μαθηματικών Παν. Ιωαννίνων
• Τσακτάνης Σταύρος του Αλεξάνδρου, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα)
• Τσιμπόλη Αλίκη του Ιωάννη, Προσχολική Αγωγή Πανεπιστήμιο Βόλου
• Χαϊδά Ελένη του Νικολάου, Ιατρικά Εργαστήρια ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους μας και καλή πρόοδο!

