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ΤΣΙΠΡΟΚΑΤΑΝΥΞΗ
ΓΙΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗ ΡΕΝΤΙΝΑ
28 Οκτωβρίου η γιορτή του τσίπουρου

Τ

α ρακοκάζανα πήραν φωτιά εδώ και αρκετές μέρες στο
χωριό μας και το παραδοσιακό και ωφέλιμο τσίπουρο,
αχνιστό ακόμα, έκανε την εμφάνισή του στις πέντε ταβέρνες που οι θαμώνες τους το βρήκαν, όπως κάθε χρόνο,
άριστης ποιότητας. Μαζί με το φρέσκο τσίπουρο έρχεται για
ενδέκατη χρονιά φέτος και η καθιερωμένη γιορτή των
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ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
Περιμένοντας την μεταρρύθμιση
του «Καλλικράτη»

Η

Κυβέρνηση είχε εξαγγείλει ότι μέσα
στο Σεπτέμβριο επρόκειτο να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το
νομοσχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις του νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή
για τη μεταρρύθμιση του γνωστού μας μοντέλου με την ονομασία Καλλικράτης που
εφαρμόστηκε από το έτος 2010 με τη
σύμπτυξη των Καποδιστριακών δήμων σε
ολόκληρη τη χώρα.
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τη
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τη σύσταση του νέου δήμου στην περιφερειακή
ενότητα Καρδίτσας με την ονομασία «ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» κατά το πρότυπο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, πρω-

τοστάτησε και έλαβε ενεργά μέρος για την
ενημέρωση όχι μόνο των κατοίκων των δώδεκα ημιορεινών και ορεινών παραλίμνιων
χωριών, αλλά και για την προβολή του αιτήματος προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.
Λόγω φόρτου νομοσχεδίων προς ψήφιση στη Βουλή, το παραπάνω νομοσχέδιο
δεν προωθήθηκε μέχρι τώρα. Πρόκειται
όμως να εισαχθεί, πιστεύουμε, σύντομα.
Και να ψηφισθεί από τη Βουλή, ίσως και
από όλα τα κόμματα ή από τα περισσότερα, γιατί κατά φημολογία περιέχει σημαντικές διατάξεις με επεμβάσεις σε καίρια σημεία του νόμου, τα οποία χαρακτηρίστηκαν
Συνέχεια στη σελ. 6

Ανοιχτή επιστολή στους Ρεντινιώτες
«Ρεντινιώτικων Τσίπρων». Μια γιορτή που έγινε πλέον παράδοση για τη Ρεντίνα και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός
για τους μόνιμους κατοίκους και ένα μέσο διαφήμισης του
χωριού μας, αφού οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία, μαζί με
την «τσιπροκατάνυξη» να δουν και να θαυμάσουν τα τρία μουσεία του, τις τρεις αξιόλογες εκκλησίες του, τα παραδοσιακά
του πέτρινα σπίτια, όσα βέβαια απέμειναν, το ωραίο λιθόκτιστο σχολείο μας, με το απέναντί του ταιριαστό «Δημαρχιακό» μας κατάστημα, τα ξενοδοχεία του, και τόσα άλλα
αξιοθέατα που έχει.
Το χωριό μας έψηνε τσίπουρα από πολύ παλαιά με τοπικά
μάλιστα στέμφυλα, δηλαδή με τα υπολείμματα των σταφυλιών μετά την έκθλιψή τους. Από τότε που η Ρεντίνα είχε ακόμα αμπέλια γύρω και μάλιστα μέχρι μέσα στο χωριό και έβγαζε εκείνο το ημιγλυκόμαυρο ντόπιο κρασί.
Ο λεβεντόκορμος, μακαρίτης από χρόνια, Βασίλης Γούζιος, παππούς του συνονόματου σημερινού Δημοτικού Συμβούλου, για αρκετά χρόνια έστηνε το καζάνι μέσα στην κουφάλα του μεγάλου πλατάνου στη Μεγάλη για να προφυλάσσει τη φωτιά από τον αέρα και δεν περνούσε άνθρωπος
χωρίς να τον κεράσει το φρεσκοβγαλμένο τσίπρο του.
Τώρα στο χωριό λειτουργούν κάθε χρόνο τρία ρακοκάζανα.
Το ένα στη μεγάλη στροφή από τους Βασίλη Κούτρα, Παύλο Ραγιά και Σταύρο Κουτή, το δεύτερο από το Δημήτρη Κονταξή (Λαγό) στη ξύλινη αποθήκη του, αριστερά στο δρόμο
προς τον Άγιο Νικόλαο καθώς κατεβαίνουμε τον κατήφορο
και το τρίτο από τον Θωμά Ρήγα, κάτω από την Μεγάλη. Μάλιστα αυτό το τρίτο ρακοκάζανο έχει μια μικρή ιστορία γιατί ταξίδεψε από την Κωνσταντινούπολη πριν πολλά χρόνια,
πέρασε από την Κομοτηνή και κατέληξε στη Ρεντίνα και αξίζει τον κόπο να την μάθουν οι νεότεροι. Από την Πόλη το έφεΣυνέχεια στη σελ. 6

Θεωρώ ότι οφείλω ως πρώην Δήμαρχος
Ρεντίνας να ενημερώσω τους συμπατριώτες Ρεντινιώτες για τα εξής:
Στη 13η/2017 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων που έγινε στις
8/9/2017 αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης
του έργου «πλακοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή λιθοδομών στη
Δ.Ε. Ρεντίνας» προϋπολογισμού 85.000
ευρώ. Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται
από τη δωρεά του αείμνηστου Κονταξή Αντρέα.
Κανένας δεν έχει αντίρρηση να πλακοστρωθούν και να τσιμεντοστρωθούν ορισμένα προβληματικά δρομάκια του οικισμού
μας για να ανακουφιστούν οι συγκεκριμένες οικογένειες που κατοικούν στα σημεία
αυτά. Αυτό όμως οφείλει ο Δήμος να το κάνει χρησιμοποιώντας πιστώσεις από τη
ΣΑΤΑ ή άλλα τακτικά έσοδα όπως είναι για
παράδειγμα τα έσοδα της εκμετάλλευσης
των δασών. Μόνο το δάσος της Ρεντίνας
απέφερε περισσότερα από 200.000 ευρώ τα
τελευταία δύο χρόνια στο Δ. Σοφάδων.
Γιατί η δημοτική αρχή δεν χρησιμοποιεί ένα μέρος αυτών των εσόδων για τις τσιμεντοστρώσεις; Δεν το δικαιούνται οι Ρεντινιώτες;
Γιατί εδώ και τρία χρόνια δεν αντιδρά ο
τοπικός εκπρόσωπός μας στο Δημοτικό
Συμβούλιο προκειμένου να διεκδικήσει ένα
μέρος, τουλάχιστον, των εσόδων απ’ το δάσος της Ρεντίνας για τις ανάγκες του χω-

ριού που τον εξέλεξε;
Γιατί ξοδεύεται η «δωρεά Κονταξή»
για έργα που καμία σχέση δεν έχουν με το
σκοπό της δωρεάς;
Η δωρεά αυτή του συμπατριώτη μας
στόχο είχε την προώθηση κοινωφελών έργων και δράσεων για την προαγωγή του συνόλου του χωριού μας. Μ’ αυτό το σκεπτικό οι προηγούμενες δημοτικές αρχές προχώρησαν στο παρελθόν χρησιμοποιώντας
μέρος της δωρεάς για:
1. Την ανέγερση δημοτικού ξενώνα.
2. Την αγορά κτιρίου για τη στέγαση των
πολύτιμων μουσειακών εκθεμάτων του τόπου μας.
Ένα σημαντικό κεφάλαιο, που ξεπερνάει
το μισό εκατομμύριο, απομένει ακόμα από
τη «δωρεά Κονταξή». Οφείλουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του δωρητή και να
εκμεταλλευτούμε αυτό το ποσό προς όφελος όλου του χωριού. Για έργα διαχρονικά
που θα λειτουργούν προς όφελος όλων των
κατοίκων.
Η «δωρεά Κονταξή» γίνεται παρανάλωμα στο βωμό σκοπιμοτήτων της δημοτική αρχής προκειμένου η τελευταία να δικαιολογήσει την τρίχρονη ανυπαρξία της απ’
το χωριό μας. Καλώ όλους τους φορείς του
τόπου αλλά και τους απλούς δημότες να
πάρουν δημόσια θέση.

Παύλος Ραγιάς
Πρώην Δήμαρχος Ρεντίνας
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Ανακο ί νωση
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:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Λαμπρινή Παρούση του Παντελή και ο σύζυγός
της Κων/νος Κοσμίδης έφεραν στον κόσμο στις 11-92017 το πρώτο τους παιδί που είναι κοριτσάκι.
Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Στέλιος Σταύρου και η σύζυγός του Θεονύμφη
Κωστάκη βάπτισαν το γιο τους στις 11-6-2017 στον Ι.
Ν. Ευαγγελιστρίας στη Ν. Ιωνία και του έδωσαν το όνομα Εμμανουήλ.
• Η Χριστίνα Κ. Σταύρου και ο σύζυγός της Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου βάπτισαν το γιο τους στον
Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Καλυβίων Πεζούλας Καρδίτσας στις
3-7-2017 και του έδωσαν το όνομα Στυλιανός.
• Ο Κων/νος Αθαν. Κρικζώνης και η σύζυγός του
Γεωργία βάπτισαν το γιο τους στις 30-7-2017 στον Ι. Ν.
Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος και του έδωσαν το
όνομα Αθανάσιος.
• Η Αριστέα Κων/νου Σταύρου και ο σύζυγός της Φώτης Τσαντίλας βάπτισαν την κόρη τους στις 17-9-2017
στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον
Υμηττό και της έδωσαν τα ονόματα Σωτηρία-Βασιλική.
Ανάδοχος η Κατερίνα Κ. Σταύρου.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα.

Βάνα Κοντακτσή

ΓΑΜΟΙ

Τηλ.: 210 5721394 - 6976202462

• Ο Νικόλαος Ξάνθος και η Ελένη-Όλγα Δεληγιάννη τέλεσαν τους γάμους τους στις 11-6-2017 στον Ι. Ν.
Αγίας Φιλοθέης Αττικής.
• Η Μαρία Στάθη του Πέτρου και ο Βασίλειος Λαδάς του Κων/νου τελέσαν τους γάμους τους στις 309-2017 στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηλιούπολης.
Να ζήσετε ευτυχισμένοι.

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
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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

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πέθανε στην Αθήνα στις 18-7-2017 η Αριστέα σύζ.
Αλεξίου Γιώργου, ετών 91.
• Πέθανε στην Αθήνα στις 11-8-2017 ο Γιώργος Καραμέτος ετών 87 και κηδεύτηκε στη Ρεντίνα στις 128-2017.
• Πέθανε στην Αμερική (Michigan) στις 2-10-2017 ο
Γιώργος Τσιατάλας ετών 96.
• Πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας Χρυσόστομος Μούτος κάτοικος Μελβούρνης Αυστραλίας.
• Στις 7-10-2017 έφυγε από κοντά μας ο Αντώνιος
Πρίντεζης, σύζυγος της Νίνας Δ. Κατσαρού.
Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή έγιναν στο νεκροταφείο Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης.
• Απεβίωσε στην Αθήνα στις 11-10-2017 η Βασιλική Τσιάντη-Σουλτανιά σε ηλικία 95 ετών και κηδεύτηκε στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13-10-2017.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
• Η Ελένη Νικολάου Ντουράκη πέρασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Ιατρική Σχολή.
Της ευχόμαστε καλή φοίτηση.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στην εκδήλωση που έγινε στις 19-8-2017 στο
Μνημείο Πεσόντων το όνομα του Ήρωα Νικολάου
Παρούση από λάθος (δικό μας) εγράφη Δημήτριος Παρούσης.
Ζητάμε συγνώμη από τους γονείς του Ήρωα.
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Στη μνήμη
Γεωργίου Τσιατάλα
Ακόμη ένας λαμπρός και ξεχωριστός άνθρωπος έφυγε απ’ τη ζωή! Τον στερήθηκε η πατρίδα του αλλά διέπρεψε στην δεύτερη πατρίδα του, την Αμερική, όπου τιμήθηκε ανάλογα για
την προσφορά του σαν γιατρός και σαν Έλληνας. Τον στερήθηκε κι η Ρεντίνα του την οποία
ποτέ δεν ξέχασε. Ήταν πάντα στη σκέψη του κι
όλο διηγιόταν ιστορίες απ’ τα παλιά. Εγώ έχασα έναν ακόμη αδελφό που δεν ξεχώρισα ποτέ
από τ’ άλλα μου αδέλφια. Ας έχεις καλό ταξίδι
Γιωργάκη, τώρα είσαι στην αγκαλιά του Θεού!
Ηλέκτρα Σκιαγιά-Καρανάσιου

Καλό Παράδεισο
αγαπημένε θείε
Για τον Αντώνιο Πρίντεζη
Ο θάνατος είναι πολύ σκληρός σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και αν έλθει, ακόμα
και αν αργήσει λίγο η στιγμή αυτή δεν είναι ποτέ
λιγότερο πικρή.
Δυο λόγια θέλω να πω αν και αυτό δεν είναι
εύκολο μια τέτοια ώρα. Έτσι δεν θα μπορέσω να
εκφράσω το θαυμασμό και την εκτίμησή μου για
ένα σεμνό αγωνιστή της ζωής. Πάντα κουρασμένος αλλά φορτωμένος με τα δώρα της αγάπης και της αφοσίωσης για την οικογένειά του.
Όλος ο κόσμος τα παιδιά, όλη η ομορφιά στη
Νίνα και εκείνη 63 χρόνια δίπλα του κερί και
έφεγγε.
Ρεντινιώτικα το λέω, Συριαννάκι εσύ δεν ήξερες απ’ αυτά, τόσα χρόνια, όμως τα έμαθες όλα,
αγάπησες και τη Ρεντίνα πολύ, όσο και τη
Νίνα.
Τα σκληρά παιδικά σου χρόνια που συχνά μας
μιλούσες ώρες ολόκληρες δεν σε εμπόδισαν να
είσαι τόσο τρυφερός και δοτικός στη θεία μου
και στα παιδιά σου, υπόδειγμα οικογενειάρχη.
Το σπίτι σου ανοιχτό και φιλόξενο, στα δύσκολα χρόνια που ποτέ δεν έλειψαν, εσύ ήσουν
εκεί για όλους έτοιμος να βοηθήσεις με κάθε
τρόπο. Εμείς που ζήσαμε κοντά σου δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την τόση καλοσύνη και την ευγένειά σου. Αυτά τα χαρίσματα τα κληροδότησες και στα παιδιά, στα ξαδέλφια μου αλλά και
στα εγγονάκια σου που έχουν τα ίδια αισθήματα. Καλλίτερα παιδιά δεν υπάρχουν. Φεύγεις με
την καρδιά σου γεμάτη από την αγάπη τους,
αυτή είναι η δικαίωση κάθε ανθρώπου.
Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετήσουμε ένα
τόσο αγαπημένο πρόσωπο, μια ψυχούλα τόσο
δική μας. Θα μας παρηγορούν οι προσευχές μας
για σένα, να βρεθείς εκεί που πρέπει στην γειτονιά των Αγγέλων.
Καλό Παράδεισο αγαπημένε θείε.
Ελπίδα Κ.Β.
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Για την Βασιλική Σουλτανιά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Πολυαγαπημένη μας…
Όλοι, αυτή την ώρα, ξέρουμε που να
σε συλλογάμε ότι βρίσκεσαι…
Η ψυχούλα σου πλανιέται πάνω απ’ την
αγαπημένη μας Ρεντίνα… συλλέγοντας
ματιές απ’ τα τελευταία αγριολούλουδα
του Φθινοπώρου πριν έρθει ο λευκός χιονιάς, για να τα προσφέρεις στους αγαπημένους και ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΥΣ
που θα συναντήσεις, και θα σε υποδεχθούν…
… μιάς και έφυγες… με τελευταίες σου λέξεις το: “αφήνω γειά…
στις όμορφες…”
Ποιός θα μπορούσε να σου αμφισβητήσει άλλη μιά φορά την λεβέντικη καρδιά σου!;
Καρδιά που μόνο ένας πολύ δυνατός άνθρωπος σαν και εσένα
μας έδειχνε το πως να παλεύουμε όπως εσύ κι ο θείος μας ο Χαρίλαος, σαν γιατρός, παλεύατε μες τα χιόνια για να πάτε μαζί να φέρετε στον κόσμο ένα νέο άνθρωπο… και δυό… και πολλούς…
Ξέρουμε πολυαγαπημένη μας θεία Κούλα ότι τα μονάκριβά σου
παιδιά και αγαπημένα μας ξαδέρφια Γιώργος και Βάσω γρήγορα θα
σε πάνε στις βουνοκορφές των Αγράφων, να μείνεις μαζί με την Τετούλα μας και συντροφιά τους Αετούς που γυροφέρνουν ελεύθεροι
και υπερήφανοι στο Ζαχαράκι …
Η μνήμη σου ας μας συντροφεύει.
Ουρανία, Ευθαλία
Παναγιώτης, Γουλιέλμος

Στις 13 Αυγούστου 2017 ο Σύλλογος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
διεξήγαγε αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την σύσταση σε σώμα των πλειοψηφισάντων το νέο Προεδρείο διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος ο Νικόλαος Αυγέρος
Αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Μάλλιος
Γραμματέας ο Δημήτριος Ραμαντάνης του Νικολ.
Ταμίας ο Πέτρος Κούτρας
Μέλη ο Δημήτριος Ραμαντάνης του Στ., ο Ευάγγελος Τσίρης και η Κατερίνα Σκρέτα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τον Δημήτριο Ραμαντάνη του Νικολ.
για την προσφορά 40 βιβλίων του πατέρα του.
Επίσης την εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. του Ευάγγελου Χαϊδά για την πινακίδα του Μουσείου.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή πρόοδο και υγεία στα παιδιά μας
Ιωάννα Ζαφείρη, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ, που έλαβε το διδακτορικό δίπλωμά της από το Πανεπιστήμιο BIRMINGHΑM Αγγλίας, και τον υιό μας
Δημήτρη Ζαφείρη, Μαθηματικό Πανεπιστημίου Αθηνών, που συνεχίζει
τις μεταπτυχιακές σπουδές του για την απόκτηση ΜASTER στο Πανεπιστήμιο EDINBURGH Σκωτίας.
Οι γονείς
Ιωάννης Ζαφείρης
Νότα Γιαννακούρα

Καλό ταξίδι
Απεβίωσε στην Αθήνα την 11-102017 η Βασιλική Τσιάντη-Σουλτανιά
και κηδεύτηκε στο Γ’ Νεκροταφείο
Αθηνών την 13-10-2017. Γεννηθείσα
το 1922.
Εις Μνήμην - αντί στεφάνου
Κατέθεσαν τα κάτωθι ποσά για
ενίσχυση της εφημερίδας του Συλλόγου οι:
Μάλλιος Αθανάσιος ..............20€
Δρούγα Φαβιόλα ..................20€
Ντόντος Δημήτριος ..............20€

Ντόντου Ρέα ........................20€
Ντουράκης Νικόλαος ............20€
Σουλτανιάς Κων/νος ............20€
Σουλτανιάς Χαρίλαος ..........20€
Χασαπίδη Ράνια ....................20€
Μαντά-Χασαπίδη Βίκυ ..........20€
Για το Λαογραφικό Μουσείο
Χασαπίδη Ράνια ....................30€
Μαντά-Χασαπίδη Βίκυ ..........50€
Σουλτανιάς Γεώργιος ............50€
Τους ευχαριστούμε πολύ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οικογένεια Γεωργίου Χ. Σουλτανιά ευχαριστεί θερμά όλους όσους
συμμετείχαν στο πένθος μας για το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας-γιαγιάς-θείας.
Τα παιδιά της Γιώργος και Βάσω
Τα εγγόνια Χαρίλαος και Κων/νος
Τα ανίψια

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

ΑΚΡΑΤΑ:
ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΑΚΡΑΤΑΣ
ΤΗΛ.: 26963 00933

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

ΚΙΝ:. 6972 910397
Email: evangelosmallios@gmail.com

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
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Στιγμιότυπα από το Καλοκαίρι του 2017 στη Ρεντίνα

Πωλείται κτήμα 8 στρεμ. στην
περιοχή Σταμούλω στη Ρεντίνα
Αγράφων.
Είναι περιφραγμένο και περιέχει 100 καστανιές και 10 καρυδιές σε παραγωγική περίοδο.
Τηλ:. 6976202462, 6972287697

Ιστορικό και Λαογραφικό
Μουσείο Ρεντίνας
Αρ. Λογαριασμού

0026 0226 63 0201015567
Τράπεζα Eurobank Ergasias
Λίγο πριν τον ετήσιο αγώνα δρόμου της Ρεντίνας

Αγώνας δρόμου προς τιμήν
των ηρώων πιλότων της Ρεντίνας

Μετά την απονομή των μεταλλίων
και διπλωμάτων συμμετοχής

Τα μετάλλια του αγώνα δρόμου της Ρεντίνας
για τον Αύγουστο του 2017

Ανοιχτή συγκέντρωση και συζήτηση στην πλατεία
του χωριού για τα θέματα που απασχολούν τη Ρεντίνα,
με διοργανωτή τον συμπατριώτη μας κο Παύλο Σταύρου

Η προτομή του ήρωα Ρεντινιώτη
πιλότου Ελευθέριου Ευαγγέλου

Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας
τον Αύγουστο του 2017

Συλλεκτικό είδος πλέον το άλογο στη Ρεντίνα.
Μπράβο στον Άγγελο Χαϊδά!

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

Δίκαιο Ακινήτων
Δηλώσεις ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017
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ΕΞΗΝΤΑ ΚΕΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ “ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ”
Από την Μαρία Δ. Κουσαή, Δικηγόρο

Μ

ε κάποια έκπληξη διάβασα
στα ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
για την ίδρυση του Συλλόγου των Απανταχού Ρεντινιωτών το έτος 1957! Δύσκολα θα πίστευε κανείς ότι ένας τοπικός
Σύλλογος ενός χωριού έχει τόσο
μεγάλη διάρκεια ζωής. Γι’ αυτό και
ήταν ιδιαίτερα επίκαιρη και τιμητική
η αναφορά των ιδρυτικών μελών
του Συλλόγου στο προηγούμενο
τεύχος της εφημερίδας του.
Γενέθλιο όμως έτος, όπως πληροφορήθηκα, είναι το 1957 και
για τη μικρή, αλλά τόσο σημαντική και χρήσιμη για τους Απανταχού Ρεντινιώτες εφημερίδα, τα
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Περνά και
αυτή τη μεσόκοπη ηλικία της και
σβήνει φέτος τα εξήντα της κεράκια, ζωντανή μέχρι τώρα και
αρκετά ακμαία για την …ηλικία
της! Είναι ένα μικρό θαύμα η κυκλοφορία αυτής της εφημερίδας,
μάλιστα τώρα που οι περισσότεροι
τοπικοί Σύλλογοι ή κλείνουν ή
τρεκλίζουν κάτω από το βάρος της
οικονομικής κρίσης αφού οι εισπράξεις τους έχουν ελαχιστοποιηθεί. Γι’ αυτό και εκατοντάδες

έντυπα ονομαστών Συλλόγων μεγάλων πόλεων και χωριών σταμάτησαν την κυκλοφορία τους.
Μέσα σ’ αυτή την κόλαση των
καιρών το τοπικό αυτό έντυπο
έζησε, ζει, και χωρίς βέβαια να
ευημερεί οικονομικά, κρατιέται
όρθιο και αξίζει τον κόπο να προχωρήσει την πορεία του. Γιατί
μέσα από τις σελίδες του πέρασε
και συνεχίζει να περνά η ιστορία
της Ρεντίνας και των προγόνων
μας.
Από τον πατέρα μου άκουσα
ότι αυτή η εφημερίδα υπήρξε για
χρόνια πνευματικός χώρος κατάθεσης ψυχής επώνυμων Ρεντινιωτών που διέπρεψαν στις επιστήμες, στα γράμματα, αλλά και
στις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Δοκίμασε όμως στη
διαδρομή της μια μικρή διακοπή
λόγω οικονομικής καχεξίας του
Συλλόγου, αλλά ξαναξεκίνησε την
πορεία της από το 1978. Και βέβαια πρέπει να συνεχίσει την ζωή
της και να μη διακοπεί η κυκλοφορία της λόγω οικονομικής αδυναμίας του Συλλόγου μας. Είναι
ανάγκη για τους Απανταχού Ρεν-

ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Αμαλία Αθ. Κρικζώνη
Ρεντίνα Τηλ.: 24430 71263

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ & ΒΑΪΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ Ο.Ε.
1ο χλμ. Κέδρου-Καρδίτσας
Τηλ.: 24430 51528, Κιν.: 6979670990, 6974876700

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

τινιώτες να μακροημερεύσει. Να
γιορτάσει και την εκατονταετηρίδα της, που δεν είναι μακριά. Για
την πραγματοποίηση όμως αυτού
του ονείρου, του ονείρου της μακροημέρευσής της χρειάζεται την
βοήθεια όλων των Ρεντινιωτών,
ιδία των Ρεντινιωτών της διασποράς, πρώτης, δεύτερης και τρίτης
γενιάς. Χρειάζεται οικονομικά
μέσα από όλους μας, στην κυριολεξία από όλους μας. Χρειάζεται
να μπει στις σελίδες της και το νέο
αίμα, το αίμα των νεαρών της τρίτης γενιάς Ρεντινιωτών που καλούνται να διατηρήσουν στενούς
και συνεχείς δεσμούς με τις ρίζες
τους. Αυτής της γενιάς που δεν
νόθεψε τον πατριωτισμό της η
πολιτική διχόνοια και τα πάθη του

παρελθόντος.
Αυτό είναι το κάλεσμα των
καιρών για τις νεαρές και τους νεαρούς Ρεντινιώτες που έχουν ηθική υποχρέωση μέσα από τις σελίδες αυτής της μικρής εφημερίδας
να δείξουν τα πατριωτικά τους
αισθήματα προς τη γη των προγόνων τους, και τα περισσεύματα
αγάπης και σεβασμού προς τους
γονείς τους, τους παππούδες και
τις γιαγιάδες τους, που γεννήθηκαν, έζησαν και προέρχονται από
αυτά τα χώματα. Και αυτό γιατί
πρέπει να κατανοήσουν ότι η Ρεντίνα είναι η πατρώα τους γη. Και τα
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ είναι ένα από
τα βασικά εργαλεία για να επιβιώσει αυτό το χωριό, το χωριό
μας.

ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

αναχρονιστικά ή απέτυχαν. Βέβαια κυρίαρχο θέμα θα είναι το εκλογικό σύστημα, για το οποίο η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέλει να το βελτιώσει και
να το μεταβάλλει για όλο το φάσμα του τρόπου εκλογής των δημοτικών αρχόντων. Είναι όμως μάλλον βέβαιο ότι θα προτείνει και επεμβάσεις στο χωροταξικό σύστημα, που σε πολλές περιπτώσεις απέτυχε παταγωδώς και οι
διορθώσεις του κατέστησαν αναγκαίες.
Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με το Σύλλογό μας έχει προβεί σε παραστάσεις, διαβήματα, προτάσεις και με έντονη παρουσία στο
Υπουργείο Εσωτερικών κατέστησε γνωστό το ζήτημα και την αναγκαιότητα της ίδρυσης του ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ, δηλαδή του δικού μας Δήμου των δώδεκα παραλίμνιων χωριών, που η επιβίωσή τους και η ανάπτυξή τους εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.
Ο συμπατριώτης μας, Τάκης Κουσαής, ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής
Επιτροπής παρακολουθεί από κοντά το θέμα αυτό και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα
έχει επαφή με τα τοπικά όργανα των κοινοβουλευτικών κομμάτων και με
τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προς τους οποίους απέστειλε και πρόσφατα εκ μέρους της Επιτροπής ενημερωτική επιστολή
για την εξέλιξη του θέματος και ζήτησε και πάλι την υποστήριξή τους για
την πραγματοποίηση του κεφαλαιώδους για την ευρύτερη περιοχή των νοτιοδυτικών Θεσσαλικών Αγράφων, αιτήματος της ίδρυσης του νέου Δήμου.
Είναι γνωστό ότι το ζήτημα αυτό, δηλ. η ίδρυση του νέου Δήμου, έτυχε της καθολικής αποδοχής των μόνιμων κατοίκων των δώδεκα παραλίμνιων
χωριών και ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια των πολιτικών μας, των τοπικών Συμβουλίων, των κομμάτων και γενικά των προσώπων και οργάνων που
μπορούν να επηρεάσουν την Κεντρική Διοίκηση και Εξουσία, θα έχει αίσιο
τέλος.
Ο Σύλλογός μας θα είναι ενεργός συμπαραστάτης στην Συντονιστική Επιτροπή για τη Σύσταση του ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Παραδίδονται μαθήματα κατ’ οίκον
σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου
τηλ.: 210 3423561 • κιν: 6977716794
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ΤΣΙΠΡΟΚΑΤΑΝΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΡΕΝΤΙΝΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

ρε στην Κομοτηνή το 1947 η Φόνη (Περσεφόνη) Κρικζώνη, γυναίκα του
Σταύρου Κρικζώνη, ο οποίος το μετέφερε μετά από 6-7 χρόνια στη Ρεντίνα, όπου το λειτούργησε, μαζί με τον Κώστα Κρικζώνη πιο κάτω από
τη Μεγάλη στον κήπο της εκκλησίας (Αγ. Νικόλαος) και μετά το αγόρασε
ο Θωμάς Ρήγας που το έχει μέχρι και τώρα με την άδεια την παλιά από
την Κομοτηνή που τη μετέφερε στο όνομά του. Το καζάνι είναι από ατόφιο χαλκό, με άμβυκα, τεχνολογία εκείνης της εποχής, και με πτερύγια
για να κρυώνει το εξαγόμενο τσίπουρο. Παλαιότερα στο χωριό λειτουργούσαν δύο καζάνια στην Ξώβρυση. Το ένα του Βασίλη του Γούζιου, προτού μετακομίσει στην Μεγάλη και το άλλο του Δημητρίου (Μήτσου) Δρούγα.
Η γιορτή και φέτος θα γίνει στην πλατεία, το Σάββατο το μεσημέρι,
ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και, εκτός από το τσίπουρο, θα προσφερθούν σε όλους τους επισκέπτες, ντόπιους και ξένους,
τα παραδοσιακά εδέσματα της βραστής γίδας που θα τη συνοδεύουν τα
σουβλάκια και οι πίτες που θα φτιάξουν οι γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Ρεντίνας. Το ρακοκάζανο θα λειτουργεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα και θα είναι σε κοινή θέα η διαδικασία της παραγωγής του τσίπουρου. Το γλέντι και ο χορός με δημοτικολαϊκή ορχήστρα θ’ αρχίσει από
το μεσημέρι, μιάμιση η ώρα, και θα διαρκέσει μέχρι τελικής πτώσεως των
χορευτών! Όπως κάθε χρόνο, τη δαπάνη της γιορτής, εκτός από την ορχήστρα, ανέλαβε ο Δήμος Σοφάδων και την προετοιμασία το Τριμελές
Συμβούλιο σε συνεργασία με το Σύλλογο των Γυναικών.
Προβλέπεται μεγάλη προσέλευση συντοπιτών μας από όλη την Ελλάδα, αλλά και επισκεπτών, οι οποίοι έχουν ήδη κρατήσει δωμάτια στα
δύο ξενοδοχεία. Τα μουσεία θα είναι ανοικτά όλη τη μέρα κατά τη διάρκεια της γιορτής και φυσικά θα λειτουργούν και όλες οι ταβέρνες.
Το Σάββατο, 28η Οκτωβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρεντίνα.
Καλή διασκέδαση.
Τ.Κ.

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΕΝΤΙΝΑ TΗΛ.: 6977582507

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

L

AUTOSCHOOL
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΕΛΗΣ

Εκπαιδευτής Οδηγών
Βύρωνος 52 Τρίκαλα
Κιν.: 6977775980 - Tηλ.: 2431022222 - Fax: 2431022280
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ντόντος Ηλίας .................................................. 20€
Κουτή-Αντωνοπούλου Κων/να .......................... 20€
Μπαρμπάτης Λεωνίδας .................................... 20€
Κορομπίλης Γιώργος ........................................ 20€
Μυλωνής Βασίλειος του Ιωάν. .......................... 20€
Δαβίδης Δημήτριος ............................................ 20€
Γώγουλος Βαγγέλης .......................................... 20€
Τσαντής Βάιος .................................................. 20€
Κουσαή Βιβή ...................................................... 20€
Αναγνωστοπούλου-Κουράκου Βασιλ. .............. 20€
Αναγνωστοπούλου Ιωάννα ................................ 20€
Κοκκινάκη Ευτυχία ............................................ 30€
Σταύρου Γιάννης ................................................ 20€
Δρούγα Ελένη .................................................. 20€
(στη μνήμη του συζύγου της και του πατέρα της)
Στέφος Πέτρος .................................................. 20€
Μπλέτσας Σταύρος και Ελένη .......................... 30€
Αυγέρου-Γκρόπα Μαρία .................................... 20€
Ντουράκης Γιώργος .......................................... 10€
Κορομπίλης Δημήτριος ...................................... 20€
Κούτρας Κων/νος του Μιλτ. .............................. 30€
Γρίβας Θωμάς .................................................... 10€
Καρέλης Δημήτριος του Σεραφείμ .................... 20€
Καρέλης Σεραφείμ του Δημ. ............................ 20€
Καρέλη Θάλεια του Δημ. .................................. 20€
Χαϊδάς Γιάννης του Αλεξ. ................................ 20€
Φλώρου Λουκία .................................................. 20€
Ραμαντάνης Γιώργος του Στ. ............................ 20€
Ραμαντάνης Σταύρος ........................................ 20€
Ραμαντάνης Δημήτριος του Σταύρου .............. 20€
Ραμαντάνη Ζωή του Σταύρου ............................ 20€
Ραμαντάνη Ιουλία του Γεωργίου ...................... 20€
Κουφολιούλιος Γιάννης .................................... 20€
Παρούσης Παντελής του Μάρκου .................... 20€
Χαϊδά Ευαγγελία .............................................. 20€
Δεληγιαννίδη Δήμητρα ...................................... 20€
Φλώρος Γιώργος ................................................ 20€
Τσακτάνης Αλέκος ............................................ 20€
Κούτρας Σεραφείμ ............................................ 20€
Κοντακτσής Δημήτριος ...................................... 20€
Ξηρός Αθανάσιος .............................................. 10€
Νούλας Αριστ. .................................................. 30€
Μπουρβάρης Σπύρος ........................................ 20€
Σταμάτη Κατίνα .................................................. 20€
Σταμάτη Αλεξάνδρα .......................................... 20€
Τσιρώνης Γιάννης .............................................. 20€
Τσιρώνης Ηρακλής ............................................ 15€
Τσιρώνης Παναγιώτης ...................................... 15€
Σταύρου Δημήτριος του Γεωρ. .......................... 20€
Σταύρου Βασιλική .............................................. 10€
Ραμαντάνης Χρήστος ........................................ 20€
Παναγίτσα Αθανασία ........................................ 20€

Κρικζώνη Αμαλία .............................................. 20€
Χαϊδάς Βαγγέλης και Λυδία .............................. 40€
Χαϊδάς Δημήτρης του Θώμα ............................ 20€
Φαρασλή Φρειδερίκη ........................................ 20€
Μάλλιος Κων/νος του Δημ. .............................. 30€
(στη μνήμη του πατέρα του Δημητρίου)
Τσίρης Σωτήρης .............................................. 150€
Λιαγκώνης Κων/νος .......................................... 10€
Ραγιάς Παύλος .................................................. 20€
Μπουρβάρη Σταυρούλα (οικογένεια) ................ 50€
Μελισσοκομία Α/φών Χαϊδά .............................. 20€
(στη μνήμη του δασκάλου μας Δημ. Μάλλιου)
Ανασοντζής Χρ. ................................................ 40€
Ραγιάς Τάκης (Κων/νος) .................................... 20€
Καραΐσκος Δημήτριος ...................................... 30€
Παπουτσής Δημήτριος ...................................... 10€
Λιαγκώνη Σταματία ............................................ 20€
Λιβιεράτος Χαράλαμπος .................................... 20€
Μπλέτσα Ευδοξία .............................................. 20€
Κεραμάρης Παύλος .......................................... 20€
Σταύρου Κων/νος του Γεωρ. .............................. 30€
Γκανέτσος Κώστας ............................................ 20€
Λιακατή Σοφία .................................................. 20€
Γκανέτσου Έφη .................................................. 20€
Καρκατσέλης Χρήστος ...................................... 20€
Ψωμοδότης Πέτρος και Κων/να ........................ 20€
Κούτρας Νικόλαος του Ηλία ............................ 20€
Κανταρτζής Στέφανος ...................................... 20€
Καρέλη Ερασμία ................................................ 20€
Νομικός Γιάννης και Θεανώ .............................. 20€
Δεληγιάννη-Ριζογιάννη Πηνελόπη .................. 20€
Ντσιαφέρης Δημήτριος .................................... 20€
Μπλέτσα Ευτυχία .............................................. 20€
Ευθυμίου Γιώργος .............................................. 20€
Γεωργίου Γιάννης .............................................. 50€
Αθανασίου Κων/να ............................................ 10€
Παπαναγιώτου Δήμος ........................................ 10€
Τσακνή Ασπασία ................................................ 50€
(στη μνήμη της μητέρας της Μαριάνθης)
Κουμπριτζιώτης Αθανάσιος (Τρ. Πειραιώς) ...... 10€
Γκρέκου Αγορή (Τρ. Πειραιώς Γερμανία) .......... 50€
Φλώρος Βασίλης (Τρ. Πειραιώς) ........................ 80€
Κανέλλος Σταύρος (Τρ. Πειραιώς) .................... 40€
Μυγδάλη-Γκλάνου Βασιλική (Τρ. Πειραιώς) ...... 20€
Σακελλαρίου Πανωραία (Τρ. Πειραιώς) ............ 20€
Καλλιτσουνάκη Καλλιόπη (Τρ. Πειραιώς) ........ 30€
Μυλωνής Γιώργος (Τρ. Πειραιώς) .................... 50€
Μυλωνής Αντώνης (Τρ. Πειραιώς) .................... 50€
Κανέλλος Ιωάννης και
Βασιλική (Τρ. Πειραιώς) .................................. 100€
Βουρκουτιώτης Νίκος (Τρ. Πειραιώς) ................ 20€
Κορομπίλης Κώστας (Τρ. Πειραιώς) .................. 15€

Επισκεφθείτε τους ξενώνες της Ρεντίνας

Ζούζουλα Λίτσα (Τρ. Πειραιώς) ........................ 50€
Πατικιώτης ........................................................ 10€
Ζαζάκης Θανάσης και Μαρίνα (Αμερική) ........ 200€
Τσεμπελίκος Αγάπιος (Τρ. Πειραιώς) ................ 50€
Κονταξή Κοραλία (Τρ. Πειραιώς) ...................... 20€
Ντουράκης Κώστας του Σπ. (Τρ. Πειραιώς) ...... 40€
Ντουράκη Θωμαΐς του Κων. (Τρ. Πειραιώς) ...... 40€
Τσογκανής Γιάννης ............................................ 20€
Ζαφείρης Γιάννης του Δημ. (Τρ. Πειραιώς) ...... 20€
Χαρατσάρης Σπύρος (Λάρισα) .......................... 20€
Σταύρου Νικόλαος του Ηλία .............................. 20€
Γκρέκου Ντιάνα και Ελισαβέτιος ...................... 50€
(στη μνήμη του συζύγου μου Δημητρίου Γκρέκου
και της μάνας μας Ελένης Γκρέκου)
Μανασής Χρήστος (Τρ. Πειραιώς) .................... 50€
Σκιαγιά-Καρανάσιου Ηλέκτρα .......................... 20€
Σκιαγιά Γεωργία ................................................ 20€
Μητροπούλου Πηνελόπη (ΗΠΑ) ........................ 20€
Τσιατάλας Γιώργος (ΗΠΑ) ................................ 20€
Ζαφείρης Βάιος ..................................................20€
(στη μνήμη της συζύγου του)
Κατσαρού-Γιαννακούρου Ειρήνη ...................... 20€
Κατσαρός Κώστας του Γεωρ. ............................ 20€
Καράλας Ευάγγελος του Δημ. .......................... 20€
Φλώρος Νικόλαος του Ηλία .............................. 20€
Αυγέρος Φώτης ................................................ 20€
Σαραντόπουλος Αντώνιος και Ανδρονίκη
(Τρ. Πειραιώς) .................................................... 40€
Κούτρα-Βαλαή Λίτσα ........................................ 20€
(στη μνήμη του συζύγου της Απόστολου)
Κούτρα-Βαλαή Λίτσα ........................................ 20€
(στη μνήμη των γονιών της Παναγιώτη
και Ελένης Κούτρα)
Στη μνήμη του Γιώργου Τσιατάλα
για τους σκοπούς του Συλλόγου
Οικογένεια Ηλέκτρας Σκιαγιά-Καρανάσιου .... 100€
Οικογένεια Γεωργίας Σκιαγιά ............................ 50€
Οικογένεια Θανάση και Κατίνας Σταμάτη ........ 50€

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

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΔΟΛΟΠΙΑ: 24430 - 71247

Rentinia Inn: 24430 - 71111

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.
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Η
Μια φορά κι ένα καιρό, σε ένα μικρό σπιτάκι από σύννεφα, ζούσε η Σπιθούλα.
Η Σπιθούλα ήταν μια όμορφη μικρή-μικρή
φωτίτσα. Χρώματα πολλά τη στόλιζαν. Πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε,
γκρίζο, λες κι όλα τα λουλούδια του κόσμου,
της είχανε χαρίσει τα χρώματά τους κι είχανε μείνει γυμνά, λευκά και μόνο από το
σχήμα τους, μπορούσες τώρα να τα ξεχωρίζεις.
Το κορμάκι της ήταν λεπτό σα μίσχος
λουλουδιού, που ο αέρας το χορεύει και
σκορπά το άρωμα από τα άνθη του. Μόνο
που η μικρή μας η Σπιθούλα σκορπούσε γύρω
της το φως...
Η Σπιθούλα ζούσε ευτυχισμένη μαζί με
τους αγαπημένους της γονείς, τον κύριο και
την κυρία Σπίθα και τον αδελφό της, τον μικρό Σπίθα. Όλη τη μέρα γύρναγε και χάριζε το φως και τη ζεστασιά στους ανθρώπους.
Τρύπωνε στο φούρνο της γειτόνισσας που
έφτιαχνε κουλουράκια και απολάμβανε την
όμορφη μυρωδιά τους. Έμπαινε στη λάμπα
του γερο-Μανώλη και φώτιζε, για να μπαλώνει τα δίχτυα του, στη μεγάλη αποθήκη.
Χαιρότανε στο τζάκι και έκανε συντροφιά
στην κυρία Ειρήνη, που έπλεκε ρουχαλάκια
για τα μικρά της εγγονάκια.
Kαι το βράδυ γύρναγε κουρασμένη, μα
και ευτυχισμένη και έσβηνε στο μικρό της
κρεβατάκι, γεμάτη σπιτικές μυρωδιές, εικόνες και φως…
Ο πατέρας της ο κύριος Σπίθας, δούλευε
σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας γυαλιού.
Ήταν δυνατός και μεγάλος και ήξερε να δουλεύει καλά το γυαλί. Με τα δυνατά του χέρια, έφτιαχνε όμορφα σχήματα με αυτό, που
κάθε φορά διέφεραν μεταξύ τους.
Έφτιαχνε μπουκάλια, λάμπες, κάθε λογής
ποτήρια, γυάλες για ψαράκια, μεγάλους
πολυελαίους, μικρά δοχεία για αρώματα.
Άλλες φορές έλιωνε χρώματα μες το
γυαλί και έφτιαχνε ανθοδοχεία που φαίνονταν να είναι φτιαγμένα από λουλούδια.
Και άλλοτε φύσαγε δυνατά, μέσα σε ένα μικρό μπαλόνι και γυάλινες χάντρες, πετρά-
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δια και άλλα πολλά στολίδια έκαναν την εμφάνισή τους στα ανήσυχα μάτια της Σπιθούλας.
Στεκόταν πολλές φορές δίπλα του και
θαύμαζε την όμορφη δουλειά του. “Και εγώ
σαν μεγαλώσω” έλεγε “αυτή τη δουλειά
θέλω να κάνω”.
Η μητέρα της η κυρία Σπίθα, δούλευε σε
ζαχαροπλαστείο και έφτιαχνε τούρτες, κουλουράκια, ζαχαρωτά, αφράτο ψωμί... Ήταν
μία όμορφη κοκκινωπή-κοκκινωπή φλόγα,
που αρώματα βανίλιας, μαστίχας και κακάου,
συνόδευαν τη ζεστασιά της.
Στον μικρό Σπίθα, άρεσε πολύ να κάνει
φάρσες στους ανθρώπους. Έσβηνε από τη
λάμπα ξαφνικά και σκόρπαγε σκοτάδι.
Στο τζάκι, μια φούντωνε και έφερνε ζέστη ανυπόφορη, μια έσβηνε και σκόρπαγε το
κρύο. Όμως πάντα ο μικρός χαμογελαστός
Σπίθας, διόρθωνε στο λεπτό τα πονηρά καμώματά του.
Τα χρόνια πέρναγαν και η Σπιθούλα μεγάλωνε ευτυχισμένη.
Μια κρύα μέρα που βοηθούσε το γεροΜανώλη να κάψει ξύλα, για να ζεσταθεί,
ένας κεραυνός που έπεφτε από τον ουρανό, την είδε και την ερωτεύθηκε. Ένας μεγαλοπρεπής, ασημένιος κεραυνός, γεμάτος
φως και αντάρα γύρω του. Η Σπιθούλα, τον
είδε και έμεινε έκπληκτη από την ομορφιά
του.
Τον χαιρέτησε και τι έκπληξη! Αυτός ήρθε
κοντά της. Της είπε πως ήθελε να ζήσουνε
μαζί. Να γίνει γυναίκα του και τη ζήτησε από
τους γονείς της.
«Ευτυχισμένοι να είστε παιδιά μου» αποκρίθηκαν μαζί ο κύριος και η κυρία Σπίθα κι
ο κεραυνός μαζί με τη Σπιθούλα χάθηκαν
ψηλά στον ουρανό, ελεύθεροι να ζήσουνε
στα σύννεφα, που θα τους ταξιδεύανε σε
όλα τα μέρη και τις θάλασσες της γης.
Έτσι και έγινε λοιπόν ...
Η Σπιθούλα τρύπωσε μέσα στα μεγάλα
φουγάρα των πλοίων, που ταξίδευαν σε όλο
τον κόσμο.
Ζέστανε τους ιθαγενείς που ζούσαν στη

ζούγκλα, κοντά στα άγρια θηρία.
Φώτισε το χορό που στήνανε τη νύχτα οι
άνθρωποι στις φυτείες, όταν τέλειωνε η δουλειά.
Τεράστιες λάμπες άναψε σε καΐκια που
ψάρευαν στις πιο βαθιές θάλασσες.
Έμαθε να μιλά τη γλώσσα του καπνού
από ξεχασμένους Ινδιάνους κι έστελνε σήματα αγάπης στον κεραυνό της, που τη συντρόφευε από ψηλά...
Μια μέρα όμως, σε χώρα μακρινή, είδε να
καίγονται σπίτια και λιβάδια, κανόνια να βγάζουν από το στόμα τους φωτιά, να καίνε όλη
τη γη...
Έτρεξε να σταματήσει το κακό, να τους
μιλήσει, μα οι φλόγες αυτές ήταν άγριες, εχθρικές, την τύλιξαν, την πήρανε μαζί τους και
κόντεψε η Σπιθούλα να κάψει κι αυτή ένα μικρό σπιτάκι. Ευτυχώς ο αγαπημένος κεραυνός την άρπαξε στην αγκαλιά του και την
έσωσε από το κακό.
Η Σπιθούλα, αρρώστησε από τη στεναχώρια της. Έγινε δυστυχισμένη για το κακό
που έκανε η φωτιά στον κόσμο. Τα χρώματά της χάθηκαν. Λευκή, ωχρή, σιγόκαιε
στην αγκαλιά του κεραυνού της, που είχε
κουλουριαστεί γύρω της, για να μη σβήσει.
Έπρεπε να βρουν μια λύση για αυτή τη
συμφορά και κάλεσαν τους φίλους τους, τον
άνεμο και το νερό, να δούνε τι θα κάνουν.
Κι η λύση βρέθηκε.
Ένα πρωί που ακόμα κι ο ήλιος καιγόταν
από τη φωτιά που είχε στηθεί κάτω στη γη,
ο άνεμος φύσηξε δυνατά και τα σύννεφα άρχισαν να χτυπάνε το ένα στο άλλο με δύναμη κι ο ουρανός γέμισε βροχή.
Και το νερό αγρίεψε και χύθηκε έξω από
θάλασσες και από ποτάμια και έπνιξαν μαζί
με τη βροχή, κανόνια και φωτιές, που έκαιγαν τη γη.
Η Σπιθούλα, ήτανε πάλι ευτυχισμένη κι
όμορφα χρώματα στολίζανε ξανά την όψη
της. Ήξερε τώρα τι έπρεπε να κάνει. Και το
ήξεραν κι οι φίλοι της, ο άνεμος και το νερό.
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