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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΡΕΝΤΙΝΑ 2017
• Αγώνας δρόμου νέων Ρεντίνας την 12/8/2017, ώρα 08:00
• Χορευτικό Συλλόγου Απανταχού Ρεντινιωτών την 13/8/2017,
ώρα 21:00
• Εκδήλωση στη μνήμη των ηρώων Δημητρίου Παρούση, Κωνσταντίνου Παρούση, Χρήστου Χαϊδά και Ελευθέριου Ευαγγέλου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας για την Πατρίδα.
Η εκδήλωση είναι συνδιοργάνωση του Τοπικού Συμβουλίου
Ρεντίνας και της Λέσχης 4 Χ 4 Σμοκόβου και περιλαμβάνει αγώνες δρόμου Σμόκοβο – Ρεντίνα και Κρι – Μνημείο Πεσόντων την
19/8/2017, ώρα 18:00.
Θα παραβρεθεί ο πατέρας και η αδελφή του ήρωα Έκτορα
Γιαλοψού που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Ιμίων.
• Ο Σύλλογος Φίλων Μουσείου της Εθνικής Αντίστασης θα
έχει Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες στις 13/8/2017, ώρα
11:00.
• Ο συμπατριώτης μας ιατρός – γυναικολόγος κος Θανάσης
Μάλλιος θα εξετάσει δωρεάν, γυναικολογικά και με ψηλάφιση
μαστού τις γυναίκες του χωριού στις 14/8/2017, ώρα 11:00 στο
Αγροτικό Ιατρείο Ρεντίνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου των Απανταχού
Ρεντινιωτών σας εύχεται
Καλό Καλοκαίρι και θερμές ευχές
για την Γιορτή της Παναγίας
τον Δεκαπενταύγουστο.

Α ΝΑ ΚΟ ΙΝ Ω Σ Η
Με θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι όσοι εκ των συμπατριωτών μας δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το
Σύλλογο των Απανταχού Ρεντινιωτών (συνδρομές και εφημερίδα) δεν θα λάβουν τα επόμενα φύλλα της εφημερίδας. Αυτό
ισχύει και για τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό. Δυστυχώς η οικονομική δυσκαμψία του Συλλόγου μας είναι τέτοια που
μας υποχρεώνει να πάρουμε αυτό το επονείδιστο μέτρο. Οι επιθυμούντες να έχουν την εφημερίδα, μπορούν να πληρώσουν
το καλοκαίρι στον Ταμία του Συλλόγου στο χωριό μας, ή να καταθέσουν τα χρήματα στην Τράπεζα Πειραιώς που ο αριθμός
του λογαριασμού βρίσκεται σε άλλη στήλη.
Οι κακές οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε δεν
μας επιτρέπουν να εκδίδουμε και να ταχυδρομούμε επί πλέον
φύλλα χωρίς να έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση. Αυτό ισχύει
και για την ίδια την ύπαρξη του Συλλόγου!!!
Κίμων Παπαστεργίου
Ταμίας του Συλλόγου
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
ΕΓΙΝΕ 60 ΧΡΟΝΩΝ (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1957)
Του Προέδρου του Συλλόγου Στέλιου Παπαστεργίου

Τ

ο μακρινό 1957 τριάντα δύο Ρεντινιώτες αποφάσισαν και ίδρυσαν τον
Σύλλογο των Απανταχού Ρεντινιωτών. Αξίζει να μνημονεύσω τα ονόματά τους: 1. Κίμων Παπαστεργίου, 2. Γεώργιος Μάλλιος, 3. Νικόλαος Αυγέρος, 4. Ηλίας Νασιόπουλος, 5. Γεώργιος Ρήγας, 6. Γεώργιος Κατσαρός, 7. Γεώργιος Μούτος, 8. Ηρακλής Σταϊκός, 9. Ιωάννης Δρούγας, 10.

Νικόλαος Ραμαντάνης, 11. Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, 12. Πέτρος Ρήγας, 13. Μιχαήλ Καλογριάς, 14. Πέτρος Μπλάτσιος, 15. Δημήτριος Χαϊδάς,
16. Αντώνιος Μπουρβάρης, 17. Κώστας Θέος, 18. Ηλίας Ματσούκας, 19. Χαράλαμπος Παλάντζας, 20. Δημήτριος Μάλλιος, 21. Κώστας Μπάρλας,
Συνέχεια στη σελ. 7

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Ο

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, σε ημερίδα που έγινε πρόσφατα, επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση
του «Καλλικράτη» είναι από τις κορυφαίες κυβερνητικές προτεραιότητες. Και
ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να
ολοκληρωθεί το θεσμικό μέρος της μεταρρύθμισης αυτής για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Για το χωροταξικό δεν έγινε τελευταία κάποια δήλωση από κυβερνητικές
πηγές. Είναι όμως βέβαιο ότι θα υπάρξουν μεταβολές στους Καλλικρατικούς
Δήμους με κατατμήσεις, συνενώσεις και
πιθανότατα με την σύσταση και νέων Δήμων, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα.

Κοινή είναι η άποψη ότι σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή του συστήματος
δημιουργίας ισχυρών Δήμων με σκοπό
την περιφερειακή ανάπτυξη των τοπικών
γεωγραφικών διαμερισμάτων υπήρξε
ανεπιτυχής. Γι’ αυτό και οι διορθωτικές
επεμβάσεις στις περιπτώσεις αυτές είναι
αναγκαίες.
Στην περιφέρεια Καρδίτσας, ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος, ο Δήμος Σοφάδων, περιέλαβε κυρίως τα χωριά του
νομού που βρίσκονται γύρω στην πόλη
των Σοφάδων. Περιέλαβε όμως και τα δώδεκα ημιορεινά και ορεινά χωριά των Νοτιοανατολικών Αγράφων μέχρι και την
Ρεντίνα που βρίσκεται στα όρια με τις πεΣυνέχεια στη σελ. 6
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ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση
Παρακαλούνται οι συμπατριώτες μας για κάθε κοινωνικό γεγονός που τους αφορά
να ενημερώνουν τον Σύλλογο
με Fax (210 3812660) ή τηλεφωνικά για να αναγράφεται
στην εφημερίδα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:
Στέλιος Παπαστεργίου
Τηλ.: 6972212287
e-mail: stpapastergiou@hotmail.com
Αντιπρόεδρος:
Ισμήνη Κρικζώνη
Τηλ.: 6944633693
Γεν. Γραμματέας:
Βάνα Κοντακτσή
Τηλ.: 210 5721394 - 6976202462
Ειδικός Γραμματέας:
Νίκος Μπαρμπάτης
Κιν.: 6978445644
Ταμίας: Κίμων Παπαστεργίου
Τηλ.: 210 3465106 - 6973459277
Μέλη:
Θανάσης Μάλλιος
Τηλ.: 6972910075
e-mail: malliosthanasis@gmail.com
Βαγγέλης Καρακωνσταντόπουλος
Τηλ.: 6974232399
Συντακτική Επιτροπή:
Όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου

«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.: 210 2619003 Fax: 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Θάνατοι
• Πέθανε στην Αθήνα στις 5-5-2017 ο Πέτρος Τζιλίρας, ετών 79 και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα στις 6-5-2017.
• Πέθανε στη Λαμία στις 8-6-2017 η Κατίνα Τσακτάνη, ετών 85 και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα στις 9-6-2017.
• Πέθανε στην Αθήνα η Ελενίτσα Παππά στις 14-62017, ετών 91 και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα στις 16-62017.
• Πέθανε στην Αθήνα ο Φώτης Κοντακτσής στις 216-2017, ετών 57 και κηδεύτηκε στις 22-6-2017 στο Νεκροταφείο Περιστερίου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ένα τοπίο μαγικό, στη βρύση τη μεγάλη,
στην αγκαλιά η Ρεντίνα μας, κρατάει με καμάρι.
Εκεί μέσα στο πράσινο, στα γάργαρα νερά,
είναι κτισμένη από παλιά, του Άη Νικόλα η εκκλησιά.
Τριγύρω παραστέκουνε πλατάνια αψηλά,
μ’ ατέλειωτο τον ίσκιο, πυκνή τη φυλλωσιά.
Φρουροί σιωπηλοί από τα χρόνια τα παλιά,
ορθώνονται περήφανα, μπροστά στην εκκλησιά.
Αγίασμα αναβλύζει από της εκκλησιάς τα σωθικά,
στο διάβα του ποτίζει λουλούδια και φυτά.
Ο τόπος ευωδιάζει παντού δροσοσταλιά,
στη βρύση τη μεγάλη, στα γάργαρα νερά.
Μεσ’ τα πλατάνια τα ψηλά, ορχήστρα στήνουν τα πουλιά,
με τα τζιτζίκια συντροφιά, γλυκολαλούν μεσ’ τα κλαδιά
και ανυμνούν μελωδικά, του Άη Νικόλα τη θωριά,
μα και της φύσης την πλανεύτρα ομορφιά.
Σε τούτο το υπέροχο της φύσης σκηνικό,
οι αναμνήσεις μας ξυπνούν και στήνουνε χορό.
Μας ταξιδεύουν στα παλιά, τότε που ήμασταν παιδιά
και παίζαμε ανέμελα μπροστά στην εκκλησιά.
Ερασμία Καρέλη

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο Βαγγέλης Τζαμάρας, σύζυγος της συγχωριανής μας Ζωής Ξηρού, υπέστη προ μηνών, σοβαρότατο τραυματισμό στην σπονδυλική του στήλη κατά τη διάρκεια κοπής δένδρων στο βουνό. Τα
έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας του είναι
δυσβάσταχτα για την οικογένειά του, που κάνει ό,τι
μπορεί. Ο Σύλλογός μας μέσω αυτής της δημοσίευσης κάνει έκκληση προς όλους ώστε να συνδράμουμε οικονομικά την άτυχη οικογένεια καταθέτοντας ένα ποσό στον υπ’ αριθμ. 276/749725 – 37
λογαριασμό της οικογένειας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε την Μαργαρίτα Μάλλιου, κόρη του
Γιάννη και της Νάγιας Μάλλιου και εγγονή του Γιώργου και της Ρίτας Μάλλιου.
Η Μαργαρίτα ολοκλήρωσε τις σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορκίστηκε γιατρός και συνεχίζει το μεταπτυχιακό της στη
Νευρολογία.
Της ευχόμαστε επιτυχημένη σταδιοδρομία.
Θανάσης και Αγγελική Μάλλιου
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ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ
Έφυγες από κοντά μας
νωρίς σε ηλικία μόλις 57 χρονών.
Ήσουν ένας αξιολάτρευτος σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς.
Δεν πρόλαβες να χαρείς
τις χαρές της ζωής, να παντρέψεις τον Λάμπρο σου, να
καμαρώσεις τα εγγόνια σου.
Ο πλάτανος της Ρεντίνας θα χάσει την παρέα
σου και οι καζανιές του τσίπουρου θα λιγοστέψουν
για όλους, όμως θα είσαι ΠΑΝΤΑ εδώ, ΠΑΝΤΑ θα
σε αγαπάμε και για ΠΑΝΤΑ θα σ’ έχουμε στις καρδιές μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ
Η σύζυγός σου Βαρβάρα
Τα παιδιά σου Λάμπρος - Έφη - Μιχάλης
Τα εγγόνια σου Αρχοντούλα - Γιώργος
Βαρβάρα - Φώτης
Η οικογένεια ευχαριστεί όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος.
Η οικογένεια τα χρήματα που συγκέντρωσε αντί
στεφάνων δόθηκαν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών
“Πνοή Αγάπης”.
* * *
Έφυγε από κοντά μας πάνω απ’ όλα ένας πολύ
καλός φίλος και μετά ξάδερφος.
Θα μας λείψεις πολύ. Και εκείνο το… “έλα μια
πράσινη”.
Στη γειτονιά των αγγέλων θα σε περιμένουν
πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα, να δώσεις σε
όλους χαιρετίσματα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΦΙΛΕ.
Μαρίνος - Αγγελική Κοντακτσή
*

*

*

Στη μνήμη του Φώτη Κοντακτσή
Με μεγάλη μας λύπη μάθαμε πως έφυγε από
κοντά μας ο Φώτης Κοντακτσής, ένας άνθρωπος καλοσυνάτος, πρόθυμος και ευγενικός.
Πριν από δέκα περίπου χρόνια, όταν ετοιμάζαμε την έκδοση του βιβλίου μας «Άγραφα και ο ιστορικός Δήμος της Ρεντίνας-Οδοιπορικό στο χρόνο»,
είχαμε την ευκαιρία και την τύχη να τον γνωρίσουμε
καλύτερα, καθώς συμμετείχε, ως τυπογράφος που
ήταν, στην προσπάθειά μας. Μαζί του μοιραστήκαμε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες αλλά και
τη χαρά μας όταν κρατήσαμε το πρώτο αντίτυπο.
Σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας ο Φώτης
είχε πάντα έναν καλό λόγο να πει, μια ιδέα για να
μας εξυπηρετήσει και, όσες φορές χρειάστηκε, την
πόρτα του σπιτιού του ανοικτή. Νιώσαμε την αγάπη του για τη δουλειά του, αλλά και το μεράκι του
για το χωριό του, τη Ρεντίνα.
Τότε γνωρίσαμε και την οικογένειά του, την ευγενική Βάνα και τα παιδιά τους, για τα οποία ήταν
πολύ περήφανος. Και διαπιστώσαμε την άλλη πτυχή του Φώτη, του ήρεμου, ανεπιτήδευτου, καλού οικογενειάρχη.
Συμπονούμε βαθύτατα την οικογένεια για την
απώλειά της και ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της να
είναι καλά, γεροί και δυνατοί να διατηρήσουν την
ανάμνηση του δικού τους ανθρώπου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και
ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του.
Ελευθερία Σταυράκη
Φώτης Κρικζώνης
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ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΤΑ “ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ”
Του Στέλιου Παπαστεργίου
Ποτέ δεν πίστευα ότι η επέτειος των 60 χρόνων από της ιδρύσεως του Συλλόγου των Απανταχού Ρεντινιωτών θα συνοδευόταν από
ασπρόμαυρη έκδοση. Προφανώς αντιλαμβάνεστε όλοι ότι αυτό συμβαίνει για οικονομικούς λόγους. Είναι μία σαφέστατη υποβάθμιση της
εφημερίδας μας, αλλά και του Συλλόγου μας. Πρόθεσή μας είναι και
με την βοήθεια των μελών του Συλλόγου μας, να επανέλθουμε στο μέλλον σε έγχρωμη εκδοχή. Επιθυμία του Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν να αποστέλλουμε την Εφημερίδα ακόμα και σε μέλη που δεν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο, ανεξαρτήτως του λόγου που αυτό συμβαίνει, γιατί πιστεύουμε ότι εξυπηρετούνται καλύτερα οι σκοποί του Συλλόγου με την ευρύτερη διάδοση του λόγου μας.
Πιστεύουμε ότι όσο περισσότεροι είναι οι αναγνώστες και παραλήπτες
τόσο δυναμώνει η φωνή των “Ρεντινιώτικων Νέων”. Η σημερινή έκδοση
θα αποσταλεί σε περίπου χίλια τετρακόσια αντίτυπα. Οι συνδρομητές
που καταβάλλουν κανονικά την συνδρομή τους είναι περίπου πεντακόσιοι….
Με την ευκαιρία της γιορτής του Δεκαπενταύγουστου στη Ρεντίνα, ας προσπαθήσουμε όλοι, όσοι θα είμαστε στο χωριό, να αποδοθούμε
σε ένα αγώνα ώστε να προτρέψουμε φίλους και συγγενείς να υποστηρίξουν τα “Ρεντινιώτικα Νέα” καταβάλλοντας την συνδρομή τους!

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αυγέρος Φίλιππος (Τρ. Πειραιώς) ............................................20,00€
Χαϊδά Βίκυ ................................................................................20,00€
Ριζογιάννης Δημήτριος ............................................................15,00€
Κουτής Λάμπρος ......................................................................20,00€
Σουλτανιά Σπυριδούλα ............................................................50,00€
Ταμιωλάκης Λευτέρης ..............................................................10,00€
Κουτή Δήμητρα ........................................................................35,00€
Κούτρα Όλγα ............................................................................35,00€
Μαρνάρης Γιώργος ..................................................................20,00€
Κατσούλα Σοφία του Κων. (Τρ. Πειραιώς) ..............................20,00€
Λάρισσας Νικόλαος (Τρ. Πειραιώς) ..........................................20,00€
Ζιαγκουβάς Δημήτριος ............................................................10,00€
Τσακτάνης Νίκος ......................................................................10,00€
Μούτος Παναγιώτης (Αυστραλία) ..........................................100,00€
Γώγουλου Ειρήνη & Γεωργία ....................................................20,00€
Παρούση Φιλιώ ........................................................................20,00€
Κοντακτσή-Παπαγιάννη Λουκία ..............................................20,00€

Λογαριασμός του Συλλόγου στην 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

«ΤELEHERMES»
ΣΩΤΗΡΗΣ Γ. ΤΣΙΡΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΩΝ
Σοφ. Βενιζέλου 50
Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9715355
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ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ
Στου γηροκομείου την αυλή, πάνω σ’ ένα παγκάκι,
κάθεται ολομόναχο, θλιμμένο ένα γεροντάκι.
Και σκέφτεται όσα έκανε, όλα αυτά τα χρόνια,
και βλέπει πώς κατάντησε, σ’ αυτήν την καταφρόνια.
Ευτυχισμένοι ζούσανε, αυτός και η οικογένειά του,
η όμορφη γυναίκα του και τα δύο τα παιδιά του.
Αυτός και η γυναίκα του, δεν χόρταιναν δουλειά,
θέλανε τα παιδιά τους να ζήσουνε πιο καλά.
Γι’ αυτό και τα μορφώσανε, απ’ το υστέρημά τους,
και τα καμάρωναν, που έγιναν σπουδαία τα παιδιά τους.
Κουράγιο βρε γυναίκα μου, ώσπου να μεγαλώσουν,
είναι πολύ καλά και θα μας το ανταποδώσουν.
Και τα παιδιά σπουδάσανε, κάνανε και οικογένεια,
και στον παππού και στη γιαγιά δεν είχανε ευγένεια.
Από τη στενοχώρια την πολλή και πριν κλείσει ένας χρόνος,
πεθαίνει η γυναίκα του και μένει ο γέρος μόνος.
Ζήτησε στο αγόρι του, να πάει ο καημένος,
θυμάται τι του απάντησε και είναι φαρμακωμένος.
Πατέρα πολλά μας έκανες και σε ευχαριστούμε,
μα είναι δύσκολο εδώ, με γέροντες να ζούμε.
Και ο γέρος τους απάντησε, να ’χετε την ευχή μου,
και εγώ θα βρω μια γωνιά στο άλλο το παιδί μου.
Μα όταν το ανέφερε στην κόρη του μια μέρα,
εκείνη του απάντησε, δεν γίνεται πατέρα.
Σπίτι μεγάλο έχουμε, και η κόρη καμαρώνει,
μα όσα μέτρα μείνανε, τα κάναμε σαλόνι.
Πόσο ο γέρος λαχταρά να ’ναι με τα παιδιά του,
να ’χει τα εγγονάκια του πάνω στα γόνατά του.
Αυτή η σκέψη η γλυκιά, το γέρο αποκοιμίζει,
του γηροκομείου η ερημιά, όμως τον τριγυρίζει.
Ο γέρος αποκοιμήθηκε, με πρόσωπο θλιμμένο.
Την άλλη μέρα το πρωί, τον βρήκαν πεθαμένο.

Το έγραψε ο Βασίλης Π. Καλλιμάνης 1/4/2013

ΑΘΗΝΑ:
Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 111
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΗΛ. 210 2520892

ΑΚΡΑΤΑ:
ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26963 00933

ΚΙΝ:. 6972 910397
Email: evangelosmallios@gmail.com
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Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Ρεντίνας

Αποεπενδύουν τη χώρα!
Αποποιούνται τις κληρονομιές…
Νέοι χωρίς όραμα…

Αρ. Λογαριασμού

0026 0226 63 0201015567
Τράπεζα Eurobank Ergasias

ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΞΗΡΟΥ
ΤΗΛ.: 2443771866
ΚΙΝ.: 6973017812

Αδελφοί Κρικζώνη

SUPER MARKET
ΒΙΚΥ ΧΑΪΔΑ
ΤΗΛ.: 24430 71319

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

λάδας - με εισήγηση του Κολοκοτρώνη και
ταν να συμβεί κι αυτό - «πελεκάμε»
τη σύμφωνη γνώμη του Καραϊσκάκη - για
τα πόδια μας - με τη συνέχιση της
να σώσει τη χώρα, που βρίσκονταν σε καίυπέρμετρης φορολόγησης, την παριο σημείο διάλυσης και καταστροφής…
ράνομη και αντισυνταγματική είσπραξη
Ήρθε και βρήκε την Ελλάδα «στο
του ΕΝΦΙΑ μέσα από «εγκαταλελειμμένα
γκρεμό», όχι στο χείλος… παντού διάλυντουβάρια», γερασμένα και ανοίκιαστα, κι
ση, αυθαιρεσίες στρατιωτικών, συγκρούόλο αυτό συμπαρέσυρε τη χώρα μας στην
σεις κοινωνικές, λαθρεμπόριο, λεηλασία
αποεπένδυση και την αποποίηση της κλητου δημόσιου χρήματος, ο στόλος σε ακιρονομιάς από τους νέους, δείχνοντας με
νησία, πολύ δύσκολη γενικά η κατάσταση,
αυτό τον τρόπο την γενικότερη απογοήαλλά δεν δείλιασε και πήρε γενναίες αποτευση και το χάσιμο του οράματος…
φάσεις… Διέθεσε όλη του την περιουσία
Αυτές οι επενδύσεις, κόποι μιας ζωής
στο κράτος και από τα ιδιαίτερα εισοδήγια κάθε Έλληνα, αποτελούσαν για το κράΤου
τος τη μεγαλύτερη πηγή φορολογικών Περικλή Βασιλού ματά του κάλυπτε τα όποια ατομικά έξοδα, «…τίποτα δεν θα αγγίξω από το δηεσόδων, που εκφράζεται με αριθμούς για
μόσιο ταμείο…», τίποτα δεν άγγιξε και συνέστησε
πάνω από 70% ποσοστό συνολικών εσόδων…
στους Υπουργούς του, εφόσον έχουν να ζήσουν να
Κι έρχεται εδώ το κράτος, με την άδικη και αλμην παίρνουν μισθό… Τι μπορείς να πάρεις από
λοπρόσαλλη πολιτική του, να «εκδικείται» αυτή
«ερείπια», όταν ο λαός βρίσκεται στην «εσχάτη πετην φιλοπρόοδη και επενδυτική δραστηριότητα των
νία»…
πολιτών, με την σκληρότερη και σχεδόν απάνθρωΤι συμβαίνει σήμερα; Οι μισοί πολιτικοί, κατηγοπη συμπεριφορά «τιμωρίας», μετατρέποντας τα
ρούν τους άλλους μισούς για «μίζες», λοβιτούρες και
ακίνητα, τα «ντουβάρια», σε φερέλπιδες μηχανές είπαρανομίες στα δημόσια ταμεία, πολλοί βρίσκονται
σπραξης, αλλά μέσα από ανύπαρκτα στην κυριολεστη φυλακή αλλά οι περισσότεροι - που θα έπρεπε
ξία έσοδα!
να είναι κι αυτοί - είναι «απ’ έξω», ο λαός βρίσκεται
Μα καλά, αναρωτιέται ο απλός - και κατάπληκτος
σε μόνιμη κατάθλιψη και φτώχεια, η χώρα αποεπολίτης - έχουν τελείως παραφρονήσει;
πενδύεται, οι νέοι άνεργοι, κι απ’ αυτούς, όσοι είχαν
Γιατί δεν αφήνουν στον πολίτη ελεύθερη την επιτην «τύχη» της κληρονομιάς, την αποποιούνται κι
λογή και το δικαίωμα στην ελπίδα και το όραμα, δίέχουν χάσει το δικαίωμα στο όραμα και την ελπίδα,
νοντας ενθάρρυνση στους νέους να ανοίξουν τα φτεμια κατάσταση που αποπνέει από μόνη της αφόρηρά τους στην χώρα τους κι όχι, όπως κατά κόρον γίτη δυσφορία και στενοχώρια…
νεται πια, στο εξωτερικό… Ένας βραχνάς κι ένας
Η Ελλάδα «πελεκάει τα πόδια της», κι οι πολιτιεφιάλτης ατελείωτος είναι πλέον το κράτος, που επικοί έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί δεν ομονοούν για
βάλλει φόρους εκεί που δεν υπάρχουν αποδεδειγνα σώσουν μια πατρίδα που ο κατήφορος «δεν έχει
μένα έσοδα… Κάθε τέτοια μικρο-επένδυση του ποπάτο», είμαστε όχι στο χείλος, αλλά στο γκρεμό, οι
λίτη, από την αρχή της κατασκευής της μέχρι την
«προστάτες», όπως και παλιά, δεν μας υπολογίζουν,
αποπεράτωσή της, το 70% περιέρχεται στους ερόπως δεν μας υπολόγισαν και τότε με «τα δάνεια της
γαζόμενους, συν το κέρδος για το κράτος από φόΑγγλίας», εκατόν ενενήντα χρόνια κι ακόμα χρωρους και ΦΠΑ…
στάμε… Σήμερα, οι τωρινοί πολιτικοί, μας χρέωσαν
Τόσο οι προηγούμενοι πολιτικοί μας, που ψήφιγια άλλα διακόσια χρόνια…
ζαν νόμους, όσο και οι σημερινοί, που «θα …τους
Ο λαός μας νιώθει ότι ξεπουλήθηκε, ο ορυκτός
έσχιζαν», έχουν τεράστιες ευθύνες, λάθη, παραμας πλούτος είναι τεράστιος και ανεκμετάλλευτος,
λείψεις και ανικανότητα, εναλλάσσονται συνέχεια
κάποιοι περιμένουν σαν τα «κοράκια» για το «μεγάλο
και βύθισαν τη χώρα στο χειρότερό της σημείο, εδώ
φαγοπότι», πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος σε
και περίπου διακόσια χρόνια, όταν στις 2/4/1827, η
αυτή την εθνική ταπείνωση, πριν χάσουμε το κουΓ’ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στην Τροιζήνα, επέράγιο και την αντοχή μας, όσοι έχουμε ακόμη…
λεξε τον Καποδίστρια, ως πρώτο Κυβερνήτη της Ελ-

Επισκεφθείτε τους ξενώνες της Ρεντίνας

Δίκαιο Ακινήτων
Κληρονιμικό Δίκαιο
Δηλώσεις ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΟΛΟΠΙΑ: 24430 - 71247

Rentinia Inn: 24430 - 71111
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Ο Β ΟΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από την αρτοκλασία του Αγίου Βασιλείου που τελέστηκε στον Ιερό Ναό
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και Αγίου Αρτεμίου στο Βόλο.
Καρκατσέλη Ελένη ................................................................10,00€
Καρκατσέλη-Ξηραδάκη Αλίκη ................................................10,00€
Καρκατσέλη Σοφία ..................................................................5,00€
Σουλτανιάς Δημ. ....................................................................10,00€
Σουλτανιάς Παύλος ................................................................10,00€
Κεραμάρη-Μπίρη Ελευθερία ..................................................10,00€
Κεραμάρη-Κοντακτσή Βαγγελίτσα ........................................10,00€
Κανέλλος Ιωάννης
(για Μουσείο Εθν. Αντίστασης) ..............................................20,00€
Κεραμάρης Δημήτρης του Μάρκου ......................................20,00€
Κεραμάρη-Βαϊτσοπούλου Ελένη ..........................................10,00€
Βαϊτσοπούλου Βαγγελίτσα ......................................................5,00€
Γκρέκος Βαγγέλης (για το Σύλλογο) ....................................15,00€
Γκρέκος Βαγγέλης (για το Μουσείο Εθν. Αντίστασης) ........10,00€
Καρκατσέλης Χρήστος ........................................................ 10,00€
Σύνολο ευρώ ......................................155,00€
Μειον Μουσείο Εθν. Αντίστασης ...... 25,00€
............................................................130,00€
Για το Σύλλογο .................................. 20,00€
............................................................110,00€

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού καλούνται τα μέλη
του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Ρεντίνας –
Αγράφων σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στη Ρεντίνα στις 13
Αυγούστου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.
1. Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. για τη διετία που πέρασε.
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προϋπολογισμός και πρόγραμμα δράσης για την ερχόμενη διετία.
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Εγγραφές νέων μελών γίνονται από τα μέλη του Δ.Σ.
Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.
ή την Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
μέχρι την Παρασκευή 12-8-2017 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.
3 του Καταστατικού.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΡΑΓΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Frais

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

www.frais.gr

Από Ημερολόγια (20€ Χ 5) ..................................................100,00€
Καρκατσέλη Σοφία ................................................................20,00€
Καρκατσέλη-Ξηραδάκη Αλίκη ................................................20,00€
Κεραμάρη-Βαϊτσοπούλου Ελένη ..........................................10,00€
Κεραμάρης Δημήτρης ............................................................10,00€
Κανέλλος Ιωάννης ................................................................30,00€
(10€ Ι. Μ. Ρεντίνας, 10€ Μουσείο Εθν. Αντίστασης,
10€ Σύλλογος)
Ζάγγα Ντίνα ..........................................................................10,00€

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
Α/ΦΟΙ ΧΑΪΔΑ • ΤΗΛ.: 6978981227

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

ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
Ρεντίνα Τηλ.: 24430 71240

JK cars Αγοραπωλησίες αυτοκινήτων
Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα αυτοκίνητά μας μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook “Αγοραπωλησία επίλεκτων
Αυτοκινήτων Δημήτρης Βασιλάκης και Συνεργάτες” ή στα παρακάτω τηλέφωνα
και email:
Τάκης: 6976331548 tkavalarakis@gmail.com
Κώστας: 6973646258 kostaskrik1987@gmail.com
Δημήτρης: 6944364874
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

ριφέρειες της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας, απορροφώντας και τους τρεις
Καποδιστριακούς Δήμους, Ταμασίου, Μενελαΐδας και Ρεντίνας που είχαν μια
υποδειγματική λειτουργία και απόδοση σε έργα επί δεκαπέντε χρόνια.
Τα αποτελέσματα αυτής της άστοχης χωροταξικής διαμόρφωσης ως προς
τα δώδεκα αυτά χωριά με την υπαγωγή τους στον πεδινό Δήμο Σοφάδων
φάνηκαν από τα πρώτα χρόνια μετά το 2010 που εφαρμόστηκε το μοντέλο του «Καλλικράτη». Πληθυσμιακή αποψίλωση, περιορισμός θέσεων εργασίας, εγκατάλειψη οδικών δικτύων, έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων, κλείσιμο ή υπολειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων (Λουτρά Σμοκόβου, Ξενώνας Ρεντίνας) και αφαίμαξη των νερών της Λίμνης Σμοκόβου, που αποτελεί το «σήμα κατατεθέν» αυτής της περιοχής.
Γίνεται φανερό ότι κάτι πρέπει να γίνει για τα δώδεκα αυτά χωριά. Γιατί αν συνεχιστεί η υπανάπτυξή τους, σε λίγο κινδυνεύουν να χαθούν. Να χαθούν μέσα στην απομόνωση, οικονομική και κοινωνική, και στην εγκατάλειψη
από την κρατική εξουσία.
Η μοναδική λύση, είναι όπως έχει γίνει αντιληπτό από το σύνολο των κατοίκων τους, η δημιουργία μιας τοπικής δομής με την μορφή του Δήμου. Κάτι
παρόμοιο με το Δήμο Αργιθέας και τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για την ίδρυση του νέου Δήμου Λίμνης
Σμοκόβου, με συνεχή διαβήματα, παραστάσεις και υπομνήματα κρατά ζωντανό αυτό το καθολικό αίτημα των κατοίκων αυτών των χωριών. Χρειάζεται όμως και η κινητοποίηση όλων, όλων μας, κατοίκων, τοπικών παραγόντων, πολιτικών και συλλογικών φορέων. Τώρα, με τον ερχομό του καλοκαιριού
που τα χωριά μας γεμίζουν από ξενιτεμένους συγχωριανούς μας, είναι ευκαιρία το αίτημα για την ίδρυση αυτού του Δήμου να αποκτήσει μια δυναμική με συγκεντρώσεις σε τοπικό επίπεδο για να ακουστεί η φωνή μας σε
ολόκληρη την περιφέρεια.
Πριν από ένα μήνα περίπου, την 8η Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα σύσκεψη των τεσσάρων τμημάτων Αυτοδιοίκησης των Νομαρχιακών
Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλίας με αντικείμενο τις προτεινόμενες αλλαγές
στον «Καλλικράτη».

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Παραδίδονται μαθήματα κατ’ οίκον
σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
τηλ.: 210 3423561 • κιν: 6977716794

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε από την
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το αίτημα αυτό. Πρέπει όμως και τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν θέση και να πιέσουν τα τοπικά και τα
κεντρικά όργανα του κόμματός τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Οι αντιπεριφερειάρχες 37 πόλεων, μεταξύ των οποίων και ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, στην πρώτη θεματική τους συνάντηση στις αρχές
Ιουλίου, αντάλλαξαν απόψεις για την ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και
τις αλλαγές που σχεδιάζονται ενόψει της εξαγγελθείσας μεταρρύθμισης του
«Καλλικράτη». Αποφάσισαν δε για το σκοπό αυτό να συσταθεί δεκαμελής
επιτροπή, η οποία θα αναλάβει να συγκεντρώσει και να επεξεργασθεί τις θέσεις και προτάσεις των αρμόδιων φορέων, για να συνταχθεί μία ενιαία συνολική πρόταση για όλα τα σχετικά θέματα. Η Συντονιστική Επιτροπή θα έχει
συνεχή επαφή με το νέο αυτό όργανο, όπου θα εκθέσει τις προτάσεις της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του Σεπτεμβρίου από την Κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» και σε σύντομο χρονικό διάστημα πιθανολογείται η ψήφισή του.
Συνεπώς τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για την άσκηση πιέσεων προς κάθε
κατεύθυνση για την ικανοποίηση του ζωτικού αυτού αιτήματος της ίδρυσης
του Δήμου Λίμνης Σμοκόβου, που θα φέρει την ανάπτυξη στα δώδεκα χωριά μας.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το σκοπό αυτό θα δραστηριοποιηθεί
κυρίως στην Αθήνα και με κατεύθυνση την κεντρική εξουσία. Όμως και οι
τοπικοί παράγοντες (Τριμελή Συμβούλια, Πρόεδροι τοπικών δημοτικών και
κοινοτικών διαμερισμάτων, συλλογικοί φορείς π.χ. σύλλογοι, στελέχη κομμάτων κ.α.) πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να πιέσουν τα τοπικά κέντρα
αποφάσεων για την ικανοποίηση του αιτήματός μας αυτού.
Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι στα χέρια όλων μας.
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο εκπρόσωπος
ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΣΑΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ & ΒΑΪΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ Ο.Ε.
1ο χλμ. Κέδρου-Καρδίτσας
Τηλ.: 24430 51528, Κιν.: 6979670990, 6974876700
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ
ΕΓΙΝΕ 60 ΧΡΟΝΩΝ (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1957)
Συνέχεια από τη σελ. 1

22. Γεώργιος Δρούγας, 23. Ιωάννης Μάλλιος, 24. Πέτρος Κορομπίλης, 25. Ηλίας Κονταξής, 26. Χαρίλαος Σουλτανιάς, 27. Ηλίας
Σουλτανιάς, 28. Δημήτριος Ντουράκης, 29. Ελπίδα Ρήγα, 30. Ηλίας
Γκρέκος, 31. Γεώργιος Παπαστεργίου, 32. Χρυσόστομος Κονταξής.

Οι ανάγκες της τότε εποχής επέβαλαν την αλληλεγγύη μεταξύ των
συγχωριανών, την προώθηση των θεμάτων τους στην Αθήνα και στο
χωριό, και ήταν μάλλον φυσικό αποτέλεσμα η συσπείρωσή τους σε
Σύλλογο, ώστε με οργανωμένο τρόπο να προωθούν το χωριό και τους
συγχωριανούς που είχαν και έχουν ανάγκη.
Έχω την αίσθηση ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια από της ιδρύσεώς του
οι Απανταχού Ρεντινιώτες ζητούσαν εντονότερα την επαφή με τον
Σύλλογο, είτε για απλή κοινωνική συναναστροφή στο εκάστοτε καφενείο που σύχναζαν, είτε για να ζητήσουν συνδρομή για επίλυση εργασιακών και οικονομικών θεμάτων, καθώς και εκτέλεση έργων στο
χωριό και εκδηλώσεων, κυρίως τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και προσφοράς δώρων, ρούχων και γραφικής ύλης προς τους μαθητές του
σχολείου του χωριού.
Στη συνέχεια η πάροδος των ετών και η γενικότερη άνοδος του
βιοτικού επιπέδου όλων των Ελλήνων, είχε ως αποτέλεσμα την λιγότερη ανάγκη για προσφορά του Συλλόγου σε ατομικό επίπεδο, καθώς πλέον οι περισσότεροι είχαν αποκατασταθεί οικονομικά και επαγγελματικά.
Η έκδοση της Εφημερίδας του Συλλόγου ήταν κατά τη γνώμη μου
ιδιαίτερα σημαντική για τη Ρεντίνα και τους Απανταχού Ρεντινιώτες.
Πλέον τα προβλήματα του χωριού μας ζητούσαν επίλυση με οργανωμένο τρόπο. Εκατοντάδες άρθρα έχουν γραφεί από επιφανείς Ρεν-

τινιώτες που σκοπό είχαν την πίεση της κεντρικής εξουσίας ώστε να
στέρξει και να προωθήσει έργα για το χωριό και την ανάπτυξή του.
Παράλληλα η Εφημερίδα του Συλλόγου ως σημείο αναφοράς όλων
των Ρεντινιωτών, τους συσπειρώνει και τους ενημερώνει για όλα τα
θέματα του χωριού. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί χωριανοί αδημονούν για την έκδοσή της. Περί τα χίλια τετρακόσια φύλλα εφημερίδας αποστέλλονται κάθε φορά. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αναγνώστες
είναι πολύ περισσότεροι.
Το έτος 1985 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Σύλλογο των Απανταχού Ρεντινιωτών. Με κόπο και οικονομική προσφορά όλων των Ρεντινιωτών που μπορούσαν, ο Σύλλογός μας απέκτησε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα. Η ανακαίνιση και διαμόρφωση του χώρου έγινε με
εθελοντές τεχνίτες από τη Ρεντίνα. Οι Συνελεύσεις του Συλλόγου μας,
οι Συνεδριάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και πολλές εκδηλώσεις γίνονται πλέον εκεί.
Το παρόν άρθρο το έγραψα θέλοντας να τιμήσω τους ιδρυτές του
Συλλόγου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 60 χρόνων από της συστάσεως του Συλλόγου και να τονίσω την αναγκαιότητα της υπάρξεως τόσο του Συλλόγου όσο και της Εφημερίδας του. Είναι απαραίτητα συστατικά της Ρεντίνας. Βοήθησαν το χωριό μας διαχρονικά και θα συνεχίσουν να βοηθούν, να ενώνουν, και να προωθούν τα
συμφέροντα του χωριού και στο παρόν αλλά και στο μέλλον!

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑ TΗΛ.: 6977582507

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Αμαλία Αθ. Κρικζώνη
Ρεντίνα Τηλ.: 24430 71263
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« Σ Τ ΡΑΤ Η Γ Ι ΚΟ Σ

ΛΟ Γ Ο Σ »

ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΚΟΝΤΑΞΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Από διάλεξη την
οποία έδωσε ο Αντιστράτηγος Παν. Γκαρτζονίκας, με θέμα την
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ»
ήρθε σε γνώση μας βιβλίο που τυπώθηκε στο
Βουκουρέστι το 1832
με τίτλο: ΟΝΗΣΑΝΔΡΟΥ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ»
μετά του πολεμικού
άσματος του Τυρταίου εκ της ΕΛΛΗΝΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
υπό του Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ «του εκ
Ρενδίνης των Αγράφων. ιδία δαπάνη αυτού εκδοθείς Ίνα διανεμηθή δωρεάν τοις εν Ελλάδι αξιωματικοίς και εν τοις σχολείοις. Ευγνωμοσύνης ένεκα».
Αν σκεφτούμε ότι από τη Σχολή των Ευελπίδων που ίδρυσε ο Ιωάννης Καποδίστριας στο
Ναύπλιο αποφοίτησαν το 1831 (στην πρώτη σειρά) οκτώ Ανθυπολοχαγοί του Πυροβολικού θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η προσφορά του
ρεντινιώτη δωρητή ήρθε έγκαιρα να καλύψει μια
πραγματική ανάγκη της τότε πολιτείας. Να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τα εγκυρότερα βιβλία,
πόσο μάλλον όταν αυτά είχαν ελληνική προέλευση.
Για τον συγγραφέα Ονήσανδρο ξέρουμε ότι
ήτο έλληνας του πρώτου αιώνα π.Χ. πλατωνικός
φιλόσοφος με κείμενα περί στρατηγημάτων.
Ενώ θα έπρεπε το βιβλίο του να έχει μόνον αρχειακή σημασία, η αλήθεια του ωστόσο ισχύει ακόμη και σήμερα. Αναφέρουμε τα κεφάλαια: «ΠΕΡΙ
ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ, ΟΥ ΚΑΤΑ ΓΕΝΗ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΩΣΠΕΡ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΑΣ ΟΥΔΕ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΑΣ ΑΛΛΑ ΣΩΦΡΟΝΑ, ΕΓΚΡΑΤΗ, ΝΗΠΤΗΝ, ΛΙΤΟΝ, ΔΙΑΠΟΝΟΝ, ΝΟΕΡΟΝ, ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΝ, ΜΗΤΕ ΝΕΟΝ, ΜΗΤΕ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ, ΑΝ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΙΔΩΝ,
ΙΚΑΝΟΝ ΛΕΓΕΙΝ, ΕΝΔΟΞΟΝ». «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ
ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΦΑΛΑΓΓΑ
ΤΑΣ ΚΥΚΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΝ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΞ ΕΛΛΟΓΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΕΠΑΓΕΙΝ», «ΠΕΡΙ
ΤΟΥ ΔΕΙΝ ΓΥΜΝΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ», «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
ΕΥΘΥΜΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΙΣ», «ΠΟΤΕ ΔΕΙ
ΦΟΒΟΝ ΕΜΒΑΛΛΕΙΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΙΔΙΩ
ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΕΚΦΩΝΕΙΝ ΧΑΡΜΟΣΥΝΑ
ΤΟΙΣ ΥΠΗΚΟΟΙΣ ΕΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ, ΟΜΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΛΥΕΙΝ ΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΜΗΤΕ
ΕΝ ΤΑΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣΙ, ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΣΙΝ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΩΤΕΥΩΣΙ ΤΩ ΙΠΠΙΚΩ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΕΝΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ», «ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΠΤΕΙΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ» κ.λπ.
Ας μη ξεχνάμε ότι: «οι εν τη μονή Ρενδίνης
ενδιαιτώμενοι είχον γνώσιν της θύραθεν (της κλασικής δηλ.) παιδείας», (Ιεζεκιήλ |Βελανιδιώτης
Στρούμπος| Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφαρσάλων «Αι Ιεραί Μοναί της Πίνδου»,
ο οποίος έρχονταν και δίδασκε ο ίδιος στην Ρεντίνα στις αρχές του 20ού αιώνα). Το γεγονός είναι ότι το παραπάνω βιβλίο ήταν σε γνώση της
τουρκοκρατούμενης τότε Ρεντίνας, γενέτειρας
του Σκαλιστήρα, η οποία προεπαναστατικά διατηρούσε σχολή ανωτέρας μορφώσεως και όπου
στα χρόνια του Σκαλιστήρα φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο κάθε χρόνο περί τα 500 παιδιά.

Ίσως, μάλιστα, να συνέβαλλε το παραπάνω βιβλίο
στην επιλογή μιας σειράς συμπατριωτών να επιλέξουν, ως επαναστατική διαδικασία τιμής, τη
στρατιωτική καριέρα, επιλογή η οποία συνεχίστηκε μέχρι τις μέρες μας. Θυμίζουμε μια σειρά
σημαντικών στρατηγών που άνοιξαν τον δρόμο
της ΣΣΕ για τη Ρεντίνα. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ γεννήθηκε στα
1860, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ γεννήθηκε
στα 1873, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ (αδελφός
της γιαγιάς μου) γεννήθηκε στα 1875, κ.λπ. Έτσι
ξεκινάει η φήμη ότι η Ρεντίνα είναι γενέτειρα
στρατηγών (και ακολουθούν πολλοί άλλοι, όπως
ο πατέρας μου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ.
ΚΟΝΤΑΞΗΣ γεννήθηκε στα 1913), κάτι γνωστό
στους παλαιότερους αξιωματικούς όπως φαίνεται και από την αναφορά στον Σκαλιστήρα στην
διάλεξη του στρατηγού Γκαρτζονίκα που έγινε αιτία να ανακαλύψουμε την παραπάνω έκδοση και
τον ευχαριστούμε γιαυτό.
Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1601
στο Παρίσι από τον Rigaut με λατινική μετάφραση. Για δεύτερη φορά εκδόθηκε το 1761 στην
Νυρεμβέργη από τον Γερμανό Schwebel με μετάφραση στην γαλλική. Για τρίτη φορά το 1822
το έργο εξέδωσε ο σημαντικότερος εκφραστής
του ελληνικού διαφωτισμού Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος διέπρεψε στις εκδόσεις έργων της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Το βιβλίο είναι
ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της
επιστήμης του πολέμου. Ο Κοραής το εξέδωσε
στο τυπογραφείο του φιλέλληνα Φιρμίνου Διδότου πατρός και υιών για να συντελέσει και αυτός
κατά τις δυνάμεις του στην καλή έκβαση του αγώνα (Δέσποινα Αλάτση Αθήνα 1978 επανέκδοση
ΟΝΗΣΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ, σελ. Ι,ΙΙ). Ο Γάλλος
μαθητής του Κοραή, Αμβρόσιος-Φιρμίνος Διδότος
(γαλλ., Ambroise-Firmin Didot, 1790–1876), δώρισε στην επαναστατημένη Ελλάδα ένα πλήρες
τυπογραφείο. Η οικογένεια των ελληνικών στοιχείων που σχεδίασε ο Φιρμίνος Διδότος (γαλλ.,
Fermin Didot, 1764–1836), πατέρας του Αμβρόσιου-Φιρμίνου, χρησιμοποιήθηκε για δύο αιώνες
και είναι ακόμα γνωστή με την ονομασία τα απλά.
Στο έργο υπάρχει μετάφραση στην γαλλική και
περιλαμβάνεται το «πρώτο ελλεγείο» του Τυρταίου για να χρησιμεύσει, όπως γράφει ο Κοραής
ως ύμνος εις την ελευθερία των μαχόμενων ελλήνων. «Οι Λάκωνες εν τοις πολέμοις τα ΤΥΡΤΑΙΟΥ ποιήματα απομνημονεύοντες, ένρυθμον κίνησιν ποιούνται. ΑΘΗΝ. ΔΕΙΠΝΟΣΟΦ. Σελ.630».
μεταφέρουμε τέσσερις στίχους σε μετάφραση Κοραή:
ΟΣΤΙΣ ορέγεται καλήν να κατορθώση πράξιν,
Περί πατρίδος πολεμών, φίλοι, ΄ς την πρώτην τάξιν
Νεκρός να πέση πληγωθείς, ως ήρωας ανδρείος,
Μηδ’ υποφέρη να γενή δούλος άλλων αχρείος.
Για τέταρτη φορά το βιβλίο εκδόθηκε το
1832 από τον συμπατριώτη μας Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑ εκ της ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπως
αναφέρεται στο εξώφυλλο του βιβλίου, δηλαδή
από την έκδοση του Αδαμαντίου Κοραή. Ο Σκαλιστήρας φρόντιζε, πριν να απελευθερωθεί η Ρεντίνα, για τη διανομή του «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ» σε εγγράμματους πλέον φοιτητές της ΣΣΕ μιας και τα
αντίτυπα του Κοραή είχαν κακοπάθει στα πεδία
των μαχών του ’21 και στην χρήση του χαρτιού
ως στερεωτικού υλικού βολίδων των καριοφιλιών.
Ο Ονήσανδρος εξετιμάτο ιδιαιτέρως διδασκόμε-

νος μέχρι τα πρώτα έτη της βασιλείας του Γεωργίου του Α΄ (1864-1868), αλλά και αργότερα.
Προκύπτει ακόμα ότι ο δωρητής Σκαλιστήρας,
γνώριζε ακριβώς τις ανάγκες της πολιτείας, είχε
την ανάλογη παιδεία για να γνωρίζει το περιεχόμενο του βιβλίου, είχε την οικονομική άνεση για
να επιφορτιστεί των εξόδων και τις απαραίτητες
επαφές στο Παρίσι και το Βουκουρέστι για να το
φέρει εις πέρας. Τα παραπάνω ενισχύουν την γνώση μας ότι την εποχή εκείνη η Ρεντίνα, άκμαζε και
οικονομικά, είχε εδραιώσει εμπορικές επαφές με
την Κωνσταντινούπολη και την Ευρώπη ενώ με τις
επαναστατικές εκδόσεις που παράγγελνε εν
μέσω τουρκοκρατίας, καλλιεργούσε το εθνικό συναίσθημα της απελευθέρωσης.
Γεγονός είναι η επαφή του Σκαλιστήρα με τον
Κοραή για την έγκριση του τελευταίου να ξανατυπωθεί το βιβλίο του στο Βουκουρέστι. Αυτή είναι μεγάλης σημασίας γιατί δείχνει το πεδίο συναναστροφής των ρεντινιωτών και τις σχέσεις που
διατηρούσαν με την ευρωπαϊκή κοινωνία των
γραμμάτων (βλέπε ελληνικά τυπογραφεία στην
Ευρώπη) και των φιλοσοφικών ρευμάτων (ελληνικός διαφωτισμός). Ο βίος του Κοραή (1748-1833)
καλύπτει όλες τις εκδόσεις που παραγγέλθηκαν
από τη Ρεντίνα μιας και δεν μπορεί να διέλαθαν
και οι προηγούμενες της προσοχής ενός Κοραή
ο οποίος κατ’ επάγγελμα ασχολήθηκε με τα ελληνικά γράμματα. Εξάλλου, όπως έχουμε αποδείξει με στοιχεία και αλλού, οι εκδόσεις τότε δεν
ήταν και τόσο πολλές. Με το βιβλίο αυτό του 1832
προστιθέμενο σήμερα στις δύο εκδόσεις της ακολουθίας του επαναστάτη Αγίου Σεραφείμ του 1790
και 1802, η Ρεντίνα αναβαθμίζεται στην κλίμακα
των ιστορικών κέντρων πολιτισμού στα Άγραφα
(Βλέπε και Γιώργου Π. Κονταξή, «Η Ρεντίνα των
Αγράφων και ο προεστός Τσολάκογλου», 2009
σελ. 188-191).
Τους πλήρεις τίτλους των δύο ακολουθιών του
Αγίου Σεραφείμ οφείλουμε στον Πανοσιολογιότατο Κύριλλο, αρχιμανδρίτη της μονής Κορώνας,
τον Κων. Τσιώλη, Ιατρό ερευνητή και εισηγητή του
Συνεδρίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2015 με θέμα: «Η μονή της Ρεντίνας των Αγράφων στην αλληλογραφία του Ευγένιου Γιαννούλη και του Αναστάσιου Γόρδιου»
και Γεώργιο Αθ. Κλήμου, Ερευνητή-Συγγραφέα
και εισηγητή του Συνεδρίου ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2015 με θέμα: «Η
παιδεία του άρχοντα Ρεντίνας και προεστού
Αγράφων Δημ. Τσολάκογλου μέσα από κείμενα,
επιστολές και ένα του ποίημα», (Βλέπε σελ. 159164 και 213-234, των πρακτικών του Συνεδρίου
που εκδόθηκαν με επιμέλεια και δαπάνη Κωνσταντίνου Μιλτιάδη Κούτρα, Πτυχιούχου Παντείου και Νομικής Θεσ/νίκης και Δημάρχου Ρεντίνας Αγράφων 1999-2006).
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