
Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του
«Ομβριανού» 

Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας,
ιδιαίτερα όμως σήμερα, η βασική πηγή
χρηματοδότησής του (σήμερα η μοναδική), ήταν
και είναι οι  συνδρομές μας. Σας παρακαλούμε μην
το αμελείτε.

Μπορείτε να δώσετε τη Συνδρομή σας ή τη Δωρεά
σας σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και στη
συνέχεια ο ταμίας θα σας στείλει την απόδειξή σας.

Στην αίθουσα των Λουτρών Λαγκαδά

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 ώρα 13:00 το μεσημέρι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ καλεί όλους τους πατριώτες, μέλη και φίλους στον

ετήσιο χορό του, είναι ευκαιρία να ανταμώσουμε, να ξεφύγουμε από τα καθημερινά
και να διασκεδάσουμε.

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ 15 ΕΥΡΩ

ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ (μουσική-φαγητό-ποτό)

Με εθνική περιφάνεια γιορτάστηκε και φέτος στο
χωριό μας η επέτειος του ΟΧΙ 1940. Όλο το χωριό
σημαιοστολίστηκε. Σε κάθε μπαλκόνι και σε κάθε
κολώνα κυμάτιζε η ελληνική σημαία. Πολλοί ήταν
αυτοί που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του
Συλλόγου και ήρθαν και από τη Θεσσαλονίκη στο
χωριό με τα παιδιά τους για να παραστούν στη
δοξολογία. Τα μικρά παιδιά, με σημαιούλες στα
χέρια, πήγαν  στην εκκλησία παρατεταγμένα, είκοσι
τον αριθμό, για την καθιερωμένη δοξολογία.

Μετά τη δοξολογία βρεθήκαμε όλοι στο Ηρώο, όπου ψάλθηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Έγινε η
κατάθεση στεφάνων και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.  Κατέθεσαν στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου
Λαγκαδά ο κ. Καλαφάτης Αθανάσιος, εκ μέρους της τοπικής κοινότητας ο κ. Τζούμας Γεώργιος και εκ
μέρους του ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κωτούδης Βασίλειος. 

Ακολούθησε στη συνέχεια στην πλατεία του χωριού μία μικρή τελετή, όπου τα μικρά παιδάκια
απήγγειλαν τα ποιήματά τους , με την καθοδήγηση της δασκάλας κας Αθανασίας Παπαδούδη και μας
εντυπωσίασαν κερδίζοντας το χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων. Τέλος, ακολούθησε η
εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Κωτούδη Βασίλειο.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
για το νέο έτος 2012 εύχονται σε
όλους τους πατριώτες και φίλους
του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ καθώς και στις

οικογένειές τους 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΥΓΕΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΑ - ΠΡΟΚΟΠΗ

Εσύ έδωσες ή
έστειλες τη
συνδρομή σου;

Ευτυχισμένο και
Ελπιδοφόρο το 

2012

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

του Βασίλη Δ. Κωτούδη

82
Αρ. Φύλλου

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Περίοδος Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος | Τρίμηνη έκδοση

Στρωμνίτσης 25 | Τ.Κ. 542 28 | Θεσ/νίκη | Τηλ.: 2310 317 585 | Φαξ: 2310 321 885,
e-mail: omvrianos@gmail.com | http://www.omvrianos.gr

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΤΟΥΔΗΣ
ΕΚΦΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



Κοινωνικά

2
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ 2012

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΚΗΣ
ΒΟΥΝΟΤΡΙΠΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΡΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΥΑΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΦΙΛΩΤΤΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΩΤΤΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΠΕΠΠΗ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΛΑΚΗΣ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΙΟΥΔΑΣ ΑΡΗΣ
ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΟΛΓΑ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΣΕΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΩΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΛΕΚΚΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΔΟΝΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΑ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΟΥΔΙΩΤΗ-ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΛΑΚΗΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΛΟΜΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΜΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΠΕΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΥΣΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΙΩΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΟΥ ΝΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑ ΟΛΓΑ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΚΑΡΛΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΖΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΪΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΧΑΪΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΧΩΡΤΙΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΩΡΤΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΩΡΤΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΒΡΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΖΑΧΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΣΟΥΡΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΥΑΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΦΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Το κοινοτικό
Συμβούλιο και
οι κάτοικοι του
χωριού συγχαί-
ρουν και ευχα-

ριστούν τον Δήμαρχο μας κ.
Αναστασιάδη Ιωάννη, ο οποίος επιμελή-
θηκε προσωπικά τον γρήγορο και άμεσο
αποχιονισμό των δρόμων Πετροκέρασα –
Λιβάδι και Πετροκέρασα – Ζαγκλιβέρι. 

Επίσης συγχαίρουμε και ευχαριστούμε

τους συμπατριώτες μας, κ. Χρήστο Γρη-

γορούδη και κ. Στέργιο Θωμά του Δημη-

τρίου, οι οποίοι βοήθησαν να

τοποθετηθούν αλυσίδες στο εκχιονιστικό

μηχάνημα , σε εκείνες τις δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες. Τέτοιες εθελοντικές κινή-
σεις αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

Ο  Γρηγορούδης  Νίκος και η Μι-
χαλούδη Μηλιά απέκτησαν αγο-
ράκι.

Το  Δ.Σ.  εύχεται στους γονείς να κα-

μαρώνουν υγιή τα παιδιά τους.

ΓΑΜΟΙ:

Ο   Παπαδόπουλος  Σίμος  και η
Παπαδάκη  Κυριακή.

Το  Δ.Σ.   εύχεται στους νεόνυμφους
κάθε ευτυχία!

ΚΗΔΕΙΕΣ:

Λέκκας  Γεώργιος  του  Αθανασίου

Το  Δ.Σ.  εκφράζει τα συλλυπητήρια
του σε όλους τους συγγενείς των
κεκοιμημένων.

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:

1) Βασιλική Λουκίδη του Αθανα-
σίου (Τμήμα Μηχανικών Οικονο-
μίας και Διοίκησης  Πανεπιστήμιο
Αιγαίου)

2) Γεώργιος  Στράντζος του Δημη-
τρίου και της Ευαγγελίας  Λαμ-
πριανίδου (Βαλκανικών  Σπουδών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-

νίας)

Το  Δ.Σ.   εύχεται σε όλες και όλους
τους επιτυχόντες  ΥΓΕΙΑ  και ΚΑΛΗ

ΠΡΟΟΔΟ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μ.Α.Σ. Ομβριανός
Πετροκεράσων Θεσ/νίκης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ:
Τρίμηνη εφημερίδα του Μ.Α.Σ.
“ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ”

ΈΔΡΑ: Στρωμνίτσης 25,
Τηλ.: 2310 317585
Fax: 2310 321885,
e-mail:omvrianos@gmail.com,
facebook: Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ενημερωτικό φύλλο για τη δράση
του Συλλόγου και τα προβλήματα
του χωριού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ύλης - Σύνταξης: ο Πρόεδρος του
Μ.Α.Σ. “ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ”, ΚΩΤΟΥΔΗΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλ.: 23720 22896
Κιν.: 6948 049910

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΑΡ. ΛΟΓ.:
253/37157280

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους
κατοίκους του χωριού, ότι κυκλοφο-
ρούν επιτήδειοι, οι οποίοι έχουν σαν
απώτερο σκοπό να εξαπατήσουν και
να αποκομίσουν χρηματικά ποσά
από ηλικιωμένους.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ  ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΒΑΖΕΤΕ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!!!

ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 

Ο πρόεδρος του
Τ ο π ι κ ο ύ

Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ,
κος Αθανάσιος
Φ ρ ά γ κ ο ς

συγχαίρει και
ευχαριστεί τα

μέλη του Συλλόγου
και τους κατοίκους του χωριού που
βοήθησαν για την καθαριότητά του.

Επίσης, ευχαριστεί τον Μάνο Νανάκο
που διέθεσε το αυτοκίνητό του για να
μεταφερθούν τα σκουπίδια.

Αθανάσιος Φράγκος

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει:
• Τον Δήμαρχο Λαγκαδά :
Α) Για την έγκριση επιχορήγησης  με το
ποσό των 1500 ευρώ
Β) Για την δωρεά έκδοση της εφημερίδας
μας αριθμό φύλλου 82

• Τον  πατριώτη μας Παπαδέλη Δημή-

τριο φαρμακοποιό για την ευγενή  προ-

σφορά χρηματικού ποσού προς κάλυψη

μέρους της δαπάνης για την αγορά πρω-

τοχρονιάτικων δώρων (βασιλόπιτες) που

τις μοίρασε ο σύλλογος στους μοναχι-

κούς ανθρώπους του χωριού μας

• Επίσης για τον ίδιο λόγο τον κύριο Κα-

τσιαμούρη Γεώργιο φαρμακοποιό κά-

τοικο Αρναίας (Πετροκερασιώτης στην

καταγωγή)

• Τον κύριο Μπύρο Γρηγόριο τ. Συμβο-

λαιογράφο κάτοικο Αρναίας

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Τα κείμενα που αποστέλλονται για
δημοσίευση: 1) πρέπει να φέρουν
οπωσδήποτε την υπογραφή του
συντάκτη. Κείμενα ανυπόγραφα
δεν δημοσιεύονται.  2) Δεν πρέπει
τα κείμενα να υπερβαίνουν τις 4
απλές σελίδες Α4   3) Να αποστέλ-
λονται σε ηλεκτρονική μορφή e-
mail ή CD

Ενηµέρωση προς
τους συντοπίτες

Ευχαριστίες

του Συλλόγου
Ευχαριστίες
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ-ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-ΑΝΩ ΚΑΙ
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ- ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ

«Π
έρασαν 71 χρόνια που τα ξημερώματα
της 28ης Οκτωβρίου, ώρα τρείς, ο
πρέσβης της Ιταλίας κτυπά την πόρτα

της Ελλάδας για να ζητήσει την παράδοση της.
Το τελεσίγραφο λιτό και ξεκάθαρο ζητά ωμά: Γη
και Ύδωρ. 

‘Όχι, ήταν η απάντηση του Έλληνα
πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, εκφράζοντας
την ομόθυμη θέληση ολόκληρου του ελληνικού
έθνους.

Ένα όχι που έπεσε σαν αστραπή μέσα στην
σκοτεινή και θολή ατμόσφαιρα της Ευρώπης.

Ένα  όχι που γέμισε ελπίδα και θαυμασμό στους
συμμάχους.

Ένα όχι που ανανέωσε το ιερό συμβόλαιο του
ελληνικού λαού με την ιστορία, ότι η γη αυτή όσο
μικρή και αν είναι, είναι και θα παραμείνει
ελεύθερη.

Καμία άρνηση δεν είχε τόση θετικότητα,
βεβαιότητα, αποφασιστικότητα και ωφελιμότητα,
όση το όχι του ΣΑΡΑΝΤΑ. Σ’ αυτή την μικρή
μονολεκτική απάντηση χώρεσε η ψυχή και η
μεγαλοσύνη του έθνους. Εκείνη την  νύχτα
διαφορετικά κοιμήθηκε το έθνος και διαφορετικά
ξύπνησε.

Στις πέντε η ώρα οι σειρήνες του πολέμου
ήχησαν. Το πρώτο ανακοινωθέν ακούστηκε από
τα ραδιόφωνα. ‘Νυν υπέρ πάντων ο αγών’ έλεγε
στο πρώτο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός.

Το έθνος σύσσωμο και πειθαρχούν, ως εις
άνθρωπος, θα αγωνισθεί υπέρ βωμών και εστιών
μέχρι της τελικής νίκης, συμπλήρωνε ο βασιλεύς
Γεώργιος.

Οι καμπάνες των εκκλησιών μεταδίδουν τη φωνή
του Έθνους. Η οργή του ελληνικού λαού
μετατρέπεται σε πάθος και ενθουσιασμό και ο
κόσμος τίθεται στην υπηρεσία της Πατρίδας.

Το Αλβανικό έπος έχει ήδη περάσει στην ιστορία.
Αλλά η ιστορία αδυνατεί να περιγράψει στην
εντέλεια τον ενθουσιασμό ενός λαού όταν
τραβούσε στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη.
Είναι στιγμές στην ιστορία και στη ζωή που τις ζει
κανείς μονάχα  και δεν περιγράφονται. Τέτοιες
στιγμές ήταν ο ενθουσιασμός στο μέτωπο, οι
μεγαλειώδεις νίκες και η ψυχική ταύτιση
ολόκληρου του λαού με τον αγώνα για την
ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας του.

Η γενιά του ’40 για μια ακόμη φορά απέδειξε ότι
το ιερό πάθος για την ελευθερία της πατρίδας ,
είναι υπέρτατο καθήκον όλων των Ελλήνων που
επανειλημμένα  το έχουν αποδείξει κατά τη
διάρκεια της μακραίωνης ύπαρξης τους και δεν
θα σταματήσουν να το αποδεικνύουν όσο ζουν
και αναπνέουν σ’ αυτή την ηρωική χώρα.

Γιορτάζοντας σήμερα τα 71 χρόνια από την
εποποιία του ’40 ας αποτίσουμε ελάχιστο φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης στους νεκρούς ήρωες
και ας δώσουμε όλοι μαζί , όπως τότε έκανε η
γενιά του ’40, τη δική μας υπόσχεση ότι τα
κατορθώματά τους θα αποτελούν για εμάς
οδηγό-φάρο, στη δύσκολη πορεία του έθνους
μας και ότι η θυσία τους θα γίνει για εμάς  χρέος
ενότητας  και προσήλωσης στα ιδανικά της
ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

«Τ
ο Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε μονοήμερη
εκδρομή από το Σύλλογο μας. Την Παρασκευή ο καιρός δεν ήταν
ιδανικός για εκδρομές με αποτέλεσμα μερικοί εκδρομείς να

ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, όμως αποφασίσαμε η εκδρομή να γίνει και
είχε μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε το πρωί του Σαββάτου από το χωριό μας
στις 7 το πρωί και στη συνέχεια αφού παραλάβαμε και τους υπόλοιπους
εκδρομείς από τη Θεσσαλονίκη πήραμε το δρόμο
με πρώτο προορισμό την ωραία πόλη των Σερρών.
Εκεί μας περίμενε ένας πολύ καλός φίλος
Σερραίος, ο Δημήτρης Μερτζεμέκης τ. οικονομικός
επιθεωρητής και ανέλαβε την ξενάγησή μας. Στην
πόλη των Σερρών μείναμε περίπου δύο ώρες για
καφέ, μικροψώνια και επίσκεψη στο αρχαιολογικό
μουσείο της πόλης.

Ο επόμενος προορισμός ήταν το οχυρό Ρούπελ,
ηρωϊκό μνημείο της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας. Εκεί μας περίμενε ειδικός ξεναγός
στρατιώτης, ο οποίος επί μία ώρα μας έκανε
λεπτομερή ενημέρωση στο παρατηρητήριο και
ξενάγηση στο εσωτερικό του οχυρού. Το οχυρό
Ρούπελ ανακαλεί στιγμές δόξας και ηρωϊσμού της
ελληνικής ιστορίας. Υπήρξε ένα από τα τελευταία
οχυρά που κράτησαν όταν οι Γερμανοί
προήλαυναν ήδη στη Θεσσαλονίκη κατά τη
διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Σημαντική
ημερομηνία είναι η 10η Απριλίου 1941 ημέρα
παράδοσής του, που όμως συνοδεύτηκε από
σημαντικές απώλειες των κατακτητών. Σήμερα
θεωρείται μοναδικό στην Ευρώπη. Αν και
εξακολουθεί να είναι ένα ακριτικό φυλάκιο, το

θρυλικό παρελθόν του το έχει μετατρέψει σε τουριστικό αξιοθέατο.

Ο επόμενος προορισμός ήταν τα Άνω και Κάτω Πορόϊα, κωμοπόλεις με
φυσική ομορφιά. Ο τελικός προορισμός ήταν ο υγροβιότοπος της Κερκίνης.
Ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας και από τα 3 ή 4 καλύτερα
σημεία της Ευρώπης για παρατήρηση πουλιών. Η λίμνη είναι φημισμένη για

την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της. Ο
υγροβιότοπος της Κερκίνης βρίσκεται στο
γεωγραφικό τμήμα  του νομού Σερρών και
εκτείνεται σε μια υπέροχη φυσική έκταση με
κέντρο τη λίμνη Κερκίνη. Η λίμνη απλώνεται κατά
μήκος του ποταμού Στρυμόνα, ο οποίος ξεκινά από
τις πλαγιές του Βουλγαρικού όρους Βίτοσα.
Ύστερα από διαδρομή μιας ώρας περίπου, δίπλα
στη λίμνη, φθάσαμε στο φράγμα της λίμνης  στο
Λιθότοπο, όπου πεινασμένοι όπως ήμασταν,
φάγαμε με πολύ όρεξη τα καλομαγειρεμένα
φαγητά του εστιατορίου εντός του ξενοδοχείου
Ερωδιός.

Στη συνέχεια αφού κάναμε μια βόλτα στο φράγμα
της λίμνης πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Στο
πούλμαν ξεχώρισαν δύο, ο κ. Κατσαμούρης
Σωτήρης με τα ωραία μασάλια και τα τραγούδια
του και η κα. Αθανασία Παπαδούδη με τα ωραία
ποντιακά ανέκδοτα τα οποία έμαθε από τον πόντιο
σύζυγό της Λάζαρο. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να
μην ευχαριστήσουμε θερμά τον αγαπητό μας φίλο
Δημήτρη Μερτζεμέκη για τη λεπτομερή ξενάγηση
που μας έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ήταν μια θαυμάσια εκδρομή που θα μας μείνει
αξέχαστη.

του Βασίλη Δ. Κωτούδη

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΡΟΥΠΕΛ
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Βράβευση από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

«Τ
ον Κηπουρίδη Βαγγέλη (το γένος Μήτσιου), πρωταθλητή και αρ-
χηγό της Ολυμπιακής Ομάδας Πληροφορικής Ελλάδος, κάλεσε
στο Προεδρικό Μέγαρο για συγχαρητήρια επίσκεψη ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την Ολυμπιακή Ομάδα Πληροφο-
ρική για την άξια εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πληροφορικής στην Ταϋλάνδη και στην Βαλκανιάδα Πληροφορικής στο
Βουκουρέστι και ευχήθηκε συνεχείς επιτυχίες. Απευθυνόμενος δε στο στενό
του φίλο Μανώλη Γλέζο δήλωσε: «Όταν εν  μέσω κρίσης συναντώ αυτά τα
παιδιά σκέφτομαι: Να γιατί πρέπει να είμαι αισιόδοξος».

Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στον Κηπουρίδη Βαγγέλη και του
εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Ένα ευχάριστο ξάφνιασμα

«Σ
την καρδιά του χειμώνα και λίγο πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων
ήρθε στα Πετροκέρασα η χορωδία των

εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης του Βόλου και
στο πνευματικό κέντρο του χωριού έψαλε, τρα-
γούδησε και έφερε χαρά και αγαλλίαση

Όταν πληροφορηθήκαμε ότι η χορωδία των εκ-
παιδευτικών του Βόλου , μέλος της οποίας είναι
και ο Πετροκερασιώτης  Θανάσης Οικονόμου , θα
έρθει στα Πετροκέρασα στις 11 Δεκεμβρίου να
ψάλλει και να τραγουδήσει στο πνευματικό κέν-
τρο του χωριού, ξαφνιαστήκαμε.

Αναρωτηθήκαμε, άραγε ποιους θα βρουν στο
χωριό και ποιοι θα τους ακούσουν.

Την εποχή αυτή στο χωριό μένουν ελάχιστοι και
μερικοί από αυτούς  είναι υπερήλικες.

Η είδηση απλώθηκε από στόμα σε στόμα και τα
σχόλια διάφορα.

Ο φόβος όλων μας ήταν μήπως δεν υπάρχει κό-
σμος να τους ακούσει,

Οι προσπάθειες όμως τους Προέδρου του συλ-
λόγου Βασίλη  Κωτούδη και πολλών άλλων
είχαν σαν αποτέλεσμα η αίθουσα του πνευματι-
κού κέντρου του χωριού να γεμίσει ασφυκτικά.

Η χορωδία ‘ήρθε στο χωριό και αφού πρώτα εκ-
κλησιάστηκε κατευθύνθηκε στο πνευματικό κέν-

τρο. Χειροκροτήθηκε όταν έφθανε στο πνευμα-
τικό κέντρο , χειροκροτήθηκε όταν έψελνε και
τραγουδούσε και καταχειροκροτήθηκε όταν τέ-
λειωσε. Ήταν μια εκδήλωση διαφορετική από
αυτές που γίνονται στο χωριό και τα σχόλια
πολλά και ευμενή.

Οι περισσότεροι από αυτούς που παρακολούθη-
σαν την εκδήλωση, σχεδόν όλοι, συνεχάρησαν
τους χορωδούς με χειραψία και οι λέξεις που
ακούγονταν ήταν ‘Συγχαρητήρια, σας ευχαρι-

στούμε , να μας ξαναέρθετε.

Σε όλους που παρακολούθησαν την εκδήλωση
παρασχέθηκε κέρασμα.

Αξίζουν συγχαρητήρια θερμά , στον σεμνό και
αθόρυβο πρόεδρο του συλλόγου Βασίλη Κω-

τούδη , που έκανε ότι έπρεπε, ώστε η εκδήλωση
να στεφθεί με επιτυχία και ο οποίος με ένα πλατύ
και διαρκές χαμόγελο καλωσόρισε και προσφώ-
νησε την χορωδία.

Στο τέλος της εκδήλωσης αντηλλάγησαν ανα-
μνηστικά δώρα και στους χορωδούς παρασχέ-
θηκε η φιλοξενία που αρμόζει σε τέτοιες

εκδηλώσεις και είναι καθεστώς για το χωριό.

Θα είναι παράλειψη να μην συγχαρούμε και να
μην ευχαριστήσουμε και τον Θανάση Οικονόμου,
μέλος κι αυτός της χορωδίας , με την παρό-
τρυνση του οποίου ήρθε η χορωδία στα Πετρο-
κέρασα.

Του ευχόμασθε και  σε άλλα με υγεία.                                                                                                                           

Γ.Σ.Π.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ
11 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2011
ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ

«Π
λημμύρισαν το πνευματικό κέντρο οι
κάτοικοι του χωριού μας για να ακού-
σουν και να απολαύσουν τη θαυμά-

σια χορωδία των εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας
Βόλου. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για τους Πε-
τροκερασιώτες που έμειναν κατενθουσιασμένοι
από τις ψαλμωδίες και τα τραγούδια της κατα-
πληκτικής χορωδίας. Το Δ.Σ. ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει όλους τους χο-
ρωδούς, αλλά ιδιαίτερα τον αγαπητό μας πα-
τριώτη Θανάση Οικονόμου που ήταν ο
εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης, καθώς επίσης
και τον πρόεδρο της χορωδίας κύριο Γιώργο Του-
φεξή. 

Τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, καλή χρονιά
και να μας τραγουδήσουν και πάλι.

Το Δ.Σ. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΗΠΟΥΡΙΔΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ.
ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Ο ΧΟΡΩΔΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΕΩΝ
Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

«Μ
ία πρωτοποριακή κίνηση για την σύμπτυξη των
σχέσεων της νεολαίας του χωριού μας, ύστερα
από παρέμβαση - πρωτοβουλία του Αντιπρο-

έδρου Μανώλη Καλαφάτη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στις 3 Δεκεμβρίου 2011 στο CAFÉ-BAR ΑΠΑΓΓΕΙΟ.
Η βραδιά  εξελίχθηκε σ’ ένα πραγματικό «γλέντι», από 50
και πλέον νέους και νέες του χωριού μας. Άφθονος χορός,
απεριόριστο τραγούδι και η γιορτή ήταν πλέον γεγονός

Μία πρωτοβουλία που μόνο ευχάριστες εντυπώσεις χά-
ρισε!

Ευχόμαστε:

1) να υπάρξουν πανομοιότυπες ιδέες για τα «νιάτα» του τόπου μας
και

2)η επόμενη συνάντηση να αποτελείται, (γιατί όχι) από ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ!!!

Εκπρόσωπος νέων
Στέργιος  Μουτζίκος
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Μ
ία ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη
γιορτή πραγματοποιήθηκε
στην πλατεία του χωριού,

την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Το παρών
έδωσε και ο Δήμαρχός μας, συνοδευό-
μενος από τον πρόεδρο του Μ.Α.Σ
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ κ. Κωτούδη Βασίλη
και τον ιερέα Πατέρα Πέτρο. Επί-
σης βρέθηκε και όλο το Κοινοτικό
Συμβούλιο, με τον πρόεδρο κ.

Φράγκο Αθανάσιο και τους κοινοτικούς συμ-
βούλους κ. Τσιούμα Γεώργιο και κ. Καλα-

φάτη Αθανάσιο.

Η αναπαράσταση της γέννησης του
Χριστού έγινε από τα παιδιά του χω-
ριού, μπροστά στην στολισμένη

φάτνη με την επιμέλεια της κας
Ρούλας Καλαφάτη. 

Αφηγητής Βιτσιώτης Δημήτρης

     Ιωσήφ Κωτινούδης Μιχάλης

      Μαρία Κωτινούδη Ελβίρα

   Άγγελοι Βιτσιώτη Μάγδα

                 Θωμά Μαρία

                 Χοτζόλι Ιωάννα

                 Χοτζόλι Έλενα

      Μάγοι Ασβεστάς Κώστας

    Βοσκοί Βλάχος Μιχάλης

                 Θωμάς Δημήτρης

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙ-
ΡΑΖΕΙ ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

«Ε
ύχομαι το νέο έτος να χαρίσει σε όλους
μας υγεία, αισιοδοξία και την δύναμη
που χρειαζόμαστε σήμερα  περισσότερο

από ποτέ,  ώστε να αντιμετωπίζουμε με θάρρος και
δημιουργικότητα την δύσκολη καθημερινότητά
μας.

Η αγάπη για τον τόπο μας, η διάθεση για την προ-
βολή και αξιοποίηση της εξαιρετικής ομορφιάς που
διαθέτει, η ανιδιοτελής εργασία, η ακούραστη επι-
μονή στο όνειρο και το όραμα, είναι όλα όσα θέ-
τουν τις βάσεις για ένα φωτεινότερο μέλλον.

Είμαι ευτυχής που ο Δήμος μας έχει ανθρώπους
σαν και  εσάς, τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου
«ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ», να τον ομορφαίνουν, να τον ανα-
δεικνύουν, να μας βοηθούν να τον κάνουμε ακόμη
καλύτερο. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος μοίρασε
σε όλα τα παιδιά του χωριού χριστουγεννιάτικα
δώρα και ευχήθηκε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλους τους
παρευρισκόμενους.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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Ειδήσεις, Ανακοινώσεις και Σχόλια
από το χώρο της τοπικής μας

Εκκλησίας

Το Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο εύχεται

σε  όλους τους ενορίτες

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

1.Η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. 

Πέρασαν και αυτές οι γιορτές του Αγίου Δωδε-
καημέρου. Η εκκλησία μας «λειτούργησε» σ’
όλες τις γιορτές. Οι καλλικέλαδοι ιεροψάλτες μας
κουράστηκαν (9 Θείες Λειτουργίες σε 15 μέρες)
αλλά δεν έλειψαν ούτε στιγμή. Για μια ακόμη
φορά τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε
Θεϊκή ανταπόδοση.

Ο κόσμος λιγοστός. Οι ‘‘Θεσσαλονικείς’’ μας δεν
κατάφεραν να ρθούν όλοι στο χωριό… Όταν τα
σπίτια είναι κλειστά δύσκολα ζεσταίνονται!!!

Ευτυχώς ζεστάθηκαν οι καρδίες μας.

Η παρουσία του Αγίου Βρέφους της Βηθλεέμ,
αναζωογόνησε τα ιερά και μυστικά σκιρτήματα
της μεταφυσικής μας ύπαρξης. Μακάρι να βιώ-
νουμε τις εκκλησιαστικές μας γιορτές  πάντοτε
Χριστοκεντρικά, και να μην «καταφέρνουμε» να
γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα … χωρίς Χριστό!!!
Και πρώτη έκφραση αυτής της βίωσης, είναι του-
λάχιστο η ανελλιπής και συνειδητή συμμετοχή
μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν
είναι δυνατό (δεν επιτρέπεται) να απουσιάζει ο
χριστιανός από τη Θεία Λειτουργία. Η αποχή μας
είναι περιφρόνηση και προδοσία του ίδιου του
Χριστού…  Οι κανόνες της Εκκλησίας μας, τον χρι-
στιανό που για τρεις Κυριακές δεν εκκλησιάζεται
(χωρίς σοβαρό λόγο) τον θεωρούν αυτοαφορι-
σμένο – αποκομμένο από το σώμα της… (Ακουέ-
τωσαν ταύτα και οι … Αξιωματούχοι  της τοπικής
μας κοινότητας!).

2.Ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση του αύ-
λειου χώρου του ναού μας. Ολόκληρη

πλέον η περίμετρός του καλύπτεται με σχιστό-
πλακες Παγγαίου. Όλα τα υλικά (πέτρες – τσι-
μέντα) αγοράστηκαν με την ευγενή προσφορά
ευλαβών ενοριτών μας. Απ’ την ίδια πηγή καλύ-
φθηκαν και οι αμοιβές των τεχνιτών. Η συνολική
δαπάνη ανήλθε στα 1.500€. Ευχαριστούμε τους
δωρητές και τους ευχόμαστε πλούσια και Θεϊκή
ανταπόδοση. 

3.Στο διπλάσιο περίπου ποσό (3.500€) θα
φθάσει η δαπάνη για την ανακατασκευή του

δαπέδου του Νάρθηκα. Η αντικατάσταση των
πλακιδίων  του χώρου αυτού (τοποθετήθηκαν το
1958) κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φθοράς
τους και της κακής πλέον εμφάνισής τους. Δεν
επηρεάζεται η παραδοσιακή μορφή του ναού
μας. Το χρώμα και η μορφή τους, όσο και αν μας
φαίνονται σήμερα γνωστά και οικεία, και τα οποία
κατά χιλιάδες κάλυψαν τότε τα δάπεδα των νεο-
φανών κουζινών της δεκαετίας του 1960, δεν αν-
ταποκρίνονται, ούτε προσιδιάζουν στο
εκκλησιαστικό αλλά και στο παραδοσιακό ύφος
της ναοδομίας.

Το ήμισυ της δαπάνης έχει ήδη εξασφαλιστεί από
αντίστοιχο δωρητή. Περιμένουμε και παρακα-
λούμε την προσφορά όλων των ενοριτών μας.

4.Με την έναρξη του 2012 άρχισε και η νέα
περίοδος (για πέντε χρόνια) εκμίσθωσης

του εκκλησιαστικού μας καφενείου.

Όπως ήδη είχε ανακοινωθεί και στο προηγού-
μενο φ. του «Ομβριανού» μας, ενοικιαστές παρα-
μένουν οι ίδιοι (το ζεύγος Μιχαήλ και Δήμητρας
Μπουγιάλα). Οι όροι λειτουργίας του καφενείου,
αλλά και το ενοίκιο (λόγω της κρίσιμης οικονο-
μικής κατάστασης του τόπου μας) παραμένουν
επίσης οι ίδιοι.

Η κοινωνική «αποστολή» του καφενείου, ιδιαί-
τερα μάλιστα σήμερα με τη δραματική μείωση
των κατοίκων – πελατών, όπως και η θέση του
στην κεντρική πλατεία του χωριού μας, επηρέα-
σαν και καθόρισαν όπως ήταν φυσικό τους
όρους, αλλά και τη σχετική εφαρμογή και λει-
τουργία των  «οικονομικών και εμπορικών όρων
της αγοράς».

Πρώτη προτεραιότητα (όπως και όλων των Εκ-
κλησιαστικών Συμβουλίων από της οικοδομή-
σεώς του) ήταν και είναι, η καλή και συνεχής
λειτουργία του καφενείου.

Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να είμαστε
παρόντες και γεροί ΟΛΟΙ οι σημερινοί «πελάτες»
του και κατά τη μίσθωσή του κατά την επόμενη
πενταετία!!!

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Στρωμνίτσης 25 | Τ.Κ. 542 28 | Θεσ/νίκη | Τηλ.: 2310 317 585 | Φαξ: 2310 321 885,

e-mail: omvrianos@gmail.com | http://www.omvrianos.gr

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ
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Τα παράπονα προς
τον … Δήμαρχο;

1
Εδώ και λίγο καιρό επιβλήθηκε σε όλους
του Έλληνες ο ΑΔΙΚΟΣ και ισοπεδωτικός
φόρος Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011, Ν. 4021/1138

(το λεγόμενο Χαράτσι). Έχοντες και μη έχοντες,
καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε ‘‘ενοίκιο’’ για
τα σπίτια μας και τις αποθήκες μας! Και μέχρι
εδώ… καλά!! Γιατί όμως εμείς –το χωριό  μας-
πληρώνουμε περισσότερο από ΟΛΑ τα χωριά και
τις κωμοπόλεις του Δήμου μας; Επειδή είμαστε
οι πιο πλούσιοι, ή επειδή είμαστε (τάχα) τουρι-
στικό μέρος και ζούμε από τον τουρισμό;

Ποιος το αποφάσισε αυτό; Ο Λαγκαδάς, ο Σοχός,
το Ζαγκλιβέρι;  Ή (στο διπλανό μας Νομό) ο Πο-
λύγυρος, η Αρναία, τα παραθαλάσσια χωριά …
είναι χωριά – πόλεις απομονωμένες, και μόνο τα
Πετροκέρασα βρίσκονται σε … τουριστική ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ!!! Προσωπικά δεν ξέρω αν ο Δήμαρχός
μας έχει αρμοδιότητα για
το θέμα αυτό, δε θα
έπρεπε όμως να νοιάζε-
ται για την ισοπολιτεία
και ισονομία του Δήμου
του;  

2
Και μιας που είμα-
στε … κατ’ εξοχήν
και ο ΜΟΝΟΣ τουριστικός μαχαλάς της

επικράτειάς του (αφού ΟΛΟΙ! στα Πετροκέρασα
ζούμε από τον τουρισμό), έτσι είναι τα τουριστικά
θέρετρα; Από τις 16 Απριλίου (παραμονή της
ελεύσεως του Τιμίου Σταυρού) έχει να σκουπι-
σθεί το χωριό μας. Καλά που φρόντισε ο «ΟΜ-
ΒΡΙΑΝΟΣ» μας και η Τοπική Κοινότητα να
καθαρίσουν για δύο μήνες το χωριό (Ιούλιος –
Αύγουστος), διαφορετικά θα βρωμούσαμε   

3
Αυτό το … ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ χωριό δε θα
έπρεπε να έχει τουλάχιστον και να πίνει
καθαρό νερό; Για δύο μήνες (Οκτώβριος –

Νοέμβριος) το χλώριο μύριζε από ένα χιλιόμετρο
μακριά. Τώρα (Ιανουάριος) δε μυρίζει. Μήπως
σταμάτησε τελείως η χλωρίωση; Και πως αυτό

το Τουριστικό! χωριό θα
συνεχίζει να έχει πόσιμο
νερό, αφού ούτε η προ-
γραμματισμένη (απ’ το
Τοπικό Κοινοτικό Συμ-
βούλιο) γεώτρηση προ-
χώρησε, ούτε οι
υπάρχουσες πηγές παρα-
κολουθούνται από το

Δήμο, ούτε κανένας ξέρει πόσα ακριβώς είναι και
πού βρίσκονται ΟΛΑ τα υδρόμετρα; Και μάλιστα
σε αντιστάθμισμα όλων αυτών, δίνονται καινούρ-
γιες παροχές νερού (εκτός οικισμού) και μάλιστα
με σωληνώσεις ¾ και πάνω.

4
Και μια ακόμη μικρή απορία: Πώς είναι δυ-
νατόν να μη χορηγούνται καυσόξυλα
στους μισούς κατοίκους του χωριού

(επειδή δεν … έχει το δάσος ξύλα;;) και την ίδια
στιγμή ΔΕΚΑΔΕΣ τόνοι να μεταφέρονται από
‘‘ορισμένους’’ σε εμπορικές μάνδρες καυσοξύ-
λων ή και σε σπίτια επί πληρωμή;

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

«Ο
«Καλλικράτης» έχει πολλά θετικά
στοιχεία, έχει όμως και αρνητικά.
Στην παρούσα φάση λόγω της οικο-

νομικής κρίσης τα προβλήματα που ανακύπτουν
είναι πολλά.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το
χωριό μας είναι η καθαριότητά του. Οι υπηρεσίες
του Δήμου αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της σωστής καθαριότητας. Το χωριό μας
φημιζόταν και φημίζεται ακόμη για την καθαριό-
τητά του. Ένα από τα συνθήματα του συλλόγου
μας, της Τοπικής Κοινότητας και όλων μας είναι
«Καθαρό χωριό». Το φθινόπωρο η πλατεία του
χωριού ήταν γεμάτη από φύλλα, παρά τις απε-
γνωσμένες προσπάθειες των καταστηματαρχών.
Οι δρόμοι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση.
Στρώμα τα φύλλα. Τα προηγούμενα χρόνια εί-
χαμε τον Άγγελο και καθάριζε συνεχώς: οι δρόμοι
και η πλατεία έλαμπαν. Μεγάλη η προσφορά του
Άγγελου. Εύχομαι ολόψυχα να του ανατεθεί ξανά
η καθαριότητα του χωριού.

Ο σύλλογός μας όμως σε συνεργασία με την Το-
πική Κοινότητα βλέποντας αυτή την κατάσταση

ανασκουμπώθηκαν, πήραν σκούπες, φαράσια,
τσουγκράνες και ό,τι άλλο χρειάζεται και με κέφι
καθάρισαν την πλατεία και τους δρόμους. Γέμι-
σαν πολλά φορτηγάκια με φύλλα. Ο ίδιος ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου μας πήρε πρώτος τη
σκούπα και καθάριζε. Μπράβο του και μπράβο σε
όλα τα μέλη του δ.σ. του «Ομβριανού» και της
Τοπικής Κοινότητας για την όμορφη αυτή συνερ-
γασία.

Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε συν-
τονισμένα. Τα προβλήματα που προκύπτουν με-
γάλα. Κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Είμαστε
λίγοι. Όχι μόνο δεν περισσεύει κανείς αλλά δε
φτάνουν. Χωριό μικρό αλλά με μεγάλα προβλή-
ματα. Πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Να
αναφέρω ένα – δύο παραδείγματα που δείχνουν
ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε. Όταν βγά-
ζουμε τα σκουπίδια, οι σακούλες να είναι δεμέ-
νες. Όταν ο κάδος είναι γεμάτος, αυτό συμβαίνει
στους θερινούς μήνες, ας τα κρατήσουμε στην
αυλή μας μέχρι να περάσει το απορριμματοφόρο.
Έτσι συμβάλλουμε όλοι στην καθαριότητα. Το
δρόμο που βρίσκεται μπροστά στο σπίτι μας, ας

τον καθαρίσουμε. Ας ασπρίσουμε το πεζούλι.
Χιόνισε. Δε θα περιμένουμε το Δήμο να καθαρίσει
την πόρτα μας. Με συνεργασία και εθελοντική
προσφορά μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν
πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το Δήμο ή από
το Σύλλογό μας.

Τα μέλη του δ.σ. του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ τρέχουν, έχουν
κάνει πολλά και προγραμματίζουν κι άλλα. Είναι
αδύνατον, όσο και να θέλουν, να τα κάνουν όλα.
Απλώς ο σύλλογος σε πολλές περιπτώσεις θα
προγραμματίζει και θα συντονίζει όπως έκανε το
περασμένο καλοκαίρι, για να καθαριστεί ο Άϊ –
Γιάννης, με εξαιρετικό αποτέλεσμα γιατί οι εθε-
λοντές ήταν πολλοί. Από την Άνοιξη και μετά ας
προγραμματίσει, νομίζω το έχει κάνει ήδη, μία
φορά το μήνα, Σάββατο είναι η πιο κατάλληλη
μέρα, για εθελοντική προσφορά όλων μας. Τη μια
φορά να καθαρίσουμε το ένα ξωκλήσι, τον άλλο
μήνα το άλλο, τον τρίτο π.χ. να βάψουμε την παι-
δική χαρά.

Με την εθελοντική μας προσφορά βοηθάμε τον
ίδιο μας τον εαυτό, βοηθάμε το χωριό μας.

Μη σας φοβίζουν
τα προβλήματα 

«Μ
ια μέρα ο γάιδαρος ενός αγρότη
έπεσε σε ένα πηγάδι. Το ζώο φώ-
ναζε απελπισμένα για ώρες κι ο

αγρότης προσπαθούσε να καταλάβει τι έπρεπε να
κάνει. Τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο ήταν γέρικο,
και τα έξοδα που απαιτούνταν για να το βγάλει
από το πηγάδι ήταν πολλά. Δεν άξιζε τον κόπο να
προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το μόνο που
σκέφτηκε να κάνει ήταν να το θάψει ζωντανό.

Κάλεσε όλους τους γείτονές του να έρθουν και
να τον βοηθήσουν. Πήραν όλοι από ένα φτυάρι
και άρχισαν να πετάνε χώματα στο πηγάδι. Στην
αρχή, ο γάιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε
και φώναξε φρικτά. Μετά όμως, προς έκπληξη
όλων, ησύχασε.

Λίγα φορτία χώμα αργότερα, ο γεωργός κοίταξε
κάτω στο πηγάδι κι έμεινε έκπληκτος με αυτό που
είδε.

Ήταν κάτι καταπληκτικό!!!

Με κάθε φτυαριά χώμα που έπεφτε στην πλάτη
του, ο γάιδαρος τιναζόταν και έκανε ένα βήμα
προς τα πάνω.

Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν να πετάνε
φτυαριές χώμα πάνω στο ζώο, κι αυτό κάθε φορά
τιναζόταν κι έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. Πολύ
σύντομα, όλοι ήταν έκπληκτοι με το γαϊδούρι να
έχει φτάσει στην επιφάνεια του πηγαδιού.

Ηθικό δίδαγμα:
Η ζωή μπορεί να σας φέρει πολλές φτυαριές από
χώμα μέσα στο πηγάδι της ζωής σας. Να θυμάστε
όμως πως κάθε ένα από τα προβλήματά σας αυτά
είναι ένα εφαλτήριο. Μπορούμε να βγούμε από
τα βαθύτερα πηγάδια απλά με ένα τίναγμα. Πα-
τάμε πάνω στο πρόβλημα και κάνουμε ένα βήμα
πάνω.

της Αθ. Παπαδούδη

του Νίκου Κουμπουρέλου

του Γ.Δ.Κ.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
πού θα κάνουμε
τα παράπονά μας ;
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Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων
Δομημένων Επιφανειών

( Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

«Ε
νοίκιο σπιτιού δεν είχαμε και με το
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτού-
μενων Δομημένων Επιφανειών είναι

σα να πληρώνουμε ενοίκιο.

Για άλλους μικρό, για άλλους μεγάλο και για άλ-
λους δυσβάσταχτο.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων με αιματηρές οικο-
νομίες, με σκληρή δουλειά κατόρθωσε να βάλει
ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, χωρίς
καμία βοήθεια από την Πολιτεία. Και έρχεται
τώρα η Πολιτεία και βάζει το Έκτακτο Τέλος που
πολλοί, όπως είναι οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι
του Ο.Γ.Α., τα φτωχά στρώματα του λαού μας, όχι

μόνο να δυσκολεύονται, αλλά να αδυνατούν να
το πληρώσουν. Μα για τον εκτροχιασμό της οι-
κονομίας οι εργαζόμενοι δε φέρουν καμία απο-
λύτως ευθύνη. Και όμως τιμωρούνται ενώ οι
υπεύθυνοι της τη γλιτώνουν. Τους έχοντες και
τους κατέχοντες ο εκτροχιασμός της οικονομίας
ελάχιστα τους αγγίζει έως καθόλου. Δεν είναι
λίγοι οι έχοντες και κατέχοντες εκατομμύρια
ευρώ, κυρίως σε Ελβετικές τράπεζες, να επιθυ-
μούν την επιστροφή της δραχμής για να αγορά-
σουν περιουσίες ολόκληρες αντί πινακίου φακής.

Κάθε φορά που λαμβάνονται μέτρα λιτότητας
αυτοί που την πληρώνουν είναι οι άνεργοι, οι μι-
κροσυνταξιούχοι, οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α.. Το

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομη-
μένων Επιφανειών είναι σκληρό μέτρο και για το
χωριό μας ακόμη σκληρότερο και άδικο. Είναι
άδικο γιατί στα γύρω χωριά, και όχι μόνο, υπο-
λογίζεται το Έκτακτο Τέλος με 3€ το τετραγωνικό
μέτρο. Μπορεί να πει κάποιος «μα το δικό μας το
χωριό είναι τουριστικό». Το Λιβάδι Ελασσώνας
που είναι πανελληνίως γνωστό και τουριστικό-
τατο πληρώνουν 3€ το τ.μ., η Καρδίτσα το ίδιο,
η Άρτα ακόμη και το κέντρο της το ίδιο. Το χωριό
μας γιατί; Δεν έπρεπε η Τιμή Ζώνης να ανέρχεται
στα 587€, διότι από 500 έως 1000€ Τιμή Ζώνης
ο συντελεστής είναι 4%.

του Νίκου Κουμπουρέλου

Εάν το σπίτι είναι καινούριο η επιβάρυνση είναι
ακόμη μεγαλύτερη. Τα 320€ είναι για το συντα-
ξιούχο του Ο.Γ.Α. πολύ μεγάλο ποσό. Σα να πλη-
ρώνει ενοίκιο σπιτιού. Το Έκτακτο Τέλος θα
τελειώσει το 2012 ή θα το έχουμε μακροετή;

Άδικος είναι και ο υπολογισμός της αντικειμενι-
κής αξίας των χωραφιών. Στην Ελασσώνα για τα
μη ποτιστικά χωράφια το καθαρό εισόδημα είναι
14€ το στρέμμα και στα Πετροκέρασα 18€ το
στρέμμα. Δηλαδή τα χωράφια των Πετροκερά-
σων είναι πιο εύφορα από τα χωράφια του θεσ-
σαλικού κάμπου;

Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να μειωθεί η
Τιμή Ζώνης και η αντικειμενική αξία των χωρα-
φιών μας, εμείς οφείλουμε να πιέσουμε προς
κάθε κατεύθυνση. Ήδη μεμονωμένα υπέβαλλα
αίτηση στο Δήμο Λαγκαδά για να προβεί στις δέ-
ουσες ενέργειες για τη μείωση της Τιμής Ζώνης.
Καλύτερα όμως ομαδικά και συντονισμένα. Η
πίεση γίνεται μεγαλύτερη. Ο σύλλογός μας και η
Τοπική Κοινότητα έχουν τον πρώτο λόγο.

Υπολογισμός του Έκτακτου Τέλους
για ένα σπίτι π.χ. 80 τ.μ.

80 τ.μ. Χ 4% συντελεστής Χ 1% παλαιότητα = 320€

+ -

χ=
% *

/ €
€

€€
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ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

«Η
χώρα μας, η πατρίδα
μας βιώνει μια τεράστια
οικονομική κρίση με ιδι-

αίτερα επώδυνες επιπτώσεις στη
καθημερινή ζωή του πληθυσμού
των κατώτερων και μεσαίων στρω-
μάτων της κοινωνίας. οικονομική
κρίση, προϊόν της ευρωπαϊκής αλλά
και της παγκόσμιας χρηματοπιστω-
τικής αθλιότητας και του επικρα-
τούντος οικονομικού συστήματος.
Επιτείνεται δε ακόμη περισσότερο
από την ανικανότητα και την
άφρονα διαχείριση αυτών που είναι
ταγμένοι για την επίτευξη λύσεων
προς όφελος του κόσμου της εργα-
σίας και όχι υπέρ της οικονομικής
ελίτ των τραπεζιτών και των διε-
θνών τοκογλύφων. Στη χώρα μας η
κρίση αυτή έχει άμεση σχέση και με
την κρίση θεσμών, αξιών, με την
απίστευτη διαφθορά πολιτικών
αλλά και πολιτών, την πολυνομία
και την εξ’ αυτής κυρίως προερχό-
μενη γραφειοκρατία. Ο κόσμος τα’
χει χαμένα! Προσπαθεί να μαντέψει
τί τον περιμένει ακόμα όταν πέφτει
η αυλαία της μιας ημέρας και σηκώ-
νεται εκείνη της επόμενης!

Και η μικρή μας πατρίδα και μη-
τριϊδα;1 Θλίψη και περισυλλογή
αδιάκοπη για του τόπου μας τη κα-
τάντια! Μια παρατεταμένη διοικη-
τική ανεπάρκεια και αδιαφορία
όλων μας, μεγεθύνουν τα προβλή-
ματα επικίνδυνα, έτσι ώστε η λύση
τους δυσχεραίνεται συνεχώς, από
την άλλη αυξάνεται όλο και πιο
πολύ η δική μας παθητικότητα και
αδιαφορία! Δύο μόνο απ’ αυτά επι-
σημαίνω: α) η παράνομη και συνε-
χιζόμενη επί σειρά ετών,
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του δα-
σικού μας πλούτου, και β) Η έλ-
λειψη στοιχειώδους ρυθμιστικού
σχεδίου, με αποτέλεσμα το καθημε-
ρινό ξεφύτρωμα σπιτιών μέσα στο
δάσος!

Πιστεύω όμως η επίλυση όλων των
προβλημάτων ή τουλάχιστον η
προσπάθεια γι’ αυτήν προϋποθέτει
την αυτογνωσία μας,2 που είναι η

βάση του πολιτισμού μας: «Είναι
αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος»
διακήρυττε ο Πλάτων, «αν δεν βελ-
τιωθούν πιο πριν οι άνθρωποι που
τον αποτελούν». Δυστυχώς όμως
έχουμε ένα πολιτισμό επίπλαστο,
ρηχό, επιφανειακό που μας κατευ-
θύνει στην παθητικότητα και όχι
στην αυτοσυνείδηση «στην αντί-
φαση και στην παράδοξη αποτίμηση
της ανθρωπότητας από τον ίδιο τον
άνθρωπο … είναι ένα ζήτημα που
προξενεί κατάπληξη…»3

Επομένως πρέπει να πάμε σε ένα
ανώτερο επίπεδο πολιτισμού γιατί
«οι αξίες που δημιουργεί ο πολιτι-
σμός τότε μόνο γίνονται διαχρονι-
κές όταν μετατρέπονται σε ΗΘΟΣ…
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός,
η κοινωνία να γίνεται καλύτερη, να
προάγονται τα ήθη και οι διαχρονι-
κές σχέσεις … να αναπτύσσεται η
προσωπικότητα του ανθρώπου»4. Η
ελευθερία του λόγου και η δημο-
κρατία, έστω και μέσα στα … ατελή
πλαίσια πολλές φορές των σημερι-
νών συνθηκών, είναι συνδεδεμένες
με σκληρούς αγώνες και ποταμούς
αίματος για την κατάκτησή τους.
Είναι όμως συνδεδεμένες και με
ενεργό πρακτική χρήση της μνήμης,
δηλ. της ιστορίας5 . Κατά τον Κικέ-
ρωνα «η ιστορία είναι ο μάρτυρας
των εποχών, η δάδα της αλήθειας,
η ζωή της μνήμης, ο δάσκαλος του
βίου». Άρα «η ιστορία μας διδάσκει
τα πάντα. ακόμη και το μέλλον μας»
(Λαμαρτίνος). Γι’ αυτό στη συνέχεια
παραθέτω δύο θέματα ιστορίας και
πολιτισμού, κάνοντας έκκληση
προς όλους τους συμπατριώτες να
ευαισθητοποιηθούν για την εύκολη
και ανέξοδη κατά τη γνώμη μου επί-
λυσή τους! Ιδιαιτέρως δε, κάνω έκ-
κληση στους ιθύνοντες της τοπικής
μας αυτοδιοίκησης, της τοπικής Εκ-
κλησίας κυρίως δε στον Πρόεδρο
και τα μέλη του Δ.Σ. του ιστορικού
πολιτισμικού συλλόγου μας, του
ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ, ως κύριο εκφραστή
και καθ’ ύλην αρμόδιο, του τοπικού
μας πολιτισμού αλλά και θεματοφύ-
λακα της παράδοσής μας!6

1)Να αποκαταστήσουμε το Ι. έθιμό
μας (έλευση Τ. Σταυρού) στην μέχρι
και το 1962 αυθεντική του μορφή
και διάσταση, να ξαναγίνει δηλ.
έθιμο! Όπως πολλές φορές έχω
γράψει δεν αρκεί αυτή καθ’ εαυτή η
έλευση του Τ. Σταυρού, όπως σε
πάρα πολλά μέρη γίνεται από διά-
φορα μοναστήρια ή με άλλα ι. κει-
μήλια και ι. εικόνες, γιατί είναι
απλώς μια μεταφορά, μια επίσκεψη
απογυμνωμένη όμως από τα δικά
μας (αποκλειστικά) εθιμικά στοιχεία
(τόπος και τρόπος υποδοχής). Βε-
βαίως τα ζώα ή το ζώο θα χρησιμο-
ποιείται για λίγες εκατοντάδες
μέτρα (π.χ. προσκύνημα Αγ. Απο-
στόλων). Πουθενά στην Ελλάδα δεν
έχει καταργηθεί έθιμο λόγω τεχνο-
λογικής προόδου, (μεταφορά με αυ-
τοκίνητο). Το έθιμό μας όπως ίσχυε
μέχρι το 1962 ήταν το μοναδικό,
που καθόριζε την ταυτότητα της το-
πικής Εκκλησίας και του χωριού
μας. Την τελευταία δωδεκαετία που
θυμάμαι (1950-1962) υπήρχαν στο
χωριό δύο μεταφορικά μέσα (αυτο-
κίνητα) του Σ. Χαλκιά και Θ. Χάϊτα
κι’ όμως πηγαίναμε με τα ζώα στη
Γαλάτιστα να μεταφέρουμε τον Τ.
και Ζωοποιό Σταυρό και τους Ξηρο-
ποταμινούς Πατέρες. Πουθενά στην
Ελλάδα, κι όχι μόνο, δεν μεταφερό-
ταν ο Τ. Σταυρός ή άλλο ι. κειμήλιο
για πάνω από δύο αιώνες, με παρό-
μοιο τρόπο και με επακριβή διαμόρ-
φωση του περιεχομένου του, όπως
αυτός είχε γίνει από τους προγό-
νους μας, πουθενά! Εξ’ άλλου το
έθιμο είναι ένα από τα κύρια στοι-
χεία της λαϊκής μας παράδοσης και
βασική πηγή του δικαίου μας7.

2)Γνωρίζουμε όλοι  ότι το παλιό
χωριό μας ήταν στην περιοχή του
Αγ. Αθανασίου (Παλιόχωρα). Μέχρι
τα μέσα του 14ου αιώνα ονομαζό-
ταν Ραβδά, πιθανότατα από το
όνομα κάποιου «Δυνατού» (μεγαλο-
γαιοκτήμονα) της Βυζ. Αυτοκρατο-
ρίας8. Αυτός ο οικισμός κατοικείτο
από «παροίκους» (εργάτες γης), δια-
λύεται όμως στα μέσα του ίδιου
αιώνα αφού οι «Δυνατοί» εξαφανί-

ζονται λόγω κυρίως της επέλασης
προς Ν. του Σέρβου Κράλλη Στ.
Δουσάν (ο.π. 21-24). Τότε καταλαμ-
βάνονται οι Σέρρες (1345), δίνεται
το όνομα Ραβνά σ’ ένα χωριό του
Κιλκίς (σημερινό Ν. Ίσιωμα), στη
σημερινή Μαραθούσα και στο νέο
δικό μας χωριό στη σημερινή του
θέση (ο.π. 24,26). Ο Γ. Κουκλιάτης
υποστηρίζει ότι η μετατόπιση του
χωριού έγινε από το 1568 εως το
1677 λόγω σεισμών και τότε πήρε
το νέο του όνομα (Ραβνά). Πως
όμως σε εποχή Τουρκοκρατίας πή-
ραμε σλαβικό όνομα;

Έχουμε όλοι προσέξει ότι στον Αϊ-
Θανάση, 4-5 μέτρα κάτω και Δ. του
εξωκκλησιού, υπάρχουν κάποια
ίχνη τάφων με πέτρες κάθετες προς
το έδαφος. Δεν είναι λογικό και εν-
δεδειγμένο για τις απαρχές πιθανώς
της ιστορίας μας να κάνουμε σ’
εκείνο το μέρος μια ανασκαφική
αρχή;

Διότι αν βρεθούν οστά προγονικά
με την εξέταση (C 14) θα μπορέ-
σουμε επακριβώς να τα χρονολογή-
σουμε, έχοντας έτσι την πρώτη
εμπράγματη απόδειξη για ένα μέρος
της ιστορίας μας! Γιατί:

«Μόνον οι ανασκαφές μπορεί να
δείξουν ότι το τάδε χωριό χάθηκε
από μια βίαιη ενέργεια σε μια
ακριβή χρονολογία, ή ότι ερημώ-
θηκε προοδευτικά. Έτσι ο ιστορικός
θα μπορέσει να θεμελιώσει τις υπο-
θέσεις του και να εξηγήσει τις βα-
θιές αιτίες της εξαφάνισης και της
ερήμωσης του οικισμένου χώρου»9

Έτσι μόνον αγαπητοί συμπατριώτες
και φίλοι μπορεί να αρχίσει να ξετυ-
λίγεται το κουβάρι της Πατριδογνω-
σίας και του πολιτισμού μας. Κι’
αυτό γιατί: «Τα ίχνη των πολιτισμών
μας βρίσκονται στους λόφους, στα
σπήλαια, στα ξωκκλήσια, άλλα είναι
θαμμένα κι’ άλλα παραμονεύουν
στον θαλάσσιο βυθό. Παραφράζον-
τας το ψαλμικό, ψιθυρίζουμε: Και η
ιστορία μου ενώπιόν μου εστί δια
παντός»10

1. Η λέξη πατρίδα έχει κοινή ρίζα με
τη λέξη πατέρας. Επειδή όλοι οι
τόποι καταγωγής των ανθρώπων,
όλες οι κοινωνίες ήταν πατριαρχικές,
επικράτησε ο όρος πατρίδα. Στα
βάθη των αιώνων αναφέρονται κά-
ποιες μητριαρχικές κοινωνίες (οι γυ-
ναίκες κατείχαν τα ανώτερα
αξιώματα). Αλλά αυτό δεν είναι τεκ-
μηριωμένο ιστορικά! Εμείς όμως
γιατί να μην ονομάσουμε τη μικρή
μας πατρίδα και μητριΐδα  (πολλοί
λαογράφοι και ιστορικοί ανθρωπο-
λόγοι χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο
π.χ. ο Μ. Μερακλής ο Γ. Πετρόπου-

λος κ.α.). Έτσι δεν τιμούμε και τις
άγιες μάνες μας και την Παναγία μας;

2. Εδώ η αυτογνωσία με την ευρύ-
τερη έννοιά της όχι τη γνώση του
προσωπικού μας εγώ, του εαυτού
μας αλλά τη γνώση του τόπου μας,
της πατρίδας μας (Πατριδογνωσία).
Αλλιώς πρόκειται για μια αυτεπί-
γνωση μόνον του ασυνειδήτου μας.
Έτσι πάντα θεωρούμε τον εαυτό μας
«καλό» κι εφησυχάζουμε! Βλ. JΟΗΝ
PALSTON SAUL «Πολιτισμός χωρίς
συνείδηση» Καναδάς 1998 Μεταφρ.
στα Ελληνικά Ε. Αλεξοπούλου - Δ.

Μπάκουλης Απρίλιος 2002 σ. 84.

3. Βλ. Antony Storr «The Essential
Jung» Princeton University Press,
1983 σ.371

4. Βλ. Α. Οικονόμου «Πετροκέρασα
– αυτογνωσία και παράδοση»
Θες/νικη 1999 σ.161

5. Βλ. John Palston Saul οπ. σ. 78

6. Βλ. Καταστατικό ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ
άρθρο 2, παρ. α,β,ε – άρθρο 3 παρ.
α, θ, κ.α.

7. Βλ. Α. Οικονόμου «Ραβδά – Ραβνά»

-… 2007, σσ. 100-106 και 112-117

8. Βλ. Α. Οικονόμου «Ραβδά – Ραβνά»
-… σσ. 16-23

9. Ε. Αντωνιάδη – Μπιμπίκου «Ερη-
μωμένα χωριά στην Ελλάδα» στο «Η
οικονομική δομή των Βαλκανικών
χωρών στα χρόνια της Οθωμανικής
κυριαρχίας (ΙΕ – ΙΘ αιώνες)» Επιμέ-
λεια Σπ. Αδραχτάς, «Μέλισσα» 1979
σ.201

10. Μοναχός Κοσμάς (1952-2010)
«Λογισμοί και διαλογισμοί στη Με-
γάλη Ελλάδα» Εκδόσεις Μεταίχμιο.

ΟΜΒΡΙΑΝ-ΙΟΣ

Σημειώσεις
(Επαναδημοσίευση άρθρου)
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

«Η
Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, η χώρα
που μας γέννησε, που μας
γαλούχησε, η χώρα που τόσο πολύ

αγαπάμε, η χώρα που δίδαξε την Δημοκρατία και
τον Πολιτισμό σε όλο τον κόσμο, που στα
Πανεπιστήμια όλου του κόσμου διδάσκεται η
αρχαία Ελληνική γλώσσα, ο Πλάτων, ο
Θουκυδίδης, ο Αριστοτέλης, η χώρα που πέρασε
από την εποχή του Μέγα Αλεξάνδρου μέχρι την
αντίσταση κατά των Γερμανών και δίδαξε
παγκοσμίως ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες,
η χώρα που έχει τους πιο πετυχημένους
επιστήμονες, διδάσκοντας στα καλύτερα
Πανεπιστήμια του κόσμου……… η χώρα αυτή
πλέον αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Οι
κυβερνώντες τα τελευταία 30 χρόνια, μετά την
μεταπολίτευση, βούλιαξαν οικονομικά το κράτος.
Μια συμμορία τζακιών, κομπιναδόρων και
αετονύχηδων αποδείχθηκαν κατώτεροι των
περιστάσεων. Αναφέρομαι στις δύο μεγάλες
πολιτικές παρατάξεις, οι οποίες μοίρασαν και
δίχασαν τους πολίτες και δημιούργησαν
παραφυάδες από την Αθήνα μέχρι και τα
απόμερα χωριά της Ελλάδος. Χώρισαν τους
Έλληνες σε πράσινα και μπλε καφενεία. Στο
τέλος γίναμε ρομπότ, με αποτέλεσμα να
ρυθμίζουμε τις προσωπικές – κοινωνικές –
εργασιακές – φιλικές σχέσεις, ανάλογα με την
κομματική προέλευση των συνανθρώπων μας. Η
μία παράταξη με το ψευτοσοσιαλιστικό όραμα
της κοινωνικής δικαιοσύνης και η άλλη παράταξη
με το νεοφιλελεύθερο στυλ. Άνοιξαν λοιπόν την
πολιτική τους ομπρέλα και στέγασαν 8 στους 10
Έλληνες. Στην αρχή η ομπρέλα ήταν αδιάβροχη.
Εκεί αισθανόμασταν όλοι ασφαλείς για πολλούς
λόγους. Άλλοι για να βολευτούν επαγγελματικά,
άλλοι για να πάρουν κάποια διοικητική θέση,
πετούσαν κάνα κόκκαλο για να μη
διαμαρτύρονται οι ένοικοι της ομπρέλας. Όμως
με το πέρασμα του χρόνου, η ομπρέλα άρχιζε να
φθίνει και να αποκτά τρύπες. Έτσι ξεκίνησαν τα
παρατράγουδα. Άρχισαν οι λοβιτούρες, τα
σκάνδαλα, οι ρεμούλες…..Κοσκωτάδες,
Χρηματιστήριο, Siemens, Βατοπαίδια και ένα
σωρό άλλα. Σε κάθε εναλλαγή της εξουσίας, ο
ένας κατέστρεφε τα καλά του άλλου, αντί να τα
συμπληρώσει. Προσπαθούσαν να αποδείξουν
στο λαό ότι είναι άξιοι της εξουσίας.  ΠΟΙΟΙ?
Ισόβιοι βουλευτές με παχηλούς μισθούς και
προνόμια οικογενειακά-συγγενικά, προσωπικούς
φρουρούς, 5 υπαλλήλους στα πολιτικά τους
γραφεία, που τους πλήρωνε ο Έλληνας
φορολογούμενος κ.α. Όσοι δεν κατόρθωναν να

ε κ λ ε γ ο ύ ν
βουλευτές, η
παράταξη δεν
τους άφηνε
έτσι …τους
τοποθετούσε
σε κρατικές
θέσεις ως
δ ι ο ι κ η τ έ ς
δ ι α φ ό ρ ω ν
οργανισμών.
Αμ την έρμη την
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η ?
Βούλιαξε από τους
τζαμπατζήδες…την
αγόρασαν από τον Ωνάση
ως κερδοφόρα επιχείρηση και την
πούλησαν στον Βγενόπουλο ως ζημιογόνα.
Τελικά όπως αποδείχτηκε δεν ήταν καλοί
νοικοκύρηδες, γιατί ένας σωστός νοικοκύρης
κανονίζει σύμφωνα με τα έσοδα του, την τύχη και
την πορεία της οικογένειας του. Όλα αυτά τα
χρόνια έπαιρναν δανεικά χρήματα από τις
Βρυξέλλες. Μοίραζαν τους μισθούς και τις
συντάξεις με ξένα χρήματα, ενώ είχαν
καταληστέψει τα ασφαλιστικά ταμεία παίζοντας
τα στο καζίνο..του Χρηματιστηρίου. Αφού τα
έφαγαν όλα, κάλεσαν τον σωτήρα Παπαδήμο.
Ίσως και να είναι ο άνθρωπος!!! Αλλά με σχεδόν
ίδιο κυβερνητικό σχήμα? Δε νομίζω.. πάλι μία
από τα ίδια!! Γιατί? Γιατί είναι οι ίδιοι, που
υπονομεύουν ο ένας τον άλλο και δεν τους
απασχολεί να διορθώσουν αυτό το σάπιο
διαβρωμένο σύστημα. Φυσικά τώρα τελευταία
συμμαζεύτηκαν και δε βγαίνουν στα περιβόητα
παράθυρα των καναλιών. Ξεκίνησε νέο κύμα
φορολογικών εισπράξεων και δυστυχώς το
πληρώνουν τώρα οι μισθωτοί υπάλληλοι, αύριο
μάλλον οι συνταξιούχοι, μεθαύριο ποιος ξέρει?
Αυτή η φορομπηχτική πολιτική που ακολουθούν
τώρα, παίρνοντας και τις τελευταίες οικονομίες
του κάθε νοικοκυριού που είχε για ώρα ανάγκης,
ίσως είναι και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
Δε σκέφτονται οι πολιτικοί ότι ο λαός θα τους
λιντσάρει, γιατί κάθε πατέρας και μάνα δε θα έχει
να δώσει γάλα στο παιδί τους? Δυστυχώς
φτάσαμε σε τέτοιο σημείο καθώς υπάρχουν
αρκετές φιλανθρωπικές οργανώσεις που δίνουν
φαγητό σε ανήμπορους οικονομικά
συνανθρώπους μας.  Αυτοί που εργάστηκαν τίμια
για τον επιούσιο τους τιμωρούνται με τον
χειρότερο τρόπο. Και οι φυσικοί αυτουργοί
παραμένουν ανέγγιχτοι. Πότε επιτέλους θα

πληρώσουν αυτοί?
Επιτέλους γιατί δεν
ανοίγουν τους
λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς
τους στην
Ελβετία? Μήπως
κατέθεσαν το
δημόσιο χρέος
εκεί στους
προσωπικούς τους

λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς ?
Βέβαια είχαν και την

βοήθεια του Τύπου.
Μεγαλοδημοσιογραφικοί

οργανισμοί στήριζαν
κυβερνήσεις, κάλυπταν ή

ξεσκέπαζαν γεγονότα, προβάλλοντας
αυτό που ήθελαν, παραποιώντας την πραγματική
αλήθεια. Το σκάνδαλο με τον κ.Θέμο ,που
βρέθηκε με 5 εκ.ευρώ στις Ελβετικές Άλπεις, πως
ξεχάστηκε? Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής
ιδιωτικής τηλεόρασης. Τώρα μας μαθαίνουν πώς
να μαγειρεύουμε, να κουτσομπολεύουμε και στις
ειδήσεις να ενημερωθούμε ποιος φταίει λιγότερο
ή περισσότερο για την οικονομική κρίση Και το
χειρότερο είναι ότι μας προσβάλουν ως έθνος.
Απέναντι σε κάθε πολίτη του πλανήτη να
αναφέρονται για τους Έλληνες ως παράδειγμα
προς αποφυγή. Ευτυχώς που ήρθε η Τρόικα να
τους δείξει τι θα πει νοικοκυριό…Προσβάλλομαι
ως Έλληνας να με διοικούν στην πατρίδα μου
ΞΕΝΟΙ. Τι θα παραδώσουμε στην γενιά των
παιδιών μας? Τα χρέη, την φτώχεια, την ανεργία
και τα σκυθρωπά πρόσωπα χωρίς ελπίδα και
προοπτική? Και αυτοί οι πολιτικοί επιμένουν στο
δικό τους παιχνίδι. Οι δελφίνιοι θέλουν να
πάρουν από τον μικρό Γιωργάκη το τιμόνι της
αρχηγίας και να κάνουν μια νέα αρχή. Ο δε
Αντωνάκης βιάζεται να γίνει πρωθυπουργός πριν
το Πάσχα. Για να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή,
θεωρώντας ότι ο λαός περιμένει αυτούς για να
σωθεί. Κανένας πολιτικός δε βγήκε στα κανάλια
να αναφέρει το μέγεθος της δυσβάσταχτης
φορολογίας και να ομολογήσουν τα σφάλματα
τους. Αμ δε, κάνουν λάθος. Να τους γυρίσουμε
την πλάτη Αγαπητοί φίλοι, γνωρίζουμε όλοι,
λίγο-πολύ, την κατάσταση της χώρας μας και
ξέρουμε πολύ καλά τους υπαίτιους που μας
οδήγησαν στο λάθος δρόμο. Επειδή θεωρώ πως
πλέον οι ιδεολογίες έχουν καταρρεύσει, εύχομαι
οι νέες δυνάμεις που θα προκύψουν να μην
γίνουν σαν αυτές που έχουμε σήμερα.

του Καλαφάτη Αθανάσιου
Κοινοτικός Σύμβουλος
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‘‘ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ….’’

«Δ
ιαβάζοντας στο προηγούμενο

φύλλο του «ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ»  τη

στήλη ‘’Νοσταλγικές αναμνήσεις’’

αμέτρητες παιδικές θύμησες ξύπνησαν στο

μυαλό μου. Και μπράβο στη Γιούλη Κουκλιάτη

που σκέφθηκε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

Μας προτρέπει λοιπόν να στείλουμε ό,τι θυμό-

μαστε για πρόσωπα που προσφέρουν τις υπη-

ρεσίες τους στο χωριό μας. Μα απ’ ότι θυμάμαι

όλοι οι πατεράδες μας αλλά και παππούδες μας

πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες για να ορ-

θοποδήσει το μικρό μας χωριό. Άλλοι με την

προσωπική εργασία, άλλοι σαν εκκλησιαστική

επιτροπή, άλλοι σαν σχολική επιτροπή και

άλλοι σαν Τοπικοί Άρχοντες δούλεψαν με την

ψυχή τους για τη πρόοδο του χωριού μας.

Αλλά εφ’ όσον πρέπει να αναφέρουμε κάτι
συγκεκριμένο, εγώ θέλω να πω λίγα λόγια για
δύο ξεχωριστούς ανθρώπους. Για δύο ανθρώ-
πους που μετά τους λατρευτούς μου γονείς –
αιωνία τους η μνήμη – υπήρξαν για μένα τα πιο
σημαντικά πρόσωπα στην παιδική μου ηλικία.
Και αναφέρομαι στους δύο υπέροχους δασκά-
λους μου τον Ιωάννη Κυβερνήτη και τη σύζυγό
του Μαρία Καλαφάτη. Στην Κυρία μου και στον
Κύριο που για 6 ολόκληρα χρόνια μοχθούσαν
για την  διαπαιδαγώγησή μου και τη μόρφωσή
μου. Και οι δυο με την εργατικότητά τους, τη
σεμνότητα, τη σοβαρότητα, το εξαίρετο ήθος
τους ακόμα και την αυστηρότητά τους κατόρ-
θωσαν να μας μεταδώσουν τόσες πολλές και
σωστές γνώσεις ώστε σχεδόν όλοι εμείς οι μα-
θητές τους να διαπρέψουμε στη μετέπειτα ζωή
μας. Σε μια εποχή φτωχή σε εποπτικά και άλλα

μέσα διδασκαλίας δίδασκαν με σωστές μεθό-
δους, ήταν προσηλωμένοι στον καθήκον τους
και έκαναν τους μαθητές τους να ξεχωρίζουν
ακόμη και στο Γυμνάσιο Ζαγκλιβερίου.

Εκτός από τα μαθήματα που κάναμε θυμάμαι
ακόμη πως μας μετέδιδαν το κέφι και τον εν-
θουσιασμό για να ετοιμάσουμε τις παραστάσεις
για τις εθνικές γιορτές και τις Γυμναστικές Επι-
δείξεις. Γιατί και σ’ αυτόν τον τομέα ήθελαν να
είναι τέλειοι. Ακόμη και οι εκδρομές που κά-
ναμε είχαν και τον παιδαγωγικό τους χαρα-
κτήρα.

Για όλα λοιπόν αυτά που πήρα, για τις σωστές
βάσεις που μου δώσανε, για τα γράμματα που
μου μάθανε θέλω να εκφράσω την ευγνωμο-
σύνη μου στους αείμνηστους δασκάλους μου.

Αιωνία τους η μνήμη.

της Αθανασίας Παπαδούδη
Νηπιαγωγός

Κύριε Δήμαρχε, χρόνια πολλά

Εκ μέρους των μαθητών του χωριού , σας
καλωσορίζω και σας υποδέχομαι στο
όμορφο, καθαρό και παραδοσιακό χωριό
μας. Τα όμορφα ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ, το καμάρι
του Δήμου μας.

Εμείς εδώ τα παιδιά του χωριού, αποφασί-
σαμε και διοργανώσαμε αυτή την μικρή ,
ταπεινή γιορτή, γιατί είναι ημέρες χαράς –
αγάπης – αλληλεγγύης για όλο τον κόσμο

Το ότι επιλέξατε το χωριό μας, για να πα-
ρευρεθείτε στην γιορτή, δείχνει την αγάπη
και τον σεβασμό που τρέφεται για το χωριό
μας. Και ειδικά για εμάς τα παιδιά του χω-
ριού, τα οποία αποτελούν το μέλλον και την
ελπίδα αυτού του τόπου. Χρειάζονται
αγάπη και ένα καθαρό αγνό χαμόγελο

Σήμερα που εσείς εκπροσωπείται τον Δήμο
μας ως Δήμαρχος, μεταφέρετε την αγάπη,
τον σεβασμό, το χαμόγελο, τον καλό λόγο,
την συναίνεση που τόσο ανάγκη έχει η το-
πική μας κοινωνία και η χώρα μας.

Κύριε Δήμαρχε, καλωσήλθατε!!!!

Η προσφώνηση
υποδοχής του ∆ηµάρχου
από τον µαθητή
Μιχάλη Κωτινούδη

Η συνέντευξη μιας μικρής
δημοσιογράφου

Βρίσκομαι στον σπίτι της κυρίας  Βλάχου Μαρίας
για μια συνέντευξη με θέμα ένα έθιμο του χωριού
μου.

Καλησπέρα σας κυρία Μαρία, μπορώ να έχω
λίγο από τον χρόνο σας ?

Φυσικά όσο χρόνο θέλεις

Ποιό έθιμό θα μας περιγράψετε?

Θα σου μιλήσω για τον Τίμιο Σταυρό.

Ωραία λοιπόν, σας ακούω

Ο Τίμιος Σταυρός έρχεται το Σάββατο του Λαζά-
ρου, παραμονή της Κυριακής των Βαΐων, από την
Ιερά Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους 

Πως υποδέχεστε το Τίμιο Ξύλο και πού ?

Οι κάτοικοι του χωριού υποδέχονται τον Τίμιο
Σταυρό στην είσοδο του χωριού. Η φιλαρμονική
του Δήμου Λαγκαδά συνοδεύει στην ιερή λιτανεία
τον Σταυρό, ενώ πλήθος επισκεπτών ακολουθεί
από πίσω. Επίσης ο Δεσπότης μας κ.κ. Νικόδημος
είναι παρών κάθε χρόνο μαζί με ιερείς και διακό-
νους. Τα σώματα ασφαλείας όπως ο στρατός και
η αστυνομία παίζουν σημαντικό ρόλο γιατί βοη-
θάνε στην συνοδεία του Τιμίου Ξύλου, από την
Μονή στο χωριό και από το χωριό στην Μονή.

Πόσες ημέρες μένει στο χωριό ο Τίμιος Σταυ-
ρός ?

Παλαιότερα έμενε μόνο μία ημέρα λόγω έλλειψης

κατοικίας. Όμως
τώρα μένει από το
Σάββατο μέχρι την
Μεγάλη Δευτέρα.

Κάθε πότε έρχεται ο Τίμιος
Σταυρός ?

Έρχεται δύο φορές τον χρόνο.
Μια εβδομάδα πριν από το
Πάσχα και για δεύτερη φορά στις
14 Σεπτεμβρίου

Γίνονται στο χωριό κάποιες ετοιμασίες πριν
από την άφιξη του Σταυρού ?

Βεβαίως. Οι κάτοικοι καθαρίζουν τα σπίτια τους
και σημαιοστολίζουν τους δρόμους

Για ποιο λόγο έρχεται ο Τίμιος Σταυρός ?

Το Τίμιο Ξύλο άρχισε να έρχεται πριν 200 χρόνια
όταν στο χωριό επικρατούσε η πανούκλα, μια θα-
νατηφόρα αρρώστια. Κάθε μέρα πέθαιναν δεκάδες
άνθρωποι, μέχρι που η ενορία μας αποφάσισε να
φέρει το Τίμιο Ξύλο και έτσι η πανούκλα εξαφανί-
στηκε

Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ για τον
χρόνο που μου διαθέσατε και για τις απαντή-
σεις που μου δώσατε.

Με αγάπη
Ελβίρα Κωτινούδη

18-10-2011
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Μέτρα που πρέπει να    λαμβάνονται σε περίπτωση
πλημμύρας, θυελλωδών ανέμων ή καταιγίδων.

Εγ-
καταλείπουμε

το αυτοκίνητό μας αν ακι-
νητοποιήθηκε και ενδέχεται να παρα-

συρθεί ή να πλημμυρίσει. 

Εγκαταλείπουμε υπόγειους χώρους και με-
τακινούμαστε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

Δεν ξεχνάμε: Οι κίνδυνοι από την πλημμύρα
δεν υποχωρούν αμέσως μόλις αρχίσει η
απόσυρση των υδάτων.

Ασφαλίζουμε
α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α
που μπορεί να
παρασυρθούν
από τον άνεμο και
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή
τραυματισμούς.

Αποφεύγουμε δραστηριότητες σε θαλάσ-
σιες και παράκτιες περιοχές.

Θερμές ευχαριστίες στη Λέσχη Καταδρομέων Χαλκιδικής
για τη χορήγηση των ενημερωτικών δελτίων

Αν βρισκόμα-
στε σε δάσος,
προστατευό-

μαστε κάτω από
συμπαγή κλαδιά χαμηλών

δέντρων. Δε στεκόμαστε ποτέ κάτω
από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Απομακρυνόμαστε από ποτάμια, λίμνες ή
άλλες μάζες νερού . Αν βρισκόμαστε μέσα
στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω.

Σταματάμε το αυτοκίνητο στην άκρη του
δρόμου και μακριά από τα δέντρα τα οποία
μπορεί να πέσουν επάνω του.

Μένουμε μέσα στο αυτοκίνητο και ανά-
βουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (alarm)
μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Πλημμύρ
ες Θυελλώ

δεις

Άνεμοι
Καταιγ

ίδες

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Στρωμνίτσης 25 | Τ.Κ. 542 28 | Θεσ/νίκη | Τηλ.: 2310 317 585 | Φαξ: 2310 321 885,

e-mail: omvrianos@gmail.com | http://www.omvrianos.gr

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ
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ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

1. Μη φοβάστε να είστε σταθεροί μαζί μου. 

- Αυτό θα με κάνει να νοιώσω περισσότερη σιγουριά.

2. Μη με παραχαϊδεύετε... 

- Ξέρω πολύ καλά πως δεν πρέπει να μου δίνετε οτιδήποτε σας ζητώ. Σας δοκι-
μάζω μονάχα για να δω.

3. Μη με κάνετε να νοιώθω μικρότερος από ότι είμαι... 

- Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά τον "σπουδαίο".

4. Mη τα κάνετε όλα εσείς για μένα.. 

Έτσι θα με κάνετε να νοιώθω άχρηστος και ανίκανος για οτιδήποτε.

5. Μη μου κάνετε παρατηρήσεις μπροστά σε κόσμο, αν μπορείτε. 

- Θα προσέξω περισσότερο αυτό που θα μου πείτε, αν μου μιλήσετε ήρεμα μια
στιγμή που θα είμαστε μόνοι μας.

6. Μη μου δημιουργείτε το συναίσθημα πως τα λάθη μου είναι αμαρτή-
ματα. 

- Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που έχω μάθει ν' αναγνωρίζω.

7. Μη με προστατεύετε από τις συνέπειες των πράξεών μου. 

- Χρειάζεται καμιά φορά να πάθω για να μάθω.

8. Μη δίνετε μεγάλη σημασία στις μικροαδιαθεσίες μου. 

- Καμιά φορά δημιουργούνται ίσα-ίσα για να κερδίσω την προσοχή που ζητούσα.

9. Μη μου κάνετε συνεχώς παρατηρήσεις.. 

- Γιατί τότε θα χρειαστεί να προστατέψω τον εαυτό μου κάνοντας τον κουφό.

10. Μη μου δίνετε επιπόλαιες υποσχέσεις. 

- Νοιώθω πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάτε.

11. Μη υποτιμάτε την τιμιότητά μου.

- Συχνά οι απειλές σας, με σπρώχνουν στην ψευτιά.

12. Μη πέφτετε σε αντιφάσεις. 

- Με μπερδεύετε αφάνταστα έτσι και με κάνετε να χάνω την πίστη μου σε σας.

13. Μη με αγνοείτε όταν σας κάνω ερωτήσεις.

- Γιατί θα ανακαλύψετε πως θα αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από
άλλες πηγές.

14. Μη προσπαθείτε να με κάνετε να πιστέψω πως είστε τελείως αλάνθα-
στοι. 

- Είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για μένα όταν ανακαλύπτω πως δεν είστε ούτε το
ένα ούτε το άλλο.

15. Μη διανοηθείτε ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σας αν μου ζητήσετε συ-
γνώμη. 

- Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σας μου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα
απέναντί σας.

16. Μη ξεχνάτε πως μ' αρέσει να πειραματίζομαι. 

- Χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Σας παρακαλώ παραδεχτείτε το.

17. Μη ξεχνάτε πόσο γρήγορα μεγαλώνω. 

- Θα πρέπει να σας είναι δύσκολο να κρατήσετε το ίδιο βήμα με μένα, αλλά προ-
σπαθήστε σας παρακαλώ.

18. Μη ξεχνάτε πως δεν θα μπορέσω ν' αναπτυχθώ χωρίς πολύ κατανόηση,
αγάπη και χαρά. 

- Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το πω, έτσι δεν είναι;

19. Μη ρωτάτε αν αγαπάω περισσότερο το μπαμπά ή τη μαμά 

- Θέλω να τους αγαπώ εξ ίσου.

20. Μη μου λέτε ψέματα για να με κοροϊδέψετε και μη μ' εκβιάζετε για να
κάνω αυτό που εσείς θέλετε.

- Ότι μου μαθαίνετε κι εγώ θα τα εφαρμόζω σε σας.

21. Να μου δείχνετε την αγάπη σας, παίζοντας και ασχολούμενοι μαζί μου
κι όχι να με στέλνετε αλλού να χαρώ ή να παίζω μόνος μου…

- Γιατί όταν μεγαλώσω θα σκέφτομαι κι εγώ ότι το σωστό για σας, είναι το γηρο-
κομείο.

«Ο
ικογένεια»:  μία λέξη συνυφασμένη με τις λέξεις αγάπη,
στοργή, συμπάθεια, επικοινωνία, συνεργασία, σεβασμός, αλ-
ληλεγγύη, ευγένεια. Είναι το περιβάλλον το οποίο παρέχει στα

νεότερα μέλη ασφάλεια, περίθαλψη, προφύλαξη από συναισθηματική απο-
μόνωση, βοήθεια στις αντίξοες συνθήκες και μεταδίδει αξίες, κανόνες και
τρόπους συμπεριφοράς. Διαμέσου της αλληλεπίδρασης των μελών τα παι-
διά αποκτούν τις πρώτες τους κοινωνικές εμπειρίες και διαπλάθεται στα-
διακά η ηθική τους προσωπικότητα. Οι γονείς γίνονται πρότυπα προς μίμηση
και τα παιδιά αντιγράφουν πιστά κάθε τους συμπεριφορά. Οι γονείς γίνονται

οι σύμβουλοι και οι καθοδηγητές των παιδιών στην όλη πορεία της ανά-
πτυξή τους. 

Έχει όμως κανείς αναρωτηθεί τι συμβαίνει όταν οι γονείς γίνονται υπερπρο-
στατευτικοί ή βλέπουν τα πράγματα μόνο από τη δική τους οπτική γωνία; Ή
όταν αντιμετωπίζουν τις απλές καθημερινές καταστάσεις με βάση το συμ-
φέρον τους και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού; Δεν λέει κανένας
ότι οι γονιοί είναι κακοί ή καλοί. Όλοι θέλουν το καλό των παιδιών τους.
Μήπως όμως να ακούσουμε και τα παιδιά να μας συμβουλεύουν για να γί-
νουμε καλύτεροι; 

Να λοιπόν μερικές συμβουλές εκ μέρους των παιδιών για κάθε γονιό:

της Μπερμπερίδη Πηνελόπης
Νηπιαγωγός Α.Π.Θ. 



€              €

Φορο
λογικά 

Α) Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δα-
πάνης διαβίωσης του φορολογούμενου, της συ-
ζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και
τους βαρύνουν, λαμβάνονται υπόψη τα ακό-
λουθα:

α) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τε-
τραγωνικά μέτρα της ιδιοκτήτης κατοικούμενης
κατοικίας ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχω-
ρούμενης κύριας κατοικίας και ορίζεται κλιμα-
κωτά για τα ογδόντα (80) πρώτα τετραγωνικά
μέτρα κύριων χώρων αυτής με σαράντα ευρώ
(40€) το τετραγωνικό μέτρο, για τα επόμενα από
ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120)
τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής με

εξήντα πέντε (65€) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
για τα επόμενα από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι
και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων
χώρων αυτής με εκατόν δέκα (110€) ευρώ το τε-
τραγωνικό μέτρο, για τα διακόσια ένα (201) εώς
τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων
χώρων αυτής με διακόσια (200€) ευρώ το τετρα-
γωνικό μέτρο, και για τα πλέον των τριακοσίων
(300) τετραγωνικών μέτρων κύριων χώρων
αυτής, με τετρακόσια (400€) ευρώ το τετραγω-
νικό μέτρο. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντι-
κειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της
κυριας κατοικίας ορίζονται σε σαράντα ευρώ
(40€) το τμ.

β) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυ-
τοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται ως εξής:

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δυο χιλιάδων
(2000) κ.ε. προστίθενται εννιακόσια ευρώ (900€)
ανά εκατό (100) κε και μέχρι τρεις χιλιάδες
(3000) κ.ε.

Η τεκμαρτή αυτή δαπάνη από κάθε επιβατικό αυ-
τοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μειώνεται ανάλογα με
την παλαιότητα του, η οποία υπολογίζεται από το
έτος της πρώτης κυκλοφορίας του στη Ελλάδα,
κατά ποσοστό:

i) τριάντα τοις εκατό (30%) για χρονικό διάστημα
πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη.

ii) πενήντα τοις εκατο (50%) για χρονικό διά-
στημα πάνω απο δέκα (10) έτη.

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
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Κυβικά εκατοστά

εώς 1200

-ii-  1300
-ii-  1400
-ii-  1500
-ii-  1600
-ii-  1700
-ii-  1800
-ii-  1900
-ii-  2000

Αντικειμενική δαπάνη

4000€

4600€
5200€
5800€
6400€
7000€
7600€
8200€
8800€

Με δυο Νόμους υπ' αριθ. 3986/1 Ιου-
λίου 2011 και υπ' αριθ. 4024/27
Οκτωβρίου 2011 ελήφθησαν από το
κράτος επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

του Βασίλη Κωτούδη

@

Το αφορολόγητο ποσό των 5.000€
αυξάνεται κατά δυο χιλιάδες ευρώ
(2.000€) για κάθε τέκνο από τα δυο
πρώτα του φορολογούμενου που
τον βαρύνουν και κατά τρεις χιλιά-
δες ευρώ (3.000€) για κάθε επό-
μενο τέκνο που τον βαρύνει.

Για τους νέους ηλικίας εώς και
τριάντα ετών, για τους συνταξιού-
χους άνω των εξήντα πέντε ετών

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή
συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλι-
κίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το
αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις
εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000€), εφ'
όσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγ-
ματικό και αυτό που προκύπτει με
βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και
υπηρεσίες, και δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων του φορο-
λογούμενου, δεν υπερβαίνει τις

εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000€).

Το αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφ'
όσον ο φορολογούμενος προσκομί-
σει αποδείξεις για δαπάνες αγοράς
αγαθών και λήψης υπηρεσιών.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών
που απαιτείται να προσκομιστούν,
ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του ατομικού ει-

σοδήματος του φορολογούμενου
και για ποσό εισοδήματος μέχρι
εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€). Αν
το ποσό των προσκομιζόμενων
αποδείξεων δαπανών του φορολο-
γούμενου υπολείπεται του πιο
πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς
επιβάλλεται φόρος με συντελεστή
δέκα τοις εκατό (10%).

Κλιμάκιο
εισοδήματος

(ευρώ)

5.000

7.000

4.000

10.000

14.000

20.000

40.000

Άνω των 100.000

Φορολογικός
συντελεστής

%

0

10

18

25

35

38

40

45

Φόρος
κλιμακίου

(ευρώ)

0

700

720

2.500

4.900

7.600

16.000

Σύνολο
εισοδήματος

(ευρώ)

5.000

12.000

16.000

26.000

40.000

60.000

100.000

Σύνολο
φόρου
(ευρώ)

0

700

1.420

3.920

8.820

16.420

32.420

Η νέα φορολογική κλίμακα είναι η ακόλουθη:

Β) Μειώθηκε το αφορολόγητο όριο στις 
5.000 ευρώ. 

θέματα
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:

1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Απάντηση στο από 10/10/2011 έγγραφό μας
σχετικά με τη διαγράμμιση των οδών Πετρο-
κεράσων, Ζαγκλιβερίου και Λειβαδίου.

2) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Με  επιστολή του προς το Σύλλογο ετοιμάζει
συγκριτική μελέτη με θέμα Δημοτικά Τραγού-
δια Πετροκεράσων-Χαλκιδικής-Β. Σποράδων
–Πηλίου και προτείνει την δωρεάν χορήγηση
στο Σύλλογο 30-40 βιβλίων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:

1) Παλαιοχωρινά Νέα φύλλο 18
(Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβρης 2011)

2) Φωνή του Βαβδου

ΒΙΒΛΙΑ:

1) Δημήτριος  Θεοχ. Κύρου
θεολόγος-φιλόλογος

«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΔΡΑΜΕΡΙΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
(1866-1944)»

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:

1) ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ   Τεύχος 9ο
(Οκτώβρης-Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2011)

2) ΑΡΝΑΙΑ  Τεύχος 92
(Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβρης 2011) Εκ-
δότης ο θεολόγος και φιλόλογος Δημήτρης
Κύρου.

3) ΔΙΑΚΟΝΙΑ 
Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθωρίου.

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Κοπριά αλόγου – Ακολουθούν τον Ομβριανό

2. Ξέσπασμα ανατολίτη – Συσκευασίες του Μπασμά
και της Κοντούλας

3. Στην Ελευσίνα ήταν ήρωας – Νοσοκομείο της
Αθήνας για σπασμένα κόκκαλα – Αυτά είναι δρασπέτι

4. Αυτά χωρίς κομψότητα – Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα

5. Ένα από τα δώδεκα αδέλφια της Παλαιάς Διαθή-
κης – Εκτρέφονταν στο χωριό μας

6. Είναι χρονικά ακατάλληλα -  Αν σου κάτσει αντίο
μνημόνιο

7. Χωρίς αυτόν μπερδεύεται ο ταχυδρόμος -  Ακού-
γεται σε όπερα – Κράτος της Αμερικής

8. Φθαρμένα, ετοιμόρροπα -  ‘’Τα …..εκ των σων’’
αναφωνεί ο Ιερέας – Φιλέλληνας που έγραψε το
Πλατωνικό Λεξικό

9. Πολύ κουρασμένο

10. Μάρκα απορρυπαντικού -  Εργαλεία θερισμού

11. Γαλλικός κατάλογος τηλεφωνικός -  Καλοί αέρη-
δες για καπετάνιους

12. Αιγύπτια Θεά -  «…..  ΑΣΜΑΤΩΝ» βιβλίο της Πα-
λαιάς Διαθήκης -  Λεπτή κλωστή (αρχ.)

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Εκεί παλιά αλώνιζε η πατόζα

2. Δεν έχουν φόβο από σφαίρα -  Ευνουχισμένος κό-
κορας

3. Λόφος βόρεια του χωριού -  Αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από έλλειψη διαύγειας

4. Υποθέτει -  Άγγλων αυτοκίνητα -  Ομόηχα φωνή-
εντα

5. Γέμιζαν τους δρόμους του χωριού τα γιδοπρό-
βατα

6. Διπλό αντιλέγει -  Ειδικός σύνδεσμος -  Περνά
μέσα από την Βέρνη της Ελβετίας

7. Η φύση των Λατίνων -  Μύγα χωρίς θόρυβο

8. Υποθέτει -  Αρβανίτικη άρνηση -  Έτσι μένει αυτός
που ακούει κάτι συνταρακτικό

9. Της Αργολίδας θέρετρο -  Το πιο εκλεκτό μπου-
ρέκι

10. Η σοδειά ενός καπνοπαραγωγού -  Κλωστή για
ράψιμο

11. Αρχαίων επιφώνημα -  Γυναικείο χαϊδευτικό -
Των Ιταλών κατάφαση

12. Καλόγερος Έλληνας που μονάζει εκτός Ελλάδος

-  Αόρατοι και επικίνδυνοι

13. Πρώτη ποιότητα δηλώνουν -  Ακολουθούν τον

Παναθηναϊκό -  Ονομαστός οίκος οπτικών ειδών της

Γερμανίας

(Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ)

του ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ


