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Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του «Ομβριανού» συνδρομη-
τή.
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, ιδιαίτερα όμως σήμε-
ρα, η βασική πηγή χρηματοδότησης του (σήμερα η μοναδική), ήταν 
και είναι οι συνδρομές μας. Σας παρακαλούμε μην τα αμελείτε.
Μπορείτε να δώσετε τη Συνδρομή σας ή Δωρεά σας σε οποιοδήπο-
τε μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια ο ταμίας θα σας στείλει την από-
δειξη σας. 

Το Δ.Σ. εύχεται σε όλα τα μέλη 
και τους φίλους του Συλλόγου 

Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. χαιρετούν 
και ευχαριστούν τον κόσμο 

Ο Πρόεδρος του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ εκφωνεί 
τον Πανηγυρικό της ημέρας

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

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες τη συνδρομή σου;

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριόΟ ετήσιος Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου
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Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τρίμηνη εφημερίδα του Μ.Α.Σ. 
«ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ»

ΕΔΡΑ:
Στρωμνίτσης 25

Τηλ. 2310 317585
FAX: 2310321885

Email: omvrianos@gmail.com
Facebook: 

Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΚΩΤΟΥΔΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΗΣ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
«Ι. Αντωνιάδης – Θ. Ψαρράς»

Νέα Ραιδεστός
Τηλ. 2310 466.776
FAX. 2310 466.699

KOINΩΝΙΚΑKOINΩΝΙΚΑ

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ
Ì.Á.Ó.

Ïìâñéáíüò

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τα γραφεία 
του Συλλόγου μας
στη Θεσσαλονίκη,
Στρωμνίτσης 25,

Τ.Κ. 54248

Τηλ. 2310 317.585
Fax: 2310 321.885

e.mail :
omvrianos@gmail.

com

είναι ανοιχτά
κάθε Δευτέρα

7 – 10 μ.μ.

Γεννησεισ
Ο Στέλιος Κατσιαμούρης του Αθανασίου και η 
Βάλια Βρασίδα απέκτησαν κοριτσάκι.

Ο Παπαδόπουλος Γιάννης και η Ζαχαροπού-
λου Κατερίνα απέκτησαν αγόρι

Ο Χατζημπούμπουλης Ιωάννης και η Καλαφά-
τη Ελένη του Βασιλείου απέκτησαν αγόρι
Το Δ.σ. εύχεται στους γονείς να καμαρώ-
σουν υγιή και μεγάλα τα παιδιά τους.

Η Σκόνδρα Βασούλα του Αστερίου έλαβε πτυχίο 

Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανε-

πιστημίου Θράκης (Κομοτηνή).

Η Κωτούδη Ελευθερία του Βασιλείου έλαβε πτυ-

χίο Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Το Δ.Σ. τις εύχεται συγχαρητήρια και καλή στα-

διοδρομία

Έλαβαν πτυχίο

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι στην ευχά-
ριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι δημιουρ-
γήθηκε η Τράπεζα Αίματος στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης. Ήδη οι πρώτοι αιμοδότες 
έδωσαν το αίμα τους. Ας γίνουν παράδειγμα 
προς μίμηση.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν αιμοδότες της 
τράπεζας αίματος του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ ας επι-
κοινωνήσουν με τον πρόεδρο ή τα μέλη του 
Δ.Σ. για τις λεπτομέρειες. Τους νέους αιμοδό-
τες τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε ο 
Θεός να τους έχει πάντα καλά.

• Στις 19 και 26 Μαΐου 2012, ημέρα Σάββα-
το, προγραμματίζουμε καθαρισμό του δασυλ-
λίου του χώρου του εξωκλησιού της Αγίας Τρι-
άδας και παρακαλούμε όλους όσους μπορούν 
να δώσουν το παρόν.

Το Δ.Σ. 

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου, το τμήμα 
γυναικών του Συλλόγου μας, όπως κάθε 
χρόνο, έτσι και φέτος, παρακολούθησε 
τους Χαιρετισμούς της Παναγίας στο Μο-
ναστήρι Οσίου Εφραίμ στην Κατερίνη.

Αρχηγός ήταν η κ. Παπαδοπούλου 
Αρετή και συμμετείχαν 25 γυναίκες. 
Μετά το τέλος της ακολουθίας, η ωραία 
παρέα των γυναικών γευμάτισε στην Κο-
νταριώτισσα, με νηστίσιμους μεζέδες και 
ουζάκι.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλες τις γυ-
ναίκες που συμμετέχουν ενεργά, ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες και δίνουν το 
παρόν σε κάθε εκδήλωσή του.

Δωρεές εις μνήμη
Η κα Κασόλα Καίτη έδωσε στο Σύλλογο 
70 ευρώ στη μνήμη του αδερφού της 
Ζέλειου.

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο εύχεται σε όλους τους ενορίτες μας 
κατανυκτική Μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα.

      
1. Παρ’ όλες τις έκτακτες αντιξοότητες, που, λόγω της παράτασης του χειμώνα, ταλαι-

πώρησαν τη μικρή μας ενορία, καταβλήθηκε προσπάθεια να τηρηθεί, όσο το δυνατό, το 
«Τυπικό» των Ιερών Ακολουθιών της εκκλησιαστικής περιόδου που διερχόμαστε, δηλ. της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με κατάνυξη και ευλάβεια συνεχίζονται οι Θείες Λειτουργίες του 
Μεγάλου Βασιλείου και των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου,  
-κάθε Παρασκευή -, οι Ακολουθίες του Εσπερινού κ. ά.    

2. Στις 10 Μαρτίου (ημέρα Σάββατο) γιορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρ-
τύρων, προς τιμήν των οποίων είναι αφιερωμένο το μοναδικό παρεκκλήσι του Ναού μας, και 
το οποίο, όπως είναι γνωστό, κτίσθηκε λίγο μετά από τη θαυματουργική σωτηρία του χωριού 
μας με τη Χάρη και τη Δύναμη του Τιμίου Σταυρού, που στάλθηκε από την ιερά μονή Ξηρο-
ποτάμου, της οποίας προστάτες και Έφοροι είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες.

Λίγος ο κόσμος, αλλά θερμή η προσευχή όλων μας για τη βοήθεια και προστασία του 
χωριού μας από τη Χάρη των Αγίων Μαρτύρων. Με το τέλος της Ακολουθίας μοιράστηκαν 
κεράσματα, η ποσότητα των οποίων επηρεάστηκε, δυστυχώς, από την … «Μνημονιακή» μας 
κατάσταση (οικονομική κατοχή). 

Πάντως, παρόντες σε ΟΛΕΣ τις Ακολουθίες, οι φιλότιμοι και καλλικέλαδοι ιεροψάλτες μας, 
τους οποίους, για μια ακόμη φορά, τους ευχαριστούμε.

Με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Τεσσαράκοντα, ανανεώθηκε η ευχή και η υπόσχε-
σή μας για ουσιαστική συντήρηση και αναπαλαίωση του ιστορικού μας Παρεκκλησίου. Μακάρι 
να βρεθούν χορηγοί και βοηθοί.

3. Στις 7 Απριλίου περιμένουμε στο χωριό μας τον Τίμιο Σταυρό από την ιερά μονή Ξηρο-
ποτάμου (βλ. πρόγραμμα 1ης σελ.).

Μακάρι να έχουμε ΟΛΟΙ και πάντοτε τη Χάρη Του και την ευλογία Του. Έχουν ήδη εκτυ-
πωθεί οι νέες αφίσες που περιέχουν το πρόγραμμα Υποδοχής και των Ιερών Ακολουθιών με 
την παρουσία του Τιμίου Σταυρού (Σάββατο – Κυριακή – Μεγ. Δευτέρα) και παρακαλούνται 
όλοι οι ενορίτες να βοηθήσουν στην, όσο το δυνατό, μεγαλύτερη γνωστοποίησή τους.

ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
Το Εκκλ. Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΜΑΣ 

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ευχαριστούν θερμά τον Πρόε-

δρο του ΠΑΝΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. Μι-

χάλη Καρτσιώτη καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. 

για την ευγενή προσφορά τους, την δωρεάν 

παραχώρηση της ιδιόκτητης αίθουσας τους, 

στο Σύλλογου μας, ο οποίος από 1/3/2012 

ξεκίνησε την παράδοση μαθημάτων παραδο-

σιακών χορών, στα δύο τμήματα που δημι-

ούργησε.

Από 1/3/2012 στην αίθουσα του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου επί της οδού Μα-
ντώ Μαυρογένους 23, Ν. Ελβετία Θεσ/
νίκης, άρχισε η παράδοση μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών κάθε Κυριακή 
απόγευμα, από τον καθηγητή κ. Φλώρο 
Θεόδωρο.

Λειτουργούν 2 τμήματα: 1) το παι-
δικό ηλικίας 7 έως 12 ετών και 2) των 
ενηλίκων στο οποίο συμμετέχουν πάνω 
από 20 χορευτές.

 

Παράδοση μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών

Ανακοινώσεις

Το Γυναικείο τμήμα στο 
Γυναικείο Μοναστήρι ΟΣΙΟΥ 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ευχαριστίες

Ειδήσεις –Ανακοινώσεις –και Σχόλια                                                                     
από το χώρο της τοπικής μας Εκκλησίας

•Εκλάπη ένα αλυσοπρίονο από το σπίτι του 
Γιαννούδη Θεόδωρου. Έχει γίνει αντιληπτός. 
Παρακαλείται ο κατέχων να το επιστρέψει και 
το θέμα να λήξει εδώ!
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Ανέκαθεν, το γεωργικό έτος για 
όλες τις καλλιέργειες, ετήσιες και πο-
λυετείς, αρχίζει το φθινόπωρο.

Νομίζω το ίδιο πρέπει να γίνει και 
με το αμπέλι.

Θα βοηθηθούμε έτσι καλύτερα, να 
υπηρετήσουμε τις ανάγκες του, με 
στόχο να αυξήσουμε την παραγωγή 
και να βελτιώσουμε την ποιότητα του 
προϊόντος αρχίζοντας από το φθινό-
πωρο.

σεπτέμβριος Οκτώβριος
Μετά τον τρυγητό, φροντίζουμε 

το αμπέλι μας να είναι απαλλαγμένο 
από την αυτοφυή βλάστηση (άγρια 
χόρτα), ώστε η διαθέσιμη υγρασία 
που υπάρχει να είναι στη διάθεση των 
φυτών, για να ωριμάσουν καλύτερα 
οι κληματίδες τους και να ξεκινήσουν 
την ερχόμενη άνοιξη με περισσότερη 
ζωντάνια, το νέο κύκλο παραγωγής.

Εάν υπάρχουν νεαρά κλήματα στο 
αμπέλι μας, επειδή αυτά προσβάλλο-
νται εύκολα από το όψιμο ωίδιο (μπά-
στρα ή στάχτη), θα πρέπει να τα προ-
στατεύουμε με ένα – δυο θειαφίσματα, 
για να μη καταστραφούν τα μάτια από 
την ασθένεια και να βλαστήσουν την 
επόμενη άνοιξη.

Επίσης ξελακκώνουμε τα νεαρά 
κλήματα καταστρέφοντας τις ρίζες 
που ξεκινούν από το ήμερο, για να 
μην ατροφήσουν οι ρίζες του υποκεί-
μενου (άγριο) που είναι κύριο ριζικό 
σύστημα.

νοέμβριος
Φροντίδα κάθε καλλιεργητή, τον 

μήνα αυτό, είναι να βρει κα να ρίξει 
στο αμπέλι του 2-3 κυβικά μέτρα κα-
λοχωνεμένη κοπριά(και επιμένω κα-
λοχωνεμένη) ανά στρέμμα, να τη δι-
ασκορπίσει σε όλη την έκταση και να 
την σκεπάσει με τα μηχανήματα που 
καλλιεργεί το αμπέλι.

Αυτό όχι κάθε χρόνο αλλά κάθε 
4-5 χρόνια.

Τι κάνει η κοπριά
Εμπλουτίζει το έδαφος με θρε-

πτικά συστατικά. Βελτιώνει την υφή 
(σύσταση)του εδάφους. Διευκολύνει 
την απορρόφηση του νερού των βρο-
χών. Κρατάει το έδαφος ζεστό τον 
χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 
Δουλεύει σαν καταλύτης και αποδε-
σμεύει(ελευθερώνει)τα συστατικά του 
εδάφους για να απορροφηθούν από τα 
φυτά μας.

Τον μήνα αυτόν λιπαίνουμε το 
αμπέλι μας με φώσφορο και κάλιο, 
δυο από τα τρία βασικά στοιχεία που 
έχουν ανάγκη όλα τα φυτά, επομένως 
και το αμπέλι.

Το τρίτο βασικό στοιχείο είναι το 
άζωτο και με αυτό θα ασχοληθούμε 
τον Φεβρουάριο.

Λιπαίνουμε τον μήνα αυτό με φώ-
σφορο και κάλιο γιατί τα στοιχεία αυτά 
κινούνται αργά μέσα στο χώμα και επο-
μένως πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό 
χρονικό διάστημα για να φθάσουν στην 
ρίζα την άνοιξη που τα χρειάζεται το 
φυτό.

Το πόσο φώσφορο και πόσο κάλιο 
θα ρίξουμε στο αμπέλι μας είναι μια 
ερώτηση και η απάντηση δύσκολη.

Μια ανάλυση  εδάφους σε κάποιο 
εδαφολογικό εργαστήριο θα μας βοη-
θούσε να καθορίσουμε τις ποσότητες 
λιπασμάτων. Μπορεί όμως να μου πει 
κάποιος άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ε 
τότε για κάθε 1000 κιλά σταφύλια που 
πήραμε απο το αμπέλι μας λιπαίνουμε 
με δυο μονάδες φωσφόρου και δεκα 
μονάδες καλίου.

Δεκέμβριος
Τον Δεκέμβριο, και εφόσον οι και-

ρικές συνθήκες το επιτρέπουν, συνε-
χίζουμε τις δουλειές του προηγούμε-
νου μήνα και τον κλαδοκάθαρο.

Με καλά ακονισμένα πριόνια και 
ψαλίδια αφαιρούμε προσβεβλημένα, 
απο οποιαδήποτε αιτία, ξερά τμήματα, 
τα νύχια και ό,τι τα εμποδίζει.

Στα υποστηριγμένα σχήματα διορ-
θώνουμε τους πασσάλους και τεντώ-

Το ημερολόγιο του αμπελουργού
νουμε τα σύρματα.

ιανουάριος
Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην 

ξετάζεις. Πως προέκυψε αυτό δεν ξέρω 
και εφόσον δεν το ξέρω, δεν το απορ-
ρίπτω. Πάντως σε πολλές αμπελουρ-
γικές περιοχές της χώρας, και μπορώ 
να πω σε όλες, το κλάδεμα αρχίζει τον 
μήνα αυτό.

Κλαδεύουμε συνήθως όταν τα φυτά 
μας βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο 
(όταν τα φυτά κοιμούνται), γιατί τότε 
όλοι οι χυμοί, όλα τα θρεπτικά συστα-
τικά είναι κατεβασμένα στο ριζικό σύ-
στημα, στους κορμούς και τα μπράτσα 
και οι απώλειες θρεπτικών συστατικών 
είναι περιορισμένες. Ούτε πρέπει να 
κλαδεύουμε όταν τα φυτά μας ξυπνή-
σουν, όταν αρχίσουν και ανεβάζουν 
χυμούς, γιατί και τότε χάνουμε θρεπτι-
κά συστατικά με τους χυμούς που τρέ-
χουν απο τις τομές που κάνουμε. Αυτό 
όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι οτι 
τα αμπέλια που κλαδεύτηκαν νωρίς ξε-
κινούν νωρίτερα και πιθανόν να κινδυ-
νεύουν παο όψιμους παγετούς.

Πως κλαδεύουμε 
Κάθε ποικιλία έχει διαφορετική συ-

μπεριφορά στο κλάδεμα αλλά και η 
ίδια η ποικιλία συμπεριφέρεται διαφο-
ρετικά απο περιοχή σε περιοχή.

Συνήθως και λέω συνήθως, γιατί 
αυτό δεν είναι κανόνας, οι οινοποιήσιμες 
ποικιλίες κλαδεύονται στα δυο μάτια χω-
ρίς να λαμβάνουμε υπόψη, το μάτι της 
βάσης που είναι κατά κανόνα τυφλό και 
οι επιτραπέζιες ποικιλίες στα τρία με τέσ-
σερα μάτια και ανάλογα με την ποικιλία.

Φεβρουάριος
Πρώτη Φεβρουαρίου γιορτή του 

Αγίου Τρύφωνος προστάτη των αμπε-
λουργών.

Συνεχίζουμε το κλάδεμα που ξε-
κινήσαμε τον προηγούμενο μήνα και 
λιπαίνουμε το αμπέλι μας με άζωτο, 
το τρίτο παο τα βασικά στοιχεία των 
φυτών.

Το άζωτο αυτό είναι σε μορφή αμ-
μωνίας και το σκεπάζουμε κι αυτό με 
τα μηχανήματα μας. 

Πέντε μονάδες αζώτου (όχι κιλά) 
για κάθε 1000 κιλά σταφύλια που πή-
ραμε.

Μάρτιος
Επισκεπτόμαστε το αμπέλι με σκο-

πό να διορθώσουμε τυχόν λάθη που 
κάναμε στο κλάδεμα τους προηγού-
μενους μήνες και καλλιεργούμε το 
έδαφος με τα μηχανήματα που έχουμε 
για να κάνουμε το έδαφος αφράτο με 
σκοπό να απορροφά τα νερά των βρο-
χών και να καταστρέψουμε τα χόρτα 
που έχουν φυτρώσει.

Από τώρα και στο εξής πρέπει να 
διατηρούμε το αμπέλι μας απαλλαγμέ-
νο απο την άγρια βλάστηση.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
μπορέσαμε να λιπάνουμε το αμπέλι 
μας μετα τρία βασικά θρεπτικά στοι-
χεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) λιπαί-

νουμε τον μήνα αυτό με υδατοδιάλυτα 
λιπάσματα και υπάρχουν πολλά, είναι 
όμως πολύ ακριβότερα.

Απρίλιος
Τώρα αρχίζει η βλάστηση του αμπε-

λιού και οι κίνδυνοι απο εχθρούς και 
ασθένειες πολλοί. Το καλό είναι ότι όλοι 
αυτοί οι εχθροί και οι ασθένειες δεν συ-
ναντώνται σε όλες τις αμπελουργικές 
περιοχές.

Εδώ θα ασχοληθούμε με τους 
εχθρούς και τις ασθένειες που υπάρ-
χουν σε όλες τις περιοχές της χώρας και 
κυρίως με τον περονόσπορο και το ωί-
διο που ενδημούν σε όλες τις περιοχές.

Την περίοδο αυτή οι θερμοκρασί-
ες είναι γύρω στους 15ο C, η υγρασία 
στην ατμόσφαιρα υψηλή και η βλά-
στηση του αμπελιού στις αρχές του 
μήνα στα δυο με τρία εκατοστά, συν-
θήκες ιδανικές για την ανάπτυξη των 
ασθενειών. 

Για την καταπολέμηση του ωίδιο 
(μπάστρα ή στάχτη) θα χρειασθεί να 
κάνουμε 4-5 θειαφίσματα κάθε 8-10 
μέρες μέχρι την περίοδο της ανθοφο-
ρίας.

Για τον περονόσπορο αρχίζουμε τα 
ραντίσματα με χαλκούχα όταν η θερμο-
κρασία πλησιάζει τους 20οC και συνεχί-
ζουμε ύστερα παο βροχή.

Με ξερό καιρό ή όταν οι θερμοκρα-
σίες είναι πάνω απο 35ο C η ασθένεια 
δεν μεταδίδεται.

Αφαιρούμε όλα τα βλαστάρια που 
βγαίνουν στους κορμούς, στα μπρά-
τσα, ανάμεσα στα κεφάλια και όλα όσα 
φύτρωσαν εκεί που δεν τα θέλουμε.

Μάιος
Τον Μάιο το αμπέλι έχει την μεγα-

λύτερη δυνατή ανάπτυξη και οι ανά-
γκες του είναι πολλές.

Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα 
έχουμε την ανθοφορία.

Συνήθως την περίοδο αυτή έχουμε 
βροχή και η πρώτη μας φροντίδα είναι 
να καταπολεμήσουμε τον περονόσπο-
ρο και το ωίδιο ραντίζοντας το αμπέλι 
μας με χαλκούχα και με θειαφίσματα.

Σ΄αυτούς τους ψεκασμούς, για 
την αντιμετώπιση του περονόσπορου 
και του ωιδίου μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε και οργανικά μυκητοκτόνα 
φάρμακα, κατάλληλα για τον περονό-
σπορο και το ωίδιο, που έχουν και θε-
ραπευτικές ιδιότητες, ακολουθώντας 
τις οδηγίες του παρασκευαστή που 
είναι γραμμένες στην ετικέτα πάνω 
στην συσκευασία.

Ξεφυλλίζουμε τα κλήματα αφαι-
ρώντας τα πατόφυλλα και τα βλαστά-
ρια που υπάρχουν στις μασχάλες των 
φύλλων και κορφολογούμε τα μεγάλα 
βλαστάρια 2 με 3 κόμπους πάνω απο 
το τελευταίο σταφύλι.

Τα θερινά αυτά κλαδέματα, όπως 
συνηθίζεται να λέγονται, βοηθούν να 
δέσει το αμπέλι καλύτερα τα σταφύ-
λια, ενώ τα ξεφυλλίσματα βοηθούν να 
εκτίθεται το σταφύλι στον ήλιο.

Δένουμε τις κληματίδες στα σύρ-
ματα στα υποστηριγμένα σχήματα ενώ 
στο κύπελλο δένουμε τις κληματίδες 
μεταξύ τους στην κορυφή.

Επειδή το μήνα αυτό η βλάστηση εί-
ναι έντονη και οι απαιτήσεις του αμπε-
λιού σε θρεπτικά συσταστικά πολλές. 
Υπάρχει περίπτωση την περίοδο αυτή 
να εμφανιστούν ελλέιψεις θρεπτικών 
στοιχείων (τροφοπενίες) που εκδη-
λώνονται με διάφορες ανωμαλίες στα 
φύλλα και στα βλαστάρια.

Στην περίπτωση αυτή, για να μην 
πάμε ψάχνοντας να προσδιορίσουμε τη  
έλλειψη των θρεπτικών στοιχείων θα 
πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση φύλλων 
σε εδαφολογικά εργαστήρια να προσδι-
ορίσουμε την έλλειψη και να την αντιμε-
τωπίσουμε με διαφυλλικές λιπάνσεις.

ιούνιος
Τον Ιούνιο έχει ολοκληρωθεί η 

ανάπτυξη του αμπελιού και οι ρώγες 
του σταφυλιού μεγαλώνουν μέρα με 
τη μέρα.

Ελέγχουμε την άγρια βλάστηση 
καταστρέφοντας τα χόρτα.

Εάν ο καιρός είναι ξερός, η προσβο-
λή παο τον περονόσπορο είναι σχεδόν 
απίθανη. Το ωίδιο όμως επιμένει. Για 
να το αντιμετωπίσουμε όμως, επείδή η 
θερμοκρασία τον μήνα αυτό είναι συ-
νήθως πάνω απο 30ο C  δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε θειάφι γιατί  κάνει 
εγκαύματα στα φύλλα αλλά και στα 
σταφύλια. Ψεκάζουμε το αμπέλι μας 
με οργανικά μυκητοκτόνα κατάλληλα 
για την αντιμετώπιση του ωιδίου. 

ιούλιος  - Αύγουστος
Τους μήνες αυτούς φροντίζουμε το 

αμπέλι μας να είναι σε καλή κατάστα-
ση γιατί δημιουργούνται οι προϋποθέ-
σεις για μια καλή καρποφορία για την 
επόμενη χρονιά.

Τα σταφύλια αρχίζουν να γυαλί-
ζουν, ο καιρός είναι συνήθως ξερός 
και οι κίνδυνοι απο τον περονόσπορο 
και το ωίδιο ελάχιστοι.

Σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε 
χόρτα στο χωράφι μας.

Παρακολουθούμε τα σταφύλια μας 
μην τυχόν προσβληθούν την περίοδο 
αυτή απο τον βοτρύτη ή την ευδεμίδα.

Όλοι οι εχθροί και οι ασθένειες 
φαίνονται στις φωτογραφίες που ακο-
λουθούν.

Τι πρέπει να ξέρει κάποιος για να 
φυτέψει αμπέλι

1ο Να ισοπεδώσει χοντρικά το χω-
ράφι για να μην έχει λακκούβες.

2ο Τον Σεπτέμβριο -Οκτώβριο να 
κάνει μια βαθειά άροση αφού πρώτα 
ρίξει στο χωράφι του 100 κιλά φώ-
σφορο (0-20-0) και 100 κιλά κάλιο 
(0-0-48).

3ο Να κάνει μια ανάλυση εδάφους 
(εδώ υποχρεωτικά) και αν καθορίσει 
το άγριο που ταιριάζει.

4ο Να κάνει ένα καλό συνδυασμό 
στις οινοποιήσιμες ποικιλίες ώστε να 
ωριμάζουν μαζί.

ύσε να καθο

του Παπακωνσταντίνου Γεωργίου, Γεωπόνο
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τρεις μήνες μετά τον τοκετό.
γ) Κληρονομικότητα. Αν 

άλλα μέλη της οικογένειας πά-
σχουν από κιρσούς, είναι πολύ 
πιθανό να αναπτύξουμε και 
εμείς.

δ) Παχυσαρκία. Το παραπα-
νίσιο βάρος αυξάνει την πίεση 
στις φλέβες με όλα τα γνωστά 
επακόλουθα.

ε) Καθιστική ζωή ή ορθο-
στασία. Η ροή του αίματος δεν 
γίνεται φυσιολογικά αν βρισκό-
μαστε στην ίδια θέση για πολύ 
χρόνο. 

ΘεΡΑΠειΑ
Τα καλά νέα είναι ότι οι κιρ-

σοί θεραπεύονται. Το πρώτο 
πράγμα που θα ζητήσει ο για-
τρός από τον ασθενή για μια 
συντηρητική θεραπεία είναι 

να αποφεύγει την υπερβολι-
κή ορθοστασία, να ανυψώνει 
ελαφρά τα πόδια όταν ξεκου-
ράζεται ή κοιμάται και να φορά 
ελαστικές κάλτσες. Ωστόσο, σε 
πιο βαριές καταστάσεις, μπορεί 
να χρειαστεί χειρουργική ή μη 
χειρουργική επέμβαση:

α) για τους έντονους πόνους 
ή το «βάρος» στα πόδια, 

β) για τα έλκη των ποδιών 
που προκαλούνται από την 
ανεπαρκή κυκλοφορία του αί-
ματος στις φλέβες.

Η συνηθισμένη επέμβαση 
για τη θεραπεία των κιρσών 
είναι η χειρουργική αφαίρεση 
των φλεβών. Μετά από αυτή, 
οι πόνοι σταματούν τελείως. 

Υπάρχουν ωστόσο και ενδο-
αγγειακές θεραπείες για τους 
κιρσούς και τις ευρυαγγείες, οι 
οποίες δεν απαιτούν το τυπικό 
χειρουργείο:

α) η σκληροθεραπεία (ενέσι-
μη θεραπεία),

β) η εφαρμογή laser,
γ) η εφαρμογή ραδιοσυχνο-

τήτων.
Αν λοιπόν η θερινή σας στο-

λή σας επεφύλασσε μια δυσάρε-
στη έκπληξη, είναι ίσως καιρός 
να φροντίσετε τα αγγεία  των 
ποδιών σας, για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και τώρα και στο 
μέλλον.-

Tηλ. 6972-277.357
Ε-mail: asterios@med.auth.gr

Tα ελαφρά ρούχα του κα-
λοκαιριού δεν ελευθερώνουν 
μόνο το σώμα, αλλά συχνά 
είναι αφορμή για να φανούν 
προβλήματα υγείας που κρύ-
βονταν καλά το χειμώνα. Ένα 
από αυτά είναι οι κιρσοί και οι 
ευρυαγγείες, που ταλαιπωρούν 
κυρίως τις γυναίκες.

OI KΙΡΣΟΙ είναι ογκώδεις 
φλέβες που ξεχωρίζουν κάτω 
από το δέρμα. Εμφανίζουν 
ακανόνιστη πορεία, σαν ένα 
κορδόνι που στριφογυρίζει, και 
είναι γεμάτες με αφύσικη πο-
σότητα αίματος. Στις φυσιολο-
γικές φλέβες οι βαλβίδες διατη-
ρούν τη ροή του αίματος προς 
την κατεύθυνση της καρδιάς. 
Στους κιρσούς, οι βαλβίδες δεν 
λειτουργούν σωστά, με απο-
τέλεσμα το αίμα να παραμένει 
στη φλέβα και να τη φουσκώ-
νει. Οποιαδήποτε φλέβα μπορεί 
να εξελιχθεί σε κιρσό, αλλά οι 
φλέβες που επηρεάζονται συ-
νήθως είναι των κάτω άκρων. 
Αυτό συμβαίνει γιατί η ορθο-

στασία αυξάνει την πίεση στις 
φλέβες του κάτω μέρους του 
σώματος.

Για πολλούς ανθρώπους, οι 
κιρσοί και οι ευρυαγγείες (μια 
ήπια διαταραχή των αγγείων), 
είναι απλώς ένα αισθητικό πρό-
βλημα. Σε άλλους, μπορούν να 
προκαλέσουν πόνο και δυσφο-
ρία. Ωστόσο, είτε στη μία, είτε 
στην άλλη περίπτωση, χρειάζε-
ται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι 
κιρσοί μπορούν επίσης να είναι 
καμπανάκι για άλλα προβλήμα-
τα της κυκλοφορίας του αίμα-
τος. 

ΠΩσ ΑνΤιΛΑΜΒΑνΟΜΑσΤε 
ΟΤι εΧΟΥΜε ΚιΡσΟΥσ

Συνήθως, οι κιρσοί δεν πο-
νούν. Τα εξωτερικά σημάδια 
ότι μπορεί να έχουμε κιρσούς 
είναι:

α) φλέβες με βαθύ μπλε 
χρώμα

β) φλέβες που εμφανίζονται 
με ακανόνιστη πορεία ή διο-
γκωμένες.

Όταν υπάρχουν συμπτώμα-
τα, μπορεί να είναι:

α) πόνος ή βάρος στα πόδια, 
ιδιαίτερα τη νύχτα,

β) κάψιμο, κράμπες, πρήξιμο 

του ΑσΤεΡιΟΥ ν. ΚΑΤσΑΜΟΥΡη, 
Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ.

Καλοκαίρι και υγεία των αγγείων

στο κάτω μέρος των ποδιών,
γ) επιδείνωση του πόνου 

μετά από κάθισμα ή ορθοστα-
σία για πολλή ώρα,

δ) πρήξιμο στους αστραγά-
λους ή καφετί δυσχρωμία στο 

δέρμα των ασταγάλων,
ε) έλκη (πληγές) στο δέρ-

μα κοντά στους αστραγάλους, 
πράγμα που σημαίνει ότι υπάρ-
χει σοβαρή μορφή αγγειακής 
νόσου.

ΟΙ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ μοιάζουν 

με τους κιρσούς, αλλά είναι μι-
κρότερες. Βρίσκοναι πιο κοντά 
στην επιφάνεια του δέρματος, 
ποικίλλουν σε μέγεθος και εμ-
φανίζονται σαν ένα δίχτυ από 
κόκκινες ή μπλε λεπτές φλέ-
βες, που απλώνεται συχνά σαν 
ιστός αράχνης. Εμφανίζονται 
στα κάτω άκρα, αλλά μπορεί να 
εμφανιστούν και στο πρόσωπο 
(μύτη, μάγουλα). Οι ευρυαγ-
γείες, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη 
σημασία ιατρικά, δημιουργούν 
σε κάποιους ανθρώπους ψυ-
χολογικό πρόβλημα γιατί τους 
εμφανίζουν γερασμένους.

ΠΑΡΑΓΟνΤεσ ΠΡΟΔιΑΘε-
σησ

Οι παράγοντες που προδι-
αθέτουν για εμφάνιση κιρσών 
είναι πολλοί:

α) Η ηλικία. Καθώς μεγαλώ-
νουμε, οι φλέβες μας χάνουν 
την ελαστικότητά τους και «ξε-
χειλώνουν». Οι βαλβίδες των 
φλεβών μπορεί να αδυνατί-

σουν επιτρέποντας στο αίμα 
που έπρεπε να κινείται προς 
την καρδιά να γυρίζει προς τα 
πίσω. Το αίμα λιμνάζει, οι φλέ-
βες διογκώνονται  και δημιουρ-
γούνται οι κιρσοί. 

β) Το φύλο. Οι γυναίκες 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότη-
τες να αναπτύξουν κιρσούς. Οι 

ορμονικές αλλαγές κατά την 
προεφηβική ηλικία, κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή 
την εμμηνόπαυση μπορούν να 
αποτελέσουν παράγοντα κινδύ-

νου, όπως και τα αντισυλληπτι-
κά και η φαρμακευτική αγωγή 
γονιμότητας. Στις εγγύους, οι 
κιρσοί μπορεί να εμφανιστούν 
για πρώτη φορά ή να χειροτε-
ρέψουν στο τέλος της εγκυ-
μοσύνης, όταν η μήτρα ασκεί 
μεγαλύτερη πίεση στις φλέβες. 
Οι κιρσοί αυτοί γενικά βελτιώ-
νονται μέσα στους επόμενους 

1. Σχέδιο που απεικονίζει την κυ-
κλοφορία του αίματος στη φυσιολογι-
κή και την παθολογική φλέβα.

2. Οι κιρσοί: διογκωμένες φλέβες 
που ξεχωρίζουν ανάγλυφες κάτω από 
το δέρμα.

3. Τα έλκη (πληγές) στον αστρά-
γαλο είναι σημάδι σοβαρής φλεβικής 
ανεπάρκειας. 

4. Κιρσοί που αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά. Το ανάγλυφο στο δέρμα 
έχει χαθεί.

5. Ευρυαγγεία στο μηρό σε νέα γυ-
ναίκα.

6. Η κοκκινίλα αυτή είναι μια ευ-
ρυαγγεία απλωμένη σε μορφή «ιστού 
αράχνης».

7. Έντονη ευρυαγγεία στη μύτη.

8. Αντιμετώπιση ευρυαγγείας με 
σκληροθεραπεία.
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Έφθασε και φέτος με τη βοήθεια 
του Θεού, η ημέρα της υποδοχής του 
Τίμιου Σταυρού. Από μικρό παιδί, 
έμαθα από τους παππούδες μου και 
στη συνέχεια από τους γονείς μου, 
να περιμένω με λαχτάρα και συγκί-
νηση αυτή την ημέρα που με ευλά-
βεια θα ασπαζόμουν το Τίμιο Ξύλο 
και αυτό προσπάθησα στη συνέχεια 
να το περάσω και στα παιδιά μου.

Μοναδική, ιδιαίτερη ημέρα για το 
χωριό μου και για μένα προσωπικά, 
όπως και για πολλούς συμπατριώτες 
μου.

Την τελευταία δεκαετία όμως ενώ 
έρχομαι με την ίδια λαχτάρα πάντα 
φεύγω με μια μεγάλη απογοήτευση.

Αλλά επειδή λοιπόν κάθε χρόνο 
απογοητεύομαι όλο και περισσότε-
ρο, αποφάσισα να μιλήσω, μήπως 

Είναι ένα μικρό χωριό σκαρφα-
λωμένο  στις κατάφυτες πλαγιές 
του Ομβριανού. Είναι ένα χωριό 
που όπου και αν σταθείς, όπου 
και αν γυρίσεις θα ακούσεις εκα-
τοντάδες χείλη να το προφέρουν. 
Είναι ξακουστό ως τα πέρατα της 
γης.  είναι τα Πετροκέρασα….  
Μικρό χωριό αλλά με μεγάλη ιστο-
ρία, μικρό χωριό  αλλά με μεγά-
λους ανθρώπους που δόξασαν στο 
πέρασμα των αιώνων το όνομα 
του, το όνομα της πατρίδας μας 
της Ελλάδας.

Στις δύσκολες στιγμές που ζού-
με, στην  γεμάτη θλίψη και μίζερη 
ζωή μας που κάποιοι μας ανάγκα-
σαν να υποστούμε την κατοχή των 
ύπουλων και κουστουμαρισμένων  
κυρίων, υπάρχουν και κάποια ση-
μάδια ομορφιάς κάποια σημάδια 
που μας δίνουν κουράγιο να συ-
νεχίσουμε να ζούμε με ελπίδα και 
όραμα για το μέλλον, το  δικό μας 
και των παιδιών μας. Ένα τέτοιο 
σημάδι, μια τέτοια ηλιαχτίδα, είναι 
η δική μας η αγαπημένη μας Λίνα.

Γεννήθηκε  και μεγάλωσε   στη 
Θεσσαλονίκη, στην Ευκαρπία Θεσ-
σαλονίκης κόρη του Άρη και της 
Βούλας  Μητράκου, η  Πασχαλίνα 
ή η Λίνα όπως τη ξέρουμε. Ένα 
παιδί, γυναίκα τώρα, που αφιέρω-
σε, έδωσε ένα κομμάτι του εαυτού 
της το μεγαλύτερο και το καλύτε-
ρο σε ένα ιδανικό τον αθλητισμό 
και δόξασε  με τον καλύτερο  δυ-
νατό τρόπο το όνομα της μικρής 
μας πατρίδας ως τα πέρατα της 
οικουμένης. Πέρασε στο πάνθεο 
των καλύτερων αθλητών της χώ-
ρας μας. Για το λόγο αυτό  είναι 
άξια  να λέγετε παιδί  της Ελλάδας, 
είναι άξια να λέγετε  παιδί των Πε-
τροκεράσων. Είναι άξια και χαίρει 
τον σεβασμό και την αναγνώριση 

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
όλων των Ελλήνων 
αλλά και όλων όσων 
ασχολούνται με τη 
ενόργανη γυμναστι-
κή, το άθλημα της. 

Από μικρή ξεκί-
νησε τον αθλητισμό, 
την ενόργανη γυμνα-
στική αφιερώνοντας 
ώρες ολόκληρες από 
τον ελεύθερο της  
χρόνο στην μεγάλη 
της  αγάπη. Από μι-
κρή όταν άλλα παι-
διά στην ηλικία της 
αφιέρωναν τον χρό-
νο τους σε παιχνίδια, 
αυτή βρίσκονταν στο 
γυμναστήριο και έκα-
νε προπόνηση. Από πολύ μικρή 
ηλικία ξεχώρισε για την έφεση της 
στη γυμναστική και μεγαλώνο-
ντας έγινε μια άξια πρωταθλήτρια. 
Έλαβε μέρος σε πολλούς αγώνες 
εθνικούς και παγκόσμιους.

Το 2004 επιλέχθηκε μαζί με άλ-
λες 13 αθλήτριες ταλέντα της γυ-
μναστικής για να πλαισιώσουν σε 
βάθος χρόνου τις εθνικές ομάδες 
γυμναστικής.

Έλαβε μέρος σε όλους τους  Πα-
νελλήνιους αγώνες με την ομάδα 
της τον Σπάρτακο, παίρνοντας πολ-
λά χρυσά, χάλκινα και αργυρά με-
τάλλια. Τα αθλητικά έντυπα έγρα-
ψαν: ̈ Η εμφάνιση της Λίνας δείχνει 
ότι παραμένει στην ελίτ της ενόρ-
γανης γυμναστικής όπως παραμένει 
και μια αθλήτρια που περιμένει πολ-
λά η ενόργανη από αυτήν.¨ 

Στους μεσογειακούς αγώνες 
του 2009 στην Ιταλία, έλαβε μέ-
ρος με την εθνική ομάδα της Ελ-
λάδας καταλαμβάνοντας την Τρίτη 
θέση στο ομαδικό.

Πήρε μέρος στους Πανευρωπα-

ϊκούς  αγώνες το 2005 στην Ουγ-
γαρία, το 2006 στο Βόλο μαζί με 
την αδελφή της την Ελισάβετ την 
Έλλη Μητράκου, που έπαιρνε μέ-
ρος στους ίδιους αγώνες στην κα-
τηγορία των νεανίδων, το 2008 
στη Γαλλία, το 2009 στο Μιλάνο, το 
2010 στην Αγγλία, και το 2011 στο 
Βερολίνο.

Στα παγκόσμια πρωταθλήματα 
το 2006 στη Δανία, το 2010 στην 
Ολλανδία, το 2011 στο Τόκυο.

Στα παγκόσμια κύπελα στη 
Γάνδη, στη Γερμανία το 2009 (δυο 
Ελληνίδες αθλήτριες έλαβαν μέρος 
η Λίνα και η Μιλλούση), στη Λευ-
κορωσία, στη Ρωσία. Λαμβάνοντας 
πάντα θέσεις πολύ καλές.

Αποκορύφωμα όλων αυτών 
των στερήσεων και των σκληρών 
προπονήσεων η συμμετοχή της 
στο προολυμπιακό τουρνουά του 
2011 στο Λονδίνο.

Αυτές είναι οι καλύτερες τόνισε 
ο προπονητής της εθνικής Ελλάδας 
σε αθλητική εφημερίδα, οι δύο αυ-
τές αθλήτριες είναι αυτές που πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις για μια 

τέτοια διοργάνωση. Είναι μεγάλη 
τιμή για μας να στείλουμε τις δυο 
αυτές αθλήτριες μια και είναι οι κα-
λύτερες που έχουμε. Οι δυο αθλή-
τριες από την μικρή μας Ελλάδα 
που έλαβαν μέρος στο τουρνουά, 
είναι  η δική μας η Λίνα Μητράκου 
και η Βασιλική Μιλλούση. 

Δυστυχώς όμως η δική μας Λίνα 
έχασε στις λεπτομέρειες και δεν θα 
τη δούμε στους Ολυμπιακούς αγώ-
νες του Λονδίνου το καλοκαίρι. Δεν 
πειράζει όμως, φθάνει που μας έδω-
σε  χαρά, μας μοίρασε περηφάνια 
που ένα δικό μας παιδί είναι στην 
ελίτ ενός αγωνίσματος στην ελίτ της 
παγκόσμιας αθλητικής οικογένειας.

Ευχόμαστε από καρδιάς στη 
Λίνα να συνεχίσει με πίστη και 
κουράγιο, να προσπαθήσει, ώστε 
να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Το μυαλό και η καρδιά μας είναι 
μαζί της. Όλα τα Πετροκέρασα, 
όλη η Ελλάδα είναι μαζί σου.

Ευχαριστούμε Λίνα για τις χαρές 
που μας έδωσες, ευχαριστούμε για 
τις χαρές που θα μας δώσεις.

Καρτσιώτης Μανώλης 

Με πίστη στο έθιμο
μπορέσει κάτι να διορθωθεί.

Ο Τίμιος Σταυρός έρχεται στο 
χωριό μας περίπου από το 1800, 
και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του 
εθίμου αυτού, γι΄ αυτό και περιμέ-
νουμε με βαθιά πίστη να ασπαστού-
με το Τίμιο Ξύλο και ευχόμαστε να 
μας έχει γερούς, για να είμαστε και 
του χρόνου εδώ. Το έθιμο διαδόθη-
κε, και το χωριό μας έγινε γνωστό 
σε όλη την Ελλάδα και έτσι εκείνο 
το διήμερο καταφθάνουν χιλιάδες 
προσκυνητές, ώστε να είναι για την 
μικρή ενορία μας ένα μεγάλο έσοδο 
που την συντηρεί σχεδόν για όλο το 
χρόνο.

Αυτό όμως, το τόσο όμορφο έθι-
μο, κάποιοι προσπάθησαν να το κά-
νουν ¨θρησκευτικό τουρισμό¨ και  
να το εμπορευτούνε, πουλώντας 

κάποτε, ακόμη και τον αγιασμό.
Χάνομε την ουσία στο βωμό της 

ΥΛησ του ΧΡηΜΑΤΟσ και του Θε-
ΑΘηνΑι.

Και γι΄ αυτό, φταίμε εμείς οι Πε-
τροκερασιώτες.

Δεν επιτρέπεται, στην πομπή 
από τον Άγιο Μόδεστο μέχρι την εκ-
κλησία μας, και ενώ η φιλαρμονική 
παίζει πένθιμα εμβατήρια που σε συ-
γκινούν βαθύτατα και με δυσκολία 
μπορείς να συγκρατήσεις  τα δά-
κρυα σου, οι περισσότεροι επώνυ-
μοι του τόπου μας, που  δυστυχώς 
βρίσκονται ακριβώς πίσω από τους 
ιερείς, για ευνόητους λόγους, να μη 
σταματούν τις ομιλίες.

Εκεί θα δουν τους πολιτικούς που 
κάλεσαν, θα πούνε τα νέα τους σαν 
να πηγαίνουν βόλτα, χωρίς καμιά 
ντροπή, έστω και για τα μάτια του 
κόσμου. Κανένας σεβασμός στο έθι-
μο για το οποίο τους κάλεσαν. Αυ-

τός είναι  ο 
σεβασμός 
στον Τίμιο 
Σταυρό; 

Ας δώ-
σουμε λοι-
πόν φέτος 
μια πιο κα-
τανυκτική 
ατμόσφαι-
ρα στην 

πομπή του Τίμιου Ξύλου, στην αξία 
του και την σημασία του και αυτό θα 
είναι η καλύτερη διαφήμιση για το 
χωριό μας, γιατί αυτό θα το εισπρά-
ξουν οι καλεσμένοι  μας και οι χιλιά-
δες προσκυνητές που στις δύσκολες 
ημέρες που περνάμε φροντίζουν να 
είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Θεό.

Και κάτι ακόμα, αυτήν την ημέ-
ρα την θέλουμε θρησκευτική και όχι 
εμποροπανήγυρη. Δεν επιτρέπεται 
να περνά η πομπή από το ηρώο και 
αυτό να είναι γεμάτο μικροπωλη-
τές με απλωμένα ρούχα, εσώρουχα 
κ.λ.π. και να μυρίζει λουκουμάδες. 
Η μόνη μυρωδιά που αρμόζει, είναι 
του θυμιάματος.

Δεν θέλω να αποκλείσω τους μι-
κροπωλητές, γιατί και αυτοί τέτοιες 
μέρες περιμένουν για να δουλέψουν, 
αλλά εμείς βάζουμε τους όρους στο 
χωριό μας.

Η εμποροπανήγυρη, στο δρόμο 
για το γήπεδο.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, 
αλλά και κανένα κέρδος, ώστε να 
ασχημίζουμε το πανέμορφο χωριό 
μας.

Ας κρατήσουμε το παραδοσιακό 
χρώμα του χωριού μας.

Το αξίζει και αυτό θα παραδώ-
σουμε στα παιδιά μας.

Με αγάπη 
Κατερίνα Ραλλάκη

Η αγαπημένη μας Λίνα Μητράκου
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Με ξεχωριστή περηφάνια γιορ-
τάστηκε και φέτος στο χωριό 

μας η μεγάλη εορτή του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου και της Εθνι-
κής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Πολλοί γονείς ανταποκρινόμε-
νοι στο κάλεσμα του Συλλόγου 
ήρθαν στο χωριό με τα παιδιά τους 
από τη Θεσσαλονίκη για να παρα-
στούν στη Θεία Λειτουργία και τη 
δοξολογία στον Ιερό Ναό Προφή-
του Ηλία των Πετροκεράσων.

Τα μικρά παιδιά έδωσαν τον κα-
λύτερό τους εαυτό, σε όλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης με τη ζωντανή 
παρουσία τους στην εκκλησία, στην 
καθιερωμένη κατάθεση στεφάνων 
στο Ηρώο των Πεσόντων, όσο και 
με τις απαγγελίες ποιημάτων στην 
πλατεία του χωριού.

Στο Μνημείο των Ηρώων κατέ-
θεσαν στεφάνια ο πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας κ. Αθανάσιος 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
του 2012 και  ώρα 13:30 πραγ-
ματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του 
Συλλόγου μας στην καταπληκτική 
αίθουσα ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ των 
λουτρών του Δήμου Λαγκαδά. Η 
τιμή της πρόσκλησης ήταν 18 ευρώ 
και περιλάμβανε εξαιρετικό μενού, 
άφθονο κρασί και ζωντανή μουσι-
κή από το συγκρότημα του Βασίλη 
Τζιαρού.

Η ημέρα ήταν καταπληκτική και 

Ο Ετήσιος Αποκριάτικος χορός
του συλλόγου μας

η συμμετοχή των μελών και φίλων 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο . Την 
έναρξη  έκανε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου, Βασίλης Κωτούδης. Στην 
καθιερωμένη προσφώνηση επεσή-
μανε πως ο ετήσιος  χορός αποτε-
λεί μια ευκαιρία να ανταμώσουμε, 
να ξεφύγουμε από τα καθημερινά, 
να διασκεδάσουμε. Μετά  την ομι-
λία του προέδρου ακολούθησε χαι-
ρετισμός του Δημάρχου κ. Γιάννη 
Αναστασιάδη, του προέδρου της 
κοινότητας κ. Αθανάσιου Φράγκου 
καθώς και του Γενικού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  
κ. Θεόδωρου Καρτσιώτη.

Την οργάνωση του χορού ανέ-
λαβαν όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και τους αξίζουν 
συγχαρητήρια.

Τον χορό τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. 
Γιάννης Αναστασιάδης, οι Αντιδή-
μαρχοι Στέλιος Σισκούδης. Γιώργος 
Μήττας, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Φώτης Μπρόζος, Τερζάκης Σταύ-
ρος Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ, ο πρόε-
δρος της τοπικής κοινότητας  Πε-
τροκεράσων Αθανάσιος Φράγκος, 
ο κοινοτικός σύμβουλος Αθανάσιος 
Καλαφάτης, ο Γενικός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας  
κ. Θεόδωρος Καρτσιώτης, και ο Δερ-
γιανλής Στυλιανός Πρόεδρος ΚΑΠΗ.

Και του χρόνου

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στο χωριό
Φράγκος, ο εκπρόσωπος του Δη-
μάρχου Λαγκαδά κ. Αθανάσιος 
Καλαφάτης, κοινοτικός σύμβου-
λος, και ο πρόεδρος του ΜΑΣ ΟΜ-
ΒΡΙΑΝΟΣ κ. Βασίλης Κωτούδης.

Η μικρή τελετή στην πλατεία 
του χωριού ξεκίνησε με την εκφώ-
νηση του πανηγυρικού της ημέρας 
από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. 
Βασίλη Κωτούδη και στη συνέχεια 
τα μικρά μας παιδάκια απήγγειλαν 
με ιδιαίτερο καμάρι και περηφάνια 
τα ποιηματάκια τους. Πραγματικά 
εντυπωσίασαν εισπράττοντας τα 
θερμά χειροκροτήματα όλων των 
παρευρισκόμενων.

Σύντομο χαιρετισμό έκανε και ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
κ. Αθανάσιος Φράγκος.

Η τελετή έκλεισε με τον Εθνικό 
Ύμνο που τραγούδησαν τα μικρά 
Πετροκερασιωτόπουλα.

Το Δ.Σ.

Κατάμεστη η αίθουσα «Μυγδονία Pallas» των Λουτρών Λαγκαδά

Χαιρετισμός του Δημάρχου 
Λαγκαδά κ. Γιάννη Αναστασιάδη

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρου 
του Συλλόγου Βασίλη Κωτούδη

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρου 
της Κοινότητος Θανάση Φράγκου

Κατάθεση στεφάνου από 
τον Θανάση Καλαφάτη, Κοινοτικό Σύμβουλο

Χαιρετισμός του κ. Περιφερειακού 
Διευθυντού Εκπαίδευσης 
κ. Θεοδώρου Καρτσιώτη  

Χαιρετισμός του Προέδρου 
της Κοινότητος Πετροκεράσων 
κ. Φράγκου Αθανασίου
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Η κοπή της Βασιλόπιτας του τμήματος Γυναικών και του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ.

Στα γραφεία του Συλλόγου κόπηκαν οι δύο Βασιλόπιτες. Ήταν οι 
πρώτες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας με την έναρξη του 2012.

Ευχές έκαναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Βασίλης Κωτούδης και η 
υπεύθυνη του γυναικείου τμήματος Δα Μπερμπερίδου Άννα.

Το Δ.Σ.

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012, μετά το τέλος της θείας Λειτουρ-
γίας, στα γραφεία της τοπικής κοινότητας, πραγματοποιήθηκε η κα-
θιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας , παρουσία του Προέδρου του Τ.Σ, 
κου Αθανασίου Φράγκου, μελών του Τ.Σ. και κατοίκων του χωριού. Το 
φλουρί έτυχε στον κο Δημήτρη  Αννετούδη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ο Σύλλογός 
μας μοίρασε σε όλους τους κατοίκους του χωριού και σε όσους βρέ-
θηκαν στην πλατεία του, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και ελιές.Ο 
καιρός όμως, όπως και πέρυσι, ήταν άσχημος (βροχερός) και η πλατεία 
ήταν άδεια από κόσμο. Παρ’ όλα αυτά όλες οι προμήθειες που είχαν 
σταλεί δωρεάν από το Δήμο Λαγκαδά εξαντλήθηκαν. Ας ευχηθούμε του 
χρόνου ο καιρός, την Καθαρά Δευτέρα, να είναι καλός και όλοι να ευ-
χαριστηθούν.Σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ήταν 
παρόν.

Το Δ.Σ.

Καθαρή Δευτέρα στο χωριό Εκδηλώσεις του Συλλόγου με τη νέα χρονιά 2012

Ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Μητράκης Τάκης 
μοιράζει την παραδοσιακή λαγάνα και χαλβά

Οι παππούδες του χωριού χορεύουν 
στην πλατεία
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Ο σκύλος είναι ένα χρήσιμο ζώο, ένας φύ-
λακας, ένας σύντροφος στο κυνήγι, ένας πι-
στός φίλος. 

Η φροντίδα της καλής του υγείας είναι μια 
από τις σημαντικότερες υπευθυνότητες, που 
αναλαμβάνει ο άνθρωπος από την στιγμή που 
αποφασίζει να υιοθετήσει σκύλο.

Στενός συνεργάτης και φίλος στην προσπά-
θεια αυτή είναι ο κτηνίατρος. 

Το πρώτο βήμα λοιπόν, στο πρόγραμμα υγι-
εινής του σκύλου σας είναι να επιλέξετε έναν 
κτηνίατρο. Επισκεφθείτε τον αμέσως μόλις 
αποκτήσετε το ζώο. Εκείνος θα το εξετάσει, θα 
σας βεβαιώσει για την καλή υγιεινή του κατά-
σταση. Θα προγραμματίσει τους απαραίτητους 
εμβολιασμούς και αποπαρασιτισμούς και θα 
σας δώσει γενικές συμβουλές για την καλύτε-
ρη φροντίδα του.

Η διατήρηση της καλής υγείας ενός ζώου 
στηρίζεται κύρια σε δυο παράγοντες: Στην 
πρόληψη και στην θεραπεία.

Τόσο η πρόληψη όσο και η θεραπεία οποιασ-
δήποτε παθολογικής κατάστασης είναι θέματα 
καθαρά επιστημονικά και ο μόνος αρμόδιος γι΄ 
αυτά είναι ο κτηνίατρος.

εμβολιασμοί
Οι εμβολιασμοί του σκύλου είναι αναγκαίοι 

και αφορούν 5 σοβαρότατες μεταδοτικές ασθέ-
νειες: την ιογενή γαστρεντερίτιδα, την νόσο 
CARRE, την λεπτοσπείρωση, την ηπατίτιδα, και 
την λύσσα.

- Ο εμβολιασμός κατά της ιογενούς γαστρε-
ντερίτιδας (κοινώς τυφόν) μπορεί να αρχίσει 
από την ηλικία των 6-8 εβδομάδων και συνο-
δεύεται από ετήσιες ή εξαμηνιαίες επαναλή-
ψεις.

- Ο εμβολιασμός κατά της νόσου του  CARRE 
(κοινός Μόρβας) συνιστάται από την αντίστοι-
χη ηλικία των 6-8 εβδομάδων και συνοδεύεται 
επίσης από ετήσιες επαναλήψεις.

- Ο εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας μπορεί 
να γίνει σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό κατά 
της μόρβας ή και ανεξάρτητα.

-  Ο εμβολιασμός κατά της λύσσας αρχίζει 
από την ηλικία των 4-5 μηνών και συνοδεύε-
ται από ετήσιες επαναλήψεις. Ο αντιλυσσικός 
εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός από την Ελ-
ληνική νομοθεσία.

εσωτερικά παράσιτα
Με τον όρο αυτόν περιγράφονται τα παρά-

σιτα (ταινίες, ασκαρίδες κ.λ.π.) που εντοπίζο-

Ο υγιής σκύλος
νται στο πεπτικό σύστημα του σκύλου κυρίως 
στο έντερο και ζουν σε βάρος του οργανισμού 
του ζώου. Περισσότερα από το 50% των νεο-
γέννητων κουταβιών παρουσιάζουν προσβολή 
από εσωτερικά παράσιτα συχνά με έντονα συ-
μπτώματα όπως: αδυναμία, καχεξία και επίμο-
νη διάρροια, όταν η παρασίτωση είναι βαρειά 
τα παράσιτα εμφανίζονται ζωντανά στα κόπρα-
να ή στα εμέσματα του ζώου.

Ο αποπαρασιτισμός με τα κατάλληλα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα είναι μια από τις πρώτες 
φροντίδες υγιεινής του σκύλου σας και πρέπει 
να γίνεται με βάση το πρόγραμμα που θα σας 
συστήσει ο κτηνίατρος.

εξωτερικά παράσιτα
Τα  ποιο συνηθισμένα εξωτερικά παράσιτα 

είναι τα τσιμπούρια, οι ψύλλοι, οι ψείρες και 
τα διάφορα ακάρεα που προκαλούν την ψώρα. 
Τα παράσιτα αυτά εντοπίζονται στο δέρμα του 
ζώου προκαλώντας παθολογικές καταστάσεις 
που ξεκινούν από  απλό ερεθισμό και συχνά 
καταλήγουν σε σοβαρές δερματοπάθειες. Τα 
εξωτερικά παράσιτα τρέφονται με το αίμα του 
ζώου. Αποτέλεσμα της αιματοφαγίας είναι η 
εκδήλωση αναιμικών καταστάσεων και η με-
τάδοση από ζώο σε ζώο διάφορων ασθενειών, 
όπως η πιροπλάσμωση και το καλαζάρ το οποίο 
μπορεί να μεταδοθεί και στον άνθρωπο. Το κυ-
ριότερο προληπτικό μέτρο ενάντια στα παράσι-
τα αυτά είναι η καθαριότητα του δέρματος του 
ζώου και το τακτικό βούρτσισμα του τριχώμα-
τος. Τα αντιπαρασιτικά κολάρα είναι εμπλου-
τισμένα με εντομοκτόνες ουσίες που απωθούν 
τα παράσιτα και παρέχουν πλήρη προστασία 
για τρεις μήνες περίπου. Αν παρ΄ολα αυτά 
διαπιστώσετε ότι το ζώο σας έχει προσβληθεί 
από παράσιτα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
κάποιο ειδικό μη τοξικό εντομοκτόνο που θα 
σας συστήσει ο κτηνίατρος.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του 
σκύλου και να του παράσχει τις πρώτες 
βοήθειες έως επιληφθεί της κατάστασης ο 
κτηνίατρος.

α)Να διαπιστώσει τα συμπτώματα της ασθέ-
νειας, όπως μια αδιαθεσία ή και ακόμη σοβαρό-
τερη κατάσταση όπως την υπνηλία, την κακο-
κεφιά, τα άτονα μάτια, την  απώλεια της όρε-
ξης, την δυσκοιλιότητα, τον εμετό, διάρροια, 
πυρετό(φυσιολογική θερμοκρασία 38-39 οC).

β)Σε τραυματισμένο ζώο να ελέγξει την 

ακατάσχετη αιμορραγία δένοντας με μια γάζα 
κεντρικά του τραύματος και χαλαρώνοντας το 
δέσιμο κάθε 10 λεπτά για να μην εμποδίζετε η 
κυκλοφορία του αίματος.

γ)Τεχνητή αναπνοή: Τοποθετήσετε το σκύ-
λο στην δεξιά  του πλευρά , πιέστε δυνατά 
τα πλευρά του, κατόπιν  αφήστε τα απότομα. 
Επαναλαμβάνετε αυτές τις δυο κινήσεις με δι-
άλλειμα δυο δευτερολέπτων.

δ)Κατάγματα: Κρατήστε το ζώο όσο πιο 
ήρεμο μπορείτε, για να αποφύγετε κι άλλες 
κακώσεις. Αν δεν είναι δυνατό να έχετε σύντο-
μα βοήθεια ακινητοποιήστε το τραυματισμένο 
άκρο με έναν προσωρινό νάρθηκα από χαρτόνι 
ή με έναν ελαστικό επίδεσμο.

ε)Θερμοπληξία: Η πιο συνηθισμένη περί-
πτωση θερμοπληξίας συμβαίνει όταν ο σκύ-
λος παραμείνει πολλή ώρα κλεισμένος μέσα 
σε αυτοκίνητο στον ήλιο. Τα συμπτώματα είναι 
υψηλή θερμοκρασία του σώματος, γρήγορη 
αναπνοή και κατάπτωση ή αντίθετα εκδήλωση 
σπασμών. Μετακινήστε αμέσως το ζώο σε σκιε-
ρό και δροσερό μέρος, προσπαθήστε να ρίξετε 
την θερμοκρασία του με κρύες κομπρέσες στο 
κεφάλι.

στ)Δηλητηρίαση: Τα πιο συνηθισμένα συ-
μπτώματα είναι: μυϊκός τρόμος, σιαλόρροια, 
ταχύπνοια και σπασμός, ειδοποιήστε αμέσως 
τον κτηνίατρο γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση 
μπορεί να είναι μοιραία. Αν δεν έχει περάσει 
πολλή ώρα από τη λήψη του δηλητηρίου δο-
κιμάστε να του δώσετε κάποιο εμετικό, όπως 
ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα σε σκό-
νη διαλυμένη σε χλιαρό νερό ή  ένα δυνατό 
αλατόνερο.

Όλα τα παραπάνω πιστεύω ότι είναι οι βασι-
κές αρχές που πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης 
ώστε να παράσχει αν χρειαστεί δε έναν πιστό 
και άξια αγαπητό   φίλο όπως είναι ο σκύλος.

Χρήστος Λαλιώτης 
Κτηνίατρος

Το πλούσιο πράσινο που διαθέτει το χωριό 
μας, το κάνει πιο όμορφο, πιο ελκυστικό και 
μοναδικό.

Το δάσος είναι πηγή ζωής και πλούτου 
αλλά δυστυχώς αυτό το μεγάλο δώρο της 
φύσης δεν το σεβόμαστε. Μέσα στο δάσος 
υπάρχουν πηγές που υδροδοτούν το χωριό, 
υπάρχουν και καστανοτεμάχια και ιδιόκτητα 
χωράφια.

Προκειμένου να «καθαρίσουμε» τα ιδιό-
κτητα χωράφια ή καστανοτεμάχια βγάζουμε 
άδεια μετά από αίτηση στο Δασαρχείο. Στο 
σημείο αυτό συμβαίνει τα εξής απαράδεκτο. 
Όταν ένας ιδιώτης ζητήσει άδεια για «καθαρι-
σμό» των καστανοτεμαχίων ή των χωραφιών, 
θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα μερικών 
μηνών εάν τα ξύλα που θα κοπούν είναι για 
προσωπική χρήση για το σπίτι του. Στην πε-
ρίπτωση όμως που ζητά άδεια για εμπόριο, ο 
χρόνος περιορίζεται σε ελάχιστες ημέρες. 

Το χειρότερο και απαράδεκτο είναι ότι η 
ξύλευση δεν περιορίζεται στο χώρο που υπο-

Το Δάσος

δεικνύει, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερη περι-
οχή και απογυμνώνεται μεγάλη έκταση του δά-
σους. Επειδή υπάρχει το κίνητρο του κέρδους 
από το εμπόριο ξυλείας, παρατηρείται καταπά-
τηση και στις γειτονικές ιδιοκτησίες και υπάρ-
χουν πολλές προφορικές καταγγελίες.Όταν 
το γεγονός αυτό επαναλαμβάνεται από τα ίδια 
άτομα τότε αποτελεί καθαρό εμπαιγμό. 

Μπροστά στο κέρδος δεν υπάρχει σεβασμός 
στην ιδιοκτησία και δεν μπορεί να συνεχισθεί 
επ’ αόριστο.

Πρέπει όμως και οι αρμόδιες αρχές, καθώς 
και οι κάτοικοι του χωριού, να καταγγέλουν 
όταν πέσει κάτι στην αντίληψή τους, ώστε 
να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της 
παράνομης υλοτομίας.

Η τύχη αυτού του δάσους βρίσκεται στα 
χέρια κάποιον που κατά καιρούς εκμεταλεύ-
τηκαν το δάσος προς όφελός τους και είναι 
γνωστή η δραστηριότητά τους με σοβαρές 
συνέπειες και εμφανείς επιπτώσεις απογυ-
μνωμένων δασικών εκτάσεων.

Όλοι μαζί να προστατεύσουμε το δάσος 
που προστάτευαν και σεβάστηκαν οι γονείς 
μας, οι παππούδες μας σε δύσκολους μάλιστα 
καιρούς και δεν κινδύνευε από τους κατοί-
κους.

Σήμερα όμως με τα σύγχρονα μέσα (αλυ-
σοπρίονα κ.α.) που διαθέτει ο άνθρωπος μπο-
ρεί σε ελάχιστο χρόνο να απογυμνώσει μεγά-
λη έκταση δάσους.

Ας ληφθούν δραστικά μέτρα από τους κα-
τοίκους και από τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
να σταματήσει η παράνομη και καταστρεπτι-
κή υλοτομία.     

                         Α.Φ.
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Το «Π-Παροχής» δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα ενώ το «Π-Πληρωμής» είναι 
το σωστό.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 τα τέσσερα με-
γάλα ταμεία ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ 
ΚΑΙ ΟΓΑ συνενώθηκαν σε ένα τερατώδες τα-
μείο με την ονομασία ΕΟΠΠΥ.

Ο καινούριος υδροκέφαλος φορέας «φρο-
ντίζει;» για την υγεία 9,5 εκατομμυρίων Ελ-
λήνων ασφαλισμένων. Χωρίς προετοιμασία, 
χωρίς υποδομές, χωρίς ενημέρωση ξεκίνησε 
ο ΕΟΠΠΥ με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να 
τα έχουν χαμένα. Με τον ΟΠΑΔ π.χ. που είχε 
1.400.000 ασφαλισμένους, υπήρχαν αρκετά 
προβλήματα εξυπηρέτησης και ταλαιπωρίας 
και έκανε 5 χρόνια να λειτουργήσει πλήρως. 
Ενώ ιδρύθηκε το 1999, μόλις το 2004 ολοκλη-
ρώθηκε.

Με το χαώδη ΕΟΠΠΥ, με 9 εκατομμύρια πε-
ρίπου ασφαλισμένους η κατάσταση είναι τρα-
γελαφική. Χωρίς σωστή οργάνωση του συστή-
ματος Υγείας η ταλαιπωρία που θα υφίσταται ο 
ασφαλισμένος θα είναι απερίγραπτη. Θα φθά-
σει στα όρια της εξαθλίωσης.

Θα χρειάζονται γιατρό οι ασφαλισμένοι και 
γιατρό δεν θα βρίσκουν.

Κάποιοι “υπεύθυνοι” λένε: Αναζητήστε τους 
γιατρούς στο διαδίκτυο. Μα έχουν όλοι υπολο-
γιστές και laptop ή έχουν τις σχετικές γνώσεις 

εφημερίδες:
1. Παλαιοχωρινά Νέα φύλλο 19
(Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011)
2. Φωνή της Βάβδου

Περιοδικά:
1. Παγχαλκιδικός Λόγος, τεύχος 10
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012)

ΕΟΠΠΥ: 
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών ή καλλίτερα Εθνικός Οργανισμός 
Πληρωμής Υγειονομικών Υπηρεσιών.

για να προβούν σε αναζήτηση;
Ο παππούς και η γιαγιά πως θα ενημερω-

θούν;
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει την υπομο-

νή και τις γνώσεις και μπαίνει στην ανάλογη 
ιστοσελίδα. Και ο ίδιος δεν θα μπορέσει να εξυ-
πηρετηθεί διότι από τις 27.000 γιατρούς μόνο 
το 3% ήτοι 900 έκαναν αίτηση για να συνερ-
γαστούν με τον ΕΟΠΠΥ.

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκει την ειδικότητα 
του γιατρού που τον ενδιαφέρει. Για να μην 
πληρώσει πρέπει να είναι μέσα στους 50 «τυ-
χερούς» της εβδομάδας. Εάν είναι 51ος θα 
πληρώσει τον συμβεβλημένο γιατρό. Και δεν 
δικαιούνται οι ασφαλισμένοι να πάρουν πίσω 
τα χρήματα τους. Ο ΕΟΠΠΥ δε δέχεται κανένα 
δικαιολογητικό δαπάνης.

Πολλοί ασθενείς που αδυνατούν να πληρώ-
σουν περιμένουν έξω από την πόρτα του για-
τρού για να πάρουν σειρά. Για να είναι μέσα 
στους 10 πρώτους που θα εξετάσει ο γιατρός. 
Εάν είναι ο 11ος θα πληρώσει. Τριτοκοσμικές 
και άθλιες καταστάσεις. 

Εάν πάρει τηλέφωνο στο γιατρό για να κλεί-
σει ραντεβού συνήθως ακούει «έκλεισε η λί-
στα» δωρεάν εξέτασης. Ελάτε μετά από δυο ή 
τρεις μήνες. Εάν το περιστατικό είναι επείγον 
αναγκάζεται ο ασθενής να πληρώσει. Δεν τον 
ενδιαφέρει τον γιατρό (όχι όλους) εάν το περι-

στατικό είναι επείγον και ο ασθενής δεν έχει να 
πληρώσει. Τον ενδιαφέρει πως θα πληρωθεί. Ο 
όρκος του Ιπποκράτη πάει περίπατο.

Πολλοί χρειάζονται εσαεί να παίρνουν κά-
ποιο φάρμακο π.χ. για την χοληστερίνη ή για 
την πίεση. Εάν πάει σε κάποιο γιατρό που δεν 
είναι συμβεβλημένος για να του γράψει τα 
φάρμακα που του είναι απαραίτητα θα πληρώ-
σει επίσκεψη τουλάχιστον 10 ευρώ. Η συντα-
γογράφηση πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Εάν 
το φάρμακό του είναι ακριβό θα το γράψει και 
θα το ακριβοπληρώσει. Εάν είναι φτηνό, θα 
πάει κατευθείαν στο φαρμακείο και θα πληρώ-
σει όλη την αξία του.

Με τον καινούριο διακανονισμό σε όλες τις 
διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχει συμμετοχή 
15%.

Ενώ οι ασφαλισμένοι κάθε μήνα πληρώνουν 
τις εισφορές τους, που κάθε τόσο αυξάνο-
νται, για την υγειονομική τους περίθαλψη, το 
κράτος τους αφήνει χωρίς γιατρούς και φάρ-
μακα και τους αναγκάζει να πληρώνουν από 
την τσέπη τους, εάν μπορούν φυσικά.

Για αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός ΠΑΡΟΧΗΣ 
Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΠΠΥ) καλλίτερα 
να ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός ΠΛΗΡΩ-
ΜΗΣ Υγειονομικών Υπηρεσιών.

νίκος Κουμπουρέλος

Η υγιεινή διατροφή κερδίζει συνεχώς οπα-
δούς. Το κίνημα της διατροφής πρωτοεμφα-
νίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80, δι-
ογκώθηκε μετά τους διατροφικούς εφιάλτες 
των τρελών αγελάδων και των διοξινών, και 
σήμερα ανθεί.

Το κίνημα της υγιεινής διατροφής ολοένα 
και θα διογκώνεται γιατί έχει άμεση σχέση με 
το πιάτο του καταναλωτή. Τα  πράσινα προϊό-
ντα ολοένα και περισσότερο αυξάνονται. Πολ-
λοί καταναλωτές έχουν στραφεί στα οικολογι-
κά προϊόντα.

Είναι όμως κάθε πράσινο προϊόν και οικο-
λογικό; Όχι. Για παράδειγμα, πόσο βιολογικό 
διατροφικό είναι ένα προϊόν που έχει ταξιδέψει 
π.χ. από την Αργεντινή τυλιγμένο σε πλαστική 
συσκευασία. Μέχρι να φτάσει στο ράφι του κα-
ταναλωτή περνούν μέρες. Άρα χρειάζεται συ-
ντήρηση. Ή πόσο πραγματικά “πράσινο” είναι 
όταν καταναλώνεται εκτός εποχής. Γιατί χρει-
άζεται μεγαλύτερη ενέργεια για την ανάπτυξη 
όπως π.χ. οι ντομάτες τον χειμώνα. 

Αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα εντός επο-
χής και για λόγους οικονομικούς, τοπικής προ-
έλευσης.

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ
Η οικο-τοπική κατανάλωση έχει πάρα πολλά 

πλεονεκτήματα όπως την ανάπτυξη ποιοτικής 
αγροτικής παραγωγής που τόσο έχει ανάγκη η 
πατρίδα μας στην σημερινή εποχή της κρίσης. 
Οι αγροτικές περιοχές θα ενθαρρύνουν τους 
νέους να παραμείνουν και να ασχοληθούν με 
τα βιολογικά προϊόντα.

Με τη μείωση των εισαγωγών αγροτικών 
κυρίως προϊόντων αλλά και γενικότερα κατα-
ναλωτικών αγαθών ενισχύουμε σημαντικά το 
εθνικό εισόδημα.

Γιατί να αγοράζουμε π.χ. λεμόνια από την 
Τουρκία, κασέρια από την Ολλανδία και να 
ενισχύουμε τους Τούρκους και Ολλανδούς πα-
ραγωγούς. Κανένα εισαγόμενο προϊόν να μην 
προτιμά ο Έλληνας καταναλωτής. Μόνο τα 
απαραίτητα. Πολλά δισεκατομμύρια θα κερδί-
σει η Εθνική Οικονομία. Πρέπει όμως να ανα-
πτυχθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Ελλήνων παρα-
γωγών – καταναλωτών. Να υπάρχει ειλικρίνεια 
και αμοιβαίος σεβασμός. Να μην πουλιέται π.χ. 
η ελληνική φέτα φθηνότερα στην Γερμανία.

Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να παράγει 
εν αφθονία βιολογικά προϊόντα Α΄ κατηγορίας 
φθηνά. Σαφέστατα τα προϊόντα μας θα είναι 

πιο οικονομικά γιατί τα μεταφορικά έξοδα θα 
είναι ελάχιστα.

Άλλο κόστος έχει ένα προϊόν όταν έρθει π.χ. 
από την Αργεντινή και άλλο από το Νευροκό-
πι. 

Η τιμή πώλησης ενός τοπικού προϊόντος 
μπορεί να είναι πολύ χαμηλή όταν φτάνει στον 
καταναλωτή κατευθείαν από το χωράφι.

Το βλέπουμε ήδη με το κίνημα της πατά-
τας. Ποιος φανταζόταν πριν από λίγο καιρό ότι 
μπορούσε να αγοράσει την πατάτα μόνο με 25 
λεπτά το κιλό.

Ωφελημένοι και οι παραγωγοί και οι κατανα-
λωτές. Το κίνημα της πατάτας πιστεύω ότι είναι 
μόνο η αρχή. Δεν θα ξεφουσκώσει εύκολα. Θα 
ακολουθήσουν και άλλα αγροτικά προϊόντα. 
Τα μονοπώλια θα σπάσουν. Οι μεσάζοντες θα 
δυσανασχετούν.

Η αγορά τοπικών, πιστοποιημένων και βιο-
λογικών προϊόντων αποτελεί την πιο υπεύθυνη 
επιλογή του Έλληνα καταναλωτή.

νίκος Κουμπουρέλος

Επιστολές και έντυπα που λάβαμε

2. Αρναία, τεύχος 93
(Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011)
Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος Δημήτριος 
Κύρου
3. Διακονία
Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθωρίου
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Αρναία  Χαλκιδικής
Σταθερό: 2372023060   
Κινητό: 6944592833

Ο ΦΙΛΟΣ και συναδέλφος «Ομβριάνιος» (Θα-
νάσης Οικονόμου) δημοσίευσε στο προηγούμενο 
φύλλο του Ομβριανού (αρ.82), κάποιες θέσεις 
και προτάσεις με τον συγκεκριμένο τίτλο «Πατρι-
δογνωσίας και Πολιτισμού προτάσεις», οι οποίες 
αναφέρονται μεταξύ, των άλλων και στο «Έθι-
μον» της έλευσης του Τιμίου Σταυρού στο χω-
ριό. 

Το έθιμο αυτό, όπως γράφει, και μάλιστα 
τα «αποκλειστικά εθιμικά στοιχεία του, καθόρι-
ζαν την ταυτότητα της τοπικής μας Εκκλησίας 
μέχρι το 1962». Υποστηρίζει μάλιστα, ότι αυτά 
«διαμόρφωναν επακριβώς το περιεχόμενο της 
έλευσης του Τ.Σ.», αφού αυτά τα (εθιμικά στοι-
χεία) είναι βασικά και ουσιώδη(!), και χωρίς αυτά 
(π.χ χρήση μουλαριών κ.α.) «αυτή καθ’ εαυτή η 
έλευση του Τιμίου Σταυρού δεν αρκεί» (δεν έχει 
σημασία για το χωριό και τους χριστιανούς).

Επειδή για το θέμα αυτό κατ’ επανάληψη 
προκλήθηκα προσωπικά, αφού έχω ασχοληθεί 
στο πρόσφατο παρελθόν (βλ. βιβλίο μου «Ο 
Ναός του Προφήτη Ηλία…»), θα ήθελα να μου 
επιτραπεί να σημειώσω τα εξής:                         

Η προσκυνηματική πρόσκληση και έλευση 
του Τιμίου Σταυρού στο χωριό μας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΘΙΜΟ, τουλάχιστο όπως το βλέπει ο συγγρα-
φέας του παραπάνω άρθρου. 

Έθιμο είναι οι ειδικές επαναλαμβανόμενες 
πράξεις μας σε διάφορες εκδηλώσεις και τελε-
τές (όπως π.χ. οι «μπράτμοι» και οι «μπαλω-
τιές» στους Γάμους, οι μπουμπουνιέρες κ.ά. στα 
Βαπτίσια, οι βασιλόπιττες, τα καρναβάλια, τα 
κουρμπάνια στα πανηγύρια, τα διάφορα «τρικ» 
στις γιορτές κερασιού, τρύγου κ.ά., όπως, (ίσως 

Σε ενδιαφέρουσα (;), «οφειλωμένη» απάντηση
στη συγκεκριμένη περίπτωση π.χ. ο «λόγος» ή 
προσλαλιά της υποδοχής από μέλη του «Οβρι-
ανού» μας, η πρόσκληση κάποιων «Επισήμων» 
προσώπων, το «τραπέζι» της φιλοξενίας κ.ά.), 
όμως η παρουσία του Τιμίου σταυρού στο 
χωριό μας, δεν είναι …. έθιμο. 

Όταν οι πατεράδες, οι παππούδες και οι 
προπαππούδες μας ….  «στερούμενοι, κακου-
χούμενοι, πεζοπορούντες….» ξέσχιζαν «τα μπι-
νιβρέκια και τις κάπες τους απ’ τα παλιούρια 
που έκλειναν τα μονοπάτια που οδηγούσαν στο 
Άγιο Όρος και μάτωναν κάθε χρόνο τα ποδάρια 
τους απ’ τα τρύπια τσαρούχια τους, λόγω της 
πεζοπορείας….» (Μιχ. Καρτσιώτης, Τα Πετρο-
κέρασα…, τ.Β΄ σ.72), όταν «θλίψις μεγίστη και 
άφατος λύπη περιέβαλλε τας καρδίας και τας 
ψυχάς πάντων», εάν «λόγω ανυπέρβλητων 
εμποδίων» δεν ήταν δυνατή η προσέλευση 
του Τιμίου Ξύλου στο χωριό, ή αντίθετα, όταν 
«μετά παλούσης καρδίας, βαθυτάτου σεβα-
σμού και συγκινήσεως» διετράνωναν τη χαρά 
και τον ενθουσιασμόν τους, όταν έφθανε ο Τί-
μιος Σταυρός, στο χωριό, ….. ο λόγος και η αι-
τία όλων των παραπάνω, ήταν ότι έτσι απλά …. 
θα πραγματοποιούνταν ένα κάποιο «έθιμο»;   

Γι’ αυτό λοιπόν 260! χρόνια οι πρόγονοί μας 
με «ικετευτικές παρακλήσεις» καλούσαν κάθε 
χρόνο και υποδέχονταν τον Τίμιο Σταυρό, για 
να ……έχουμε εμείς σήμερα τη δυνατότητα να 
….. «γιορτάζουμε» το έθιμο και μάλιστα (τάχα) 
«απογυμνωμένα απ’ τα παλαιά εθιμικά στοι-
χεία» του; 

Χωρίς αμφιβολία, ένας τέτοιος….(άγιος) 
εορτασμός με «εποχούμενους επάνω σε μου-

λάρια Μοναχούς και Ηγουμένους» (μάλιστα 
αν αυτά είναι και «τσιαμούσκα» (ζωηρά), και 
με συνοδούς Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους και 
(γιατί όχι ) και ψάλτες φορώντας μπινεβρέκια, 
τσαρούχια, κασκέτα κ.ά., σίγουρα (πιστεύω) 
ότι θα ήταν ένα πολύ ωραίο θέαμα (θέατρο), 
αλλά ……μάλλον (δεν νομίζεις αγαπητέ Θα-
νάση) ότι δεν είναι (αυτός ο εορτασμός) και 
πολύ ……σοβαρός; Εκτός και αν αυτό δεν μας 
πολυενδιαφέρει, αρκεί να ……αναβιώσουμε 
την «πατριδογνωσία και τον τοπικό πολιτισμό 
μας»!!! …….

Αναγκαία υποσημείωση
Πράγματι αρκετές φορές χρησιμοποιήθηκε 

(και σήμερα ίσως ακόμη αναφέρεται) ο όρος 
«έθιμο Τ. Σ.» . Όμως, επαναλαμβάνουμε, ποτέ 
δεν είχε την έννοια και τη σημασία την οποία 
του προσδίδει ο συγγραφέας του συγκεκριμέ-
νου άρθρου, δηλ. η «διασκέδαση». Στην προ-
κειμένη περίπτωση η λέξη «έθιμο» αναφέρεται 
και σημαίνει την ευλαβή και ευσεβή ευκαιρία 
και επανάληψη  της Ευλογίας, που ως «ιερή 
παρακαταθήκη» μας άφησαν οι πρόγονοι μας. 
Η επανάληψη όμως αυτή, δεν είναι (και δεν 
πρέπει να είναι) μια απλή τυπική εθιμοτυπική 
αναβίωση κινήσεων και πράξεων για αισθητική 
ευχαρίστηση, όπως ….γίνονταν(;) στο παρελ-
θόν, αλλά μια βιωματική λατρευτική ανάγκη, 
μια ικετευτική λιτανεία, επικαλούμενοι πάντοτε 
και συνεχώς τη σωστική Χάρη του Τ. Σταυρού, 
και παράλληλα (όπως το διακηρύσσουμε και 
στις γνωστές προσφωνήσεις μας) μια ευκαιρία 
και αφορμή για απαρχή και πραγματική πνευ-
ματική ανανέωση και αγιασμό της ζωής μας…

Γ. Δ. Κουκλιάτης

Ξεφυλλίζοντας την δεκαπενθήμερη Χαλκιδι-
κιώτικη εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΗΣ» των ετών 1958 – 19641 εντόπισα ένα 
άρθρο (επιφυλλίδα) του γνωστού και αείμνη-
στου Πολυγυρινού δικηγόρου Στέφανου Κό-
τσιανου με τίτλο: «Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος 
στα 1909» στο φύλλο αρ. 17 της 5ης Απριλίου 
19602. Στο άρθρο αυτό ο ιστοριοδίφης συντά-
κτης του αναφέρεται στην ίδρυση του Συλλό-
γου, το 19093, και στις δραστηριότητές του 
του έτους εκείνου.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες αυτές ήταν 
και η προσφορά υποτροφίας σε δεκαεννιά μα-
θητές από τα χωριά της Χαλκιδικής: Γαλάτιστα 
(7), Βασιλικά (3), Επανωμή (1), Ραβνά (2), 
Κασσάνδρα (1), Συκιά (1), Άγιος Νικόλαος (1), 
Νικήτη (1) και σε ένα μαθητή από τα Γιαννι-
τσά.

Οι δύο μαθητές από τα Ραβνά ήσαν ο Μι-
χαήλ Κωτινούδης4 και ο Σωτήριος Ιωάννου. 
Δυστυχώς, παρά την έρευνά μας, δεν βρήκα-
με κάποιες άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς. Στα 
Μητρώα της Κοινότητας Ραβνών δεν καταγρά-
φονται5. Υποθέτουμε, ότι γεννήθηκαν στην 
τελευταία πενταετία του 19ου αιώνα και ότι 
ως μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ραβνών6 
αντιμετώπιζαν σοβαρά (ίσως) οικονομικά προ-
βλήματα. Το επώνυμο Ιωάννου δεν το συνα-
ντήσαμε στα παραπάνω Μητρώα. Υποθέτουμε, 
ότι μάλλον πρόκειται για το πατρώνυμο του 
Σωτηρίου και ότι οι απόγονοί του έχουν άλλο 
επώνυμο (ίσως Γιαννούδης ή Ιωαννίδης). Ελ-
πίζουμε, ότι οι απόγονοι των δύο υποτρόφων 
Ραβνιωτών θα δώσουν μέσω της εφημερίδας 
κάποιες εγκυρότερες πληροφορίες για τους 
προγόνους τους. 

σημειώσεις:
1. Η εφημερίδα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ-

ΔΙΚΗΣ» κυκλοφόρησε σε 56 φύλλα 
από τις 18 Δεκεμβρίου 1958 μέχρι τις 31 Μαρ-

τίου 1964 με ιδιοκτήτρια - διευθύντρια τη Μαρίκα 
Κυπαρίσση και διευθυντή συντάξεως τον Βασί-
λη Κυπαρίσση, φιλόλογο, από τα Βράσταμα της 
Χαλκιδικής.

Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΔΥΟ ΡΑΒΝΙΩΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ 1909

Δημητρίου Θ. Κύρου, Φιλόλογου

2. Το άρθρο αυτό διαφοροποιημένο και με 
τίτλο: «Ιστορική αναδρομή του Παγχαλκιδικού 
Συλλόγου» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΠΑΓ-
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», φ. 1/Μάρτιος 1992, σελ. 
1-2 (πρόκειται για το 1ο και τελευταίο τεύχος του 
περι-οδικού, που εκδόθηκε από τον Παγχαλκιδικό 
Σύλλογο επί προεδρίας του αειμνή-στου Βρασίδα 
Κυριαφίνη, με τον τίτλο που και σήμερα (από 
το 2009) κυκλοφορεί με νέα αρίθμηση και στου 
οποίου το τχ. 1/Οκτ. – Δεκ. 2009, σ. 2, αναδημο-
σιεύεται τμήμα του σε φωτοτυπία.

Τμήμα του άρθρου αυτού και (ολόκληρο) σε 
φωτοτυπία του αναδημοσιεύθηκε στην έκδοση του 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου με τίτλο: «Εκατονταε-
τηρίδα 1903-2003: εκατό χρόνια δημιουργικού 
βίου και αδιάλειπτης προσφοράς», Θεσσαλονίκη 
2003, σελ. 130 και 150. Επίσης το άρθρο αυτό 
με μικροτροποποιήσεις και κάποια τυπογραφικά 
λάθη και με τίτλο: «Παγχαλκιδικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
«ΕΔΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» το 1979, ενώ τμήμα του και 
σε φωτοτυπία (ολόκληρο) αναδημοσιεύθηκε στην 
παραπάνω έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, 
σελ. 131 και 151-152.

3. Ο Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος Θεσσαλο-
νίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ιδρύθηκε ανεπίσημα 
το 1903 και επίσημα το 1909. Σήμερα, αντί Σύν-
δεσμος, ονομάζεται Σύλλογος. (Με την ευκαιρία 
πρέπει να σημειώσουμε, ότι κατά την άποψή μας 
και αρκετών άλλων, η λέξη Παγχαλκιδικός δεν 
εκφράζει την πραγματικότητα, δηλαδή δεν σημαί-
νει αυτό που θέλει να σημάνει. Διότι Παγχαλκιδι-
κός σημαίνει τον αναφερόμενο η αφορώντα στη 
Χαλκίδα και όχι στη Χαλκιδική. Έτσι πρέπει (επί 
τέλους) να διορθωθεί και να αντικατασταθεί με 
τη λέξη Παγχαλκιδικικός ή Παγχαλκιδικιώτικος, 
όπως ονομάζεται και ο παρόμοιος Σύλλογος των 
Αθηνών).

4. Στα αναφερόμενα στη Σημείωση 2 άρθρα 
στα περιοδικά «ΕΔΩ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» και  «ΠΑΓΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» γράφεται Κωντινούδης.

5. Βλέπε, Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη, Τα Πε-
τροκέρασα. Πρώην Νομού Χαλ-κιδικής - Τώρα 
Νομού Θεσσαλονίκης. Ιστορικά – Λαογραφι-
κά, τόμος Γ΄, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 168. 
(Ο συγγραφέας είναι από το 2009 Πρόεδρος 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης).

6.  Για το σχολείο των Ραβνών στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας (έως το 1912) βλέ-
πε ενδεικτικά: Ανωνύμου, Πνευματική κα-
τάστασις της επισκοπής Αρ-δαμερίου από 
της μεταβάσεως του νυν επισκόπου κ. Κων-
σταντίου και εντεύθεν, εφημ. «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», φ. 861 / 25-7-1884, σελ. 
1,  Ανωνύμου, Εκπαιδευτική κατάστασις της 
επισκοπής Αρδαμερίου από δεκαετίας και 
εντεύθεν, εφημ. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ», φ. 
16-4-1886, Μιχ. Θεμ. Καρτσιώτη, ο.π., σελ. 
190-208, όπου (σελ. 203) η παρακάτω ανα-
φερόμενη δασκάλα καταγράφεται Άννα Ράϊκα 
(1908-1912), Ερ. Ζέλλιου – Μαστοροκώ-στα, 
Η παιδεία κατά την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας. Χαλκιδική, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
Παράρτημα. Η Χαλκιδική κατά την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας. Πρακτικά του τέταρτου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου. Ποσείδι Χαλκιδι-
κής, 13-15 Οκτωβρίου 1995, Θεσσαλονίκη 
1998, σελ. 333, όπου ανα-φέρεται, ότι γύρω 
στο 1910 δίδασκε η Άννα Ράνκα, και Κων-
σταντίνου Θ. Χιούτη, Οικονομική αρωγή των 
Μονών Ξηροποτάμου και Βατοπαιδίου σε εκ-
κλησίες και σχολεία της Χαλκιδικής (1835-
1924), ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τχ. 48-
49, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 131 και 137. 
(Για την εκπαί-δευση στα Ραβνά στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας θα γράψουμε συμπληρω-
μα-τικά σε επόμενο φύλλο (Θεού θέλοντος 
και διευθυντού επιτρέποντος!).
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ
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COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

êïõâÝíôá óôá ÷åßëç ôïõ, üðùò åß÷å êáé Ýíá äÜêñõ

óôá ìÜôéá ôïõ ãéá ôïí ðüíï êáé êáçìü ôïõ êÜè’ åíüò.

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

óõã÷ùñéáíïýò ôïõ, íá åõëïãÞóåé ôá ÷þìáôá ôçò ãçò

ôïõò, ðïõ ãé’ áõôÜ ôá ÷þìáôá ðïëÝìçóå ôï 1941.

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

Ïé áðáñ÷Ýò ôçò áíÜðôõîçò ôïõ ÷ùñéïý ôùí Ñáâíþí
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÏèùìæáíéêÞò ðåñéüäïõ äåí
Ý÷ïõí áêüìá ðëêÞñùò äéáóáöçíéóôåß . üðùò
óõìâáßíåé êáé ìå ôá ðåñéóóüôåñá ÷ùñéÜ ôçò
×áëêéäéêÞò ãéá ôá ïðïßá äåí óþæïíôáé ðëçñïöïñßåò
áðü ôç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï êáé ç ðåñßðôùóç ôù
Ñáâíþí åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ üóïí áöïñÜ óôçí
áíß÷íåõóç ôïõ éóôïñéêïý ðáñåëèüíôïò ôïõ ÷ùñéïý
ìå âÜóç éóôïñéêÝò ðçãÝò. ÁíáìöéóâÞôçôá èá
ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé ç ðáñïõóßá
áñ÷áéïëïãéêþí êáôáëïßðùí óå äéÜöïñåò èÝóåéò
ãýñù áðü ôá áðü ôá ÐåôñïêÝñáóá ìáñôõñåß
êáôïßêçóç óôçí ðåñéï÷Þ áðü ôá áñ÷áßá ßóùò ÷ñüíéá,
ìÜëéóôá óôï ÊáóôÝëé ðßóù áðï ôçí åêêëçóßá ôïõ
ÐñïöÞôç Çëßá õðÜñ÷ïõí ðéèáíÝò åíäåßîåéò ãéá ß÷íç
ðñïúóôïñéêÞò åãêáôÜóôáóçò.

Ïé ðñþôåò ãíùóôÝò ãñáðôÝò ìáñôõñßåò áíÜãïíôáé
ìå âåâáéüôçôá óôéò áñ÷Ýò ôïõ 16ïõ áéþíá óôá
ÏèùìáíéêÜ öïñïëïãéêÜ êáôÜóôé÷á. Ïé ìüíåò
äçìïóéåõìÝíåò êáôáãñáöÝò åßíáé åêåßíåò ôùí åôþí
1519,1527 êáé 1568, áíôßóôïé÷á áíáöÝñïíôáé 64,71
êáé 96 íïéêïêõñéÜ ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé üôé ôá 64
íïéêïêõñéÜ ôçò ðñþôçò êáôáãñáöÞò äåí
äçìéïõñãÞèçêáí áìÝóùò áëëÜ ëïãéêÜ ðñÝðåé íá
ðñïûðÞñ÷å ðëçèõóìüò óôï ÷ùñéü ðñéí ôï 1519. ìéá
áíáöïñÜ åíüò ÷ùñéïý ÑáâíÜ óôçí åðáñ÷ßá
Âõóóþêáò óôá ôÝëç ôïõ 15ïõ áéþíá äåí ìðïñåß íá
ôáõôéóôåß ìå âåâáéüôçôá ìå ôá ÐåôñïêÝñáóá äéüôé
ç åðáñ÷ßá ôçò ÊáëáìáñéÜò áðïôÝëåóáí âáêïýöé ôïõ
Éó÷Üê ðáóÜ .ôï âáêïýöé áõôü äçìéïõñãÞèçêå ôï
1847, ùóô5üóï óôïí âáêïõöíáìÝ ôïõ 1847 ôá ÑáâíÜ
äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé, ðéèáíüí áíáöÝñïíôáé ìå
êÜðïéï Üëëï üíïìá, ìðïñåß  ùóôüóï íá
óõìðåñéëÞöèçêáí óôï âáêïýöé ëßãï áñãüôåñá. Ôá
õðüëïéðá ÷ùñéÜ ôïõ âáêïõößïõ åßíáé ïé ãåùñãéêÝò
ðåñéï÷Ýò ãéá ôéò ïðïßåò ãßíåôáé ëüãïò óôïí
âáêïõöíáìÝ åßíáé ç ÃáëÜôéóôá, ï ×ïñôéÜôçò, ç
ÄñáãÜíá , ôá Óéäçñïêáýóéá (óçìåñéíÜ ÓôÜãåéñá), ï
Äáäßêïò, ïé ôïðïèåóßåò ÊåóñéãéÝ, Ãáæß, ËéâÜäé êáé
ÂÜâäïò. Ïé ìüíåò Üãíùóôåò Ýùò ôþñá ðåñéï÷Ýò

åßíáé ïé ôïðïèåóßåò ÊåóñéãéÝ êáé Ãáæß, ßóùò êÜðïéá
áðü áõôÝò íá ôáõôßæåôáé ìå ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ
ôùí Ñáâíþí.

Ôï ðñïíïìéáêü êáèåóôþò ðïõ áðïëÜìâáíáí ôá
÷ùñéÜ ðïõ åß÷áí êáôáóôåß âáêïýöéá áðïôåëåß ßóùò
ôçí áéôßá ôçò éäéáßôåñçò áíÜðôõîçò ôïõò. Ôá
ðñïíüìéá åß÷áí êõñßùò öïñïëïãéêü ÷áñáêôÞñá êáé
ãéá ôïí ëüãï áõôü, ôá ÷ùñéÜ ìå éäéáßôåñá ðñïíüìéá
óõãêÝíôñùíáí Ýíá óçìáíôéêü áñéèìü ÷ñéóôéáíþí ïé
ïðïßïé áíáæçôïýóáí äéÝîïäï áðü ôç âáñéÜ
öïñïëïãßá ôïõ ïèùìáíéêïý êñÜôïõò. Ôüóï ôá ÑáâíÜ
, üóï êáé ç ÃáëÜôéóôá, ï ÂÜâäïò êáé ï ×ïñôéÜôçò
ãíþñéóáí óçìáíôéêÞ áýîçóç ôïõ ðëçèõóìïý êáôÜ
ôïí 16ï êáé ôïõò åðüìåíïõò áéþíåò , ãåãïíüò ðïõ
áíé÷íåýåôáé ìÝóá áðü ôá ðïóÜ ðïõ êáôÝâáëáí ôá
óõãêåêñéìÝíá ÷ùñéÜ óôï ïèùìáíéêü êñÜôïò ìå ôç
ìïñöÞ ôçò öïñïëïãßáò. Óôïõò éåñïäéêáóôéêïýò
êþäéêåò ðïõ óþæïíôáé óôï éóôïñéêü áñ÷åßï
Ìáêåäïíßáò õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò öïñïëïãéêÝò
êáôáãñáöÝò ÷ùñéþí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò
Èåóóáëïíßêçò áðü ôï 1695 Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ

áéþíá . óôï ßäéï áñ÷åßï öõëÜóóåôáé êáé Ýíáò êþäéêÜò
ôïõ âáêïõößïõ ôïõ Éó÷Üê ðáóÜ ðïõ áöïñÜ óôçí
êáôáãñáöÞ ôùí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí ôùí Ñáâíþí
áðü ôï 1839 ðåñßðïõ Ýùò ôï 1860. Ãéá íá äïýìå
ðüóï óçìáíôéêÞ èÝóç êáôáëÜìâáíáí ôá ÑáâíÜ óôïí
åõñýôåñï ÷þñï ôçò ×áëêéäéêÞò ðáñáèÝôïõìå
÷áñáêôçñéóôéêÜ ïñéóìÝíá ðïóÜ ðïõ ðëÞñùíå ôï
÷ùñéü óôéò áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áéþíá êáé ëßãï ðñéí ôçí
åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá.
Ãýñù óôá 1700 ôá ÑáâíÜ ðïõ õðÜãïíôáí äéïéêçôéêÜ
óôï íá÷éãéÝ ôçò Ðáæáñïýäáò (Áðïëëùíßáò)
êáôÝâáëáí öüñï 950 Üóðñá, ç ¼óóá 4000, ï Óù÷üò
3300, ôï ÆáãêëéâÝñé 550, ç ÃáëÜôéóôá 1500 êáé ï
ÂÜâäïò 350.Ëßãï áñãüôåñá óôï 1701 óå êÜðïéï Üëëï
åßäïò öüñïõ ðïõ êáôáâÜëïõí ôá ÑáâíÜ (õðÞñ÷áí
öüñïé ãéá äéÜöïñá ðñïúüíôá æþá, óéôçñÜ, äåêÜôç
ê..ô.ë.) öáßíåôáé ôï ðïóü ôùí 1100 Üóðñùí, ôçí ßäéá
óôéãìÞ Üëëá ÷ùñéÜ ðëçñþíïõ7í åíäåéêôéêÜ , ç
ÃáëÜôéóôá 2400  , ôï ÆáãêëéâÝñé 650, ç Áñíáßá 1115,

ï ÔáîéÜñ÷çò 400, ôá ÄïõìðéÜ 300. Áí êáé áðü ôçí
êáôáíïìÞ ôùí öüñùí äåí ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ìéá
áêñéâÞ åéêüíá ãéá ôïí ðëçèõóìü ôïõ ÷ùñéïý ç
êáôáâïëÞ ìåãÜëçò öïñïëïãßáò åßíáé ìéá Ýíäåéîç ôçò
ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò åíüò ïéêéóìïý. Óôá 1701 ðÜëé
ôá ÑáâíÜ êáôáâÜëïõí 1200 Üóðñá, ç Áñíáßá 1215,
ôï ÆáãêëéâÝñé 650, ï Óù÷üò 3900, ç Éåñéóóüò 576.
óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá ôá ÑáâíÜ êáôáãñÜöïíôáé
öïñïëïãéêÜ ùò Ýíá áðü ôá Ìáäåìï÷þñéá. Ç
óõóóùìÜôùóç áõôÞ ôùí Ìáäåìï÷ùñßùí ðñÝðåé íá
Ýãéíå ìÝóá óôïí 18ï áéþíá êáé óõíÝ÷éóå íá õößóôáôáé
ìÝ÷ñé ôïõëÜ÷éóôïí ôï ðñþôï ìéóü ôïõ 19ïõ. ¢ëëåò
öïñïëïãéêÝò êáôáãñáöÝò ôùí ÐåôñïêåñÜóùí
Ý÷ïõí ôçí åîÞò ìïñöÞ. Ôï 1801 êáôáâÜëïõí 7474
Üóðñá, ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ ôï ÆáãêëéâÝñé ðëçñþíåé 9917
êáé ï Ðïëýãõñïò 12623. Ýíáò Üëëïò öüñïò ôçò ßäéáò
÷ñïíéÜò ðáñïõóéÜæåé ôï ðïóü ôùí 1736 Üóðñùí, ôï
ìåãáëýôåñï áðü üëá ôá ÷ùñéÜ ôïõ äÞìïõ
Ðáæáñïýäáò. Óå êáôáãñáöÞ ôïõ 1818, êáôÜ ôçí
ïðïßá ôá ÑáâíÜ êáôá÷ùñïýíôáé ùò ÷ùñéÜ ôùí
Óéäçñïêáõóßùí ìáæß ìå ôçí Éåñéóóü , ôçí Áñíáßá ,
ôç ÃáëÜôéóôá êáé ôá õðüëïéðá Ìáäåìï÷þñéá
åìöáíßæåôáé ãéá ôïí ïéêéóìü ï áñéèìüò 61 (äåí
ãíùñßæïõìå áí áíôéóôïé÷åß óå êÜðïéï ðïóü) ãéá ôçí
Áñíáßá öáßíåôáé ôï 78, ôç ÃáëÜôéóôá  133 êáé ãéá
ôçí Éåñéóóü 124. ôÝëïò ðÜëé ôï  1818 ôá ÑáâíÜ
äéáèÝôïõí 61 æåõãÜñéá æþíù ãéá Üñïóç ÷ùñáöéþí,
ï Ðïëýãõñïò 160 êáé ôá ÂáóéëéêÜ 189.

ÃåíéêÜ ðáñáôçñïýìå üôé ôá ÐåôñïêÝñáóá áðü ôéò
áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áéþíá êáôÝâáëáí óôï Ïèùìáíéêü
äçìüóéï ôá ìåãáëýôåñá ðïóÜ áðü üëá ó÷åäüí ôá
õðüëïéðá ÷ùñéÜ ôçò âüñåéáò ×áëêéäéêÞò ìå
åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò. Ôï ãåãïíüò áõôü ìðïñåß íá
åñìçíåõôåß ùò Ýíäåéîç åíüò ìåãÜëïõ ðëçèõóìïý
ðïõ êáôáôÜóóåé ôá ÑáâíÜ óôá ìåãáëýôåñá êáé ßóùò
ðéï áíåðôõãìÝíá ÷ùñéÜ ôçò ×áëêéäéêÞò.

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

Ç  öïñïëïãßá  ôùí  Ñáâíþí  êáôÜ  ôïí  18ï  êáé  19ï  áéþíá

Ôï Äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ  Ïìâñéáíïý
äéïñãÜíùóå ôçí  áðï÷áéñåôéóôÞñéá ôïõ ãéïñôÞ  óôéò
12 Áõãïýóôïõ. ÄéïñãÜíùóå Ýíá ãëÝíôé, ìéá ìïõóéêÞ
âñáäéÜ ìå Ýíôå÷íï êáé ëáúêü ôñáãïýäé.

ÊÜôù áðü ôï Ýíáóôñï ïõñáíü êáé ìå ôï
ÁõãïõóôéÜôéêï öåããÜñé íá óôÜæåé ìÝëé ìÝóá óôéò
êáñäéÝò ìáò, ïéÐåôñïêåñáóéþôåò êáé ü÷é ìüíï
áðïëáýóïõí ôçí ïñ÷Þóôñá ðïõ Ýðáéæå áóôáìÜôçôá
ãéá þñåò ïëüêëçñåò.

Ç óõììåôï÷Þ ôïõ êüóìïõ ðïëý ìåãÜëç ç ðëáôåéÜ
ãÝìéóå áðü êüóìï ðïõ ÷üñåøå äéáóêÝäáóå êáé
ôåëåéþíïíôáò ôá îçìåñþìáôá ôï ãëÝíôé äåí Þèåëå
íá öýãåé. Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ óõëëüãïõ
åõ÷áñéóôåß üëïõò üóïõò Ýëáâáí ìÝñïò óôç ëáéêÞ
âñáäéÜ.

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

êïõâÝíôá óôá ÷åßëç ôïõ, üðùò åß÷å êáé Ýíá äÜêñõ

óôá ìÜôéá ôïõ ãéá ôïí ðüíï êáé êáçìü ôïõ êÜè’ åíüò.

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

óõã÷ùñéáíïýò ôïõ, íá åõëïãÞóåé ôá ÷þìáôá ôçò ãçò

ôïõò, ðïõ ãé’ áõôÜ ôá ÷þìáôá ðïëÝìçóå ôï 1941.

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

Ïé áðáñ÷Ýò ôçò áíÜðôõîçò ôïõ ÷ùñéïý ôùí Ñáâíþí
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ÏèùìæáíéêÞò ðåñéüäïõ äåí
Ý÷ïõí áêüìá ðëêÞñùò äéáóáöçíéóôåß . üðùò
óõìâáßíåé êáé ìå ôá ðåñéóóüôåñá ÷ùñéÜ ôçò
×áëêéäéêÞò ãéá ôá ïðïßá äåí óþæïíôáé ðëçñïöïñßåò
áðü ôç âõæáíôéíÞ ðåñßïäï êáé ç ðåñßðôùóç ôù
Ñáâíþí åßíáé ðñïâëçìáôéêÞ üóïí áöïñÜ óôçí
áíß÷íåõóç ôïõ éóôïñéêïý ðáñåëèüíôïò ôïõ ÷ùñéïý
ìå âÜóç éóôïñéêÝò ðçãÝò. ÁíáìöéóâÞôçôá èá
ìðïñïýóáìå íá ðïýìå üôé ç ðáñïõóßá
áñ÷áéïëïãéêþí êáôáëïßðùí óå äéÜöïñåò èÝóåéò
ãýñù áðü ôá áðü ôá ÐåôñïêÝñáóá ìáñôõñåß
êáôïßêçóç óôçí ðåñéï÷Þ áðü ôá áñ÷áßá ßóùò ÷ñüíéá,
ìÜëéóôá óôï ÊáóôÝëé ðßóù áðï ôçí åêêëçóßá ôïõ
ÐñïöÞôç Çëßá õðÜñ÷ïõí ðéèáíÝò åíäåßîåéò ãéá ß÷íç
ðñïúóôïñéêÞò åãêáôÜóôáóçò.

Ïé ðñþôåò ãíùóôÝò ãñáðôÝò ìáñôõñßåò áíÜãïíôáé
ìå âåâáéüôçôá óôéò áñ÷Ýò ôïõ 16ïõ áéþíá óôá
ÏèùìáíéêÜ öïñïëïãéêÜ êáôÜóôé÷á. Ïé ìüíåò
äçìïóéåõìÝíåò êáôáãñáöÝò åßíáé åêåßíåò ôùí åôþí
1519,1527 êáé 1568, áíôßóôïé÷á áíáöÝñïíôáé 64,71
êáé 96 íïéêïêõñéÜ ãåãïíüò ðïõ óçìáßíåé üôé ôá 64
íïéêïêõñéÜ ôçò ðñþôçò êáôáãñáöÞò äåí
äçìéïõñãÞèçêáí áìÝóùò áëëÜ ëïãéêÜ ðñÝðåé íá
ðñïûðÞñ÷å ðëçèõóìüò óôï ÷ùñéü ðñéí ôï 1519. ìéá
áíáöïñÜ åíüò ÷ùñéïý ÑáâíÜ óôçí åðáñ÷ßá
Âõóóþêáò óôá ôÝëç ôïõ 15ïõ áéþíá äåí ìðïñåß íá
ôáõôéóôåß ìå âåâáéüôçôá ìå ôá ÐåôñïêÝñáóá äéüôé
ç åðáñ÷ßá ôçò ÊáëáìáñéÜò áðïôÝëåóáí âáêïýöé ôïõ
Éó÷Üê ðáóÜ .ôï âáêïýöé áõôü äçìéïõñãÞèçêå ôï
1847, ùóô5üóï óôïí âáêïõöíáìÝ ôïõ 1847 ôá ÑáâíÜ
äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé, ðéèáíüí áíáöÝñïíôáé ìå
êÜðïéï Üëëï üíïìá, ìðïñåß  ùóôüóï íá
óõìðåñéëÞöèçêáí óôï âáêïýöé ëßãï áñãüôåñá. Ôá
õðüëïéðá ÷ùñéÜ ôïõ âáêïõößïõ åßíáé ïé ãåùñãéêÝò
ðåñéï÷Ýò ãéá ôéò ïðïßåò ãßíåôáé ëüãïò óôïí
âáêïõöíáìÝ åßíáé ç ÃáëÜôéóôá, ï ×ïñôéÜôçò, ç
ÄñáãÜíá , ôá Óéäçñïêáýóéá (óçìåñéíÜ ÓôÜãåéñá), ï
Äáäßêïò, ïé ôïðïèåóßåò ÊåóñéãéÝ, Ãáæß, ËéâÜäé êáé
ÂÜâäïò. Ïé ìüíåò Üãíùóôåò Ýùò ôþñá ðåñéï÷Ýò

åßíáé ïé ôïðïèåóßåò ÊåóñéãéÝ êáé Ãáæß, ßóùò êÜðïéá
áðü áõôÝò íá ôáõôßæåôáé ìå ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ
ôùí Ñáâíþí.

Ôï ðñïíïìéáêü êáèåóôþò ðïõ áðïëÜìâáíáí ôá
÷ùñéÜ ðïõ åß÷áí êáôáóôåß âáêïýöéá áðïôåëåß ßóùò
ôçí áéôßá ôçò éäéáßôåñçò áíÜðôõîçò ôïõò. Ôá
ðñïíüìéá åß÷áí êõñßùò öïñïëïãéêü ÷áñáêôÞñá êáé
ãéá ôïí ëüãï áõôü, ôá ÷ùñéÜ ìå éäéáßôåñá ðñïíüìéá
óõãêÝíôñùíáí Ýíá óçìáíôéêü áñéèìü ÷ñéóôéáíþí ïé
ïðïßïé áíáæçôïýóáí äéÝîïäï áðü ôç âáñéÜ
öïñïëïãßá ôïõ ïèùìáíéêïý êñÜôïõò. Ôüóï ôá ÑáâíÜ
, üóï êáé ç ÃáëÜôéóôá, ï ÂÜâäïò êáé ï ×ïñôéÜôçò
ãíþñéóáí óçìáíôéêÞ áýîçóç ôïõ ðëçèõóìïý êáôÜ
ôïí 16ï êáé ôïõò åðüìåíïõò áéþíåò , ãåãïíüò ðïõ
áíé÷íåýåôáé ìÝóá áðü ôá ðïóÜ ðïõ êáôÝâáëáí ôá
óõãêåêñéìÝíá ÷ùñéÜ óôï ïèùìáíéêü êñÜôïò ìå ôç
ìïñöÞ ôçò öïñïëïãßáò. Óôïõò éåñïäéêáóôéêïýò
êþäéêåò ðïõ óþæïíôáé óôï éóôïñéêü áñ÷åßï
Ìáêåäïíßáò õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò öïñïëïãéêÝò
êáôáãñáöÝò ÷ùñéþí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôçò
Èåóóáëïíßêçò áðü ôï 1695 Ýùò ôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïõ

áéþíá . óôï ßäéï áñ÷åßï öõëÜóóåôáé êáé Ýíáò êþäéêÜò
ôïõ âáêïõößïõ ôïõ Éó÷Üê ðáóÜ ðïõ áöïñÜ óôçí
êáôáãñáöÞ ôùí ãåùñãéêþí åêôÜóåùí ôùí Ñáâíþí
áðü ôï 1839 ðåñßðïõ Ýùò ôï 1860. Ãéá íá äïýìå
ðüóï óçìáíôéêÞ èÝóç êáôáëÜìâáíáí ôá ÑáâíÜ óôïí
åõñýôåñï ÷þñï ôçò ×áëêéäéêÞò ðáñáèÝôïõìå
÷áñáêôçñéóôéêÜ ïñéóìÝíá ðïóÜ ðïõ ðëÞñùíå ôï
÷ùñéü óôéò áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áéþíá êáé ëßãï ðñéí ôçí
åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá.
Ãýñù óôá 1700 ôá ÑáâíÜ ðïõ õðÜãïíôáí äéïéêçôéêÜ
óôï íá÷éãéÝ ôçò Ðáæáñïýäáò (Áðïëëùíßáò)
êáôÝâáëáí öüñï 950 Üóðñá, ç ¼óóá 4000, ï Óù÷üò
3300, ôï ÆáãêëéâÝñé 550, ç ÃáëÜôéóôá 1500 êáé ï
ÂÜâäïò 350.Ëßãï áñãüôåñá óôï 1701 óå êÜðïéï Üëëï
åßäïò öüñïõ ðïõ êáôáâÜëïõí ôá ÑáâíÜ (õðÞñ÷áí
öüñïé ãéá äéÜöïñá ðñïúüíôá æþá, óéôçñÜ, äåêÜôç
ê..ô.ë.) öáßíåôáé ôï ðïóü ôùí 1100 Üóðñùí, ôçí ßäéá
óôéãìÞ Üëëá ÷ùñéÜ ðëçñþíïõ7í åíäåéêôéêÜ , ç
ÃáëÜôéóôá 2400  , ôï ÆáãêëéâÝñé 650, ç Áñíáßá 1115,

ï ÔáîéÜñ÷çò 400, ôá ÄïõìðéÜ 300. Áí êáé áðü ôçí
êáôáíïìÞ ôùí öüñùí äåí ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ìéá
áêñéâÞ åéêüíá ãéá ôïí ðëçèõóìü ôïõ ÷ùñéïý ç
êáôáâïëÞ ìåãÜëçò öïñïëïãßáò åßíáé ìéá Ýíäåéîç ôçò
ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò åíüò ïéêéóìïý. Óôá 1701 ðÜëé
ôá ÑáâíÜ êáôáâÜëïõí 1200 Üóðñá, ç Áñíáßá 1215,
ôï ÆáãêëéâÝñé 650, ï Óù÷üò 3900, ç Éåñéóóüò 576.
óôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ áéþíá ôá ÑáâíÜ êáôáãñÜöïíôáé
öïñïëïãéêÜ ùò Ýíá áðü ôá Ìáäåìï÷þñéá. Ç
óõóóùìÜôùóç áõôÞ ôùí Ìáäåìï÷ùñßùí ðñÝðåé íá
Ýãéíå ìÝóá óôïí 18ï áéþíá êáé óõíÝ÷éóå íá õößóôáôáé
ìÝ÷ñé ôïõëÜ÷éóôïí ôï ðñþôï ìéóü ôïõ 19ïõ. ¢ëëåò
öïñïëïãéêÝò êáôáãñáöÝò ôùí ÐåôñïêåñÜóùí
Ý÷ïõí ôçí åîÞò ìïñöÞ. Ôï 1801 êáôáâÜëïõí 7474
Üóðñá, ôçí ßäéá ÷ñïíéÜ ôï ÆáãêëéâÝñé ðëçñþíåé 9917
êáé ï Ðïëýãõñïò 12623. Ýíáò Üëëïò öüñïò ôçò ßäéáò
÷ñïíéÜò ðáñïõóéÜæåé ôï ðïóü ôùí 1736 Üóðñùí, ôï
ìåãáëýôåñï áðü üëá ôá ÷ùñéÜ ôïõ äÞìïõ
Ðáæáñïýäáò. Óå êáôáãñáöÞ ôïõ 1818, êáôÜ ôçí
ïðïßá ôá ÑáâíÜ êáôá÷ùñïýíôáé ùò ÷ùñéÜ ôùí
Óéäçñïêáõóßùí ìáæß ìå ôçí Éåñéóóü , ôçí Áñíáßá ,
ôç ÃáëÜôéóôá êáé ôá õðüëïéðá Ìáäåìï÷þñéá
åìöáíßæåôáé ãéá ôïí ïéêéóìü ï áñéèìüò 61 (äåí
ãíùñßæïõìå áí áíôéóôïé÷åß óå êÜðïéï ðïóü) ãéá ôçí
Áñíáßá öáßíåôáé ôï 78, ôç ÃáëÜôéóôá  133 êáé ãéá
ôçí Éåñéóóü 124. ôÝëïò ðÜëé ôï  1818 ôá ÑáâíÜ
äéáèÝôïõí 61 æåõãÜñéá æþíù ãéá Üñïóç ÷ùñáöéþí,
ï Ðïëýãõñïò 160 êáé ôá ÂáóéëéêÜ 189.

ÃåíéêÜ ðáñáôçñïýìå üôé ôá ÐåôñïêÝñáóá áðü ôéò
áñ÷Ýò ôïõ 18ïõ áéþíá êáôÝâáëáí óôï Ïèùìáíéêü
äçìüóéï ôá ìåãáëýôåñá ðïóÜ áðü üëá ó÷åäüí ôá
õðüëïéðá ÷ùñéÜ ôçò âüñåéáò ×áëêéäéêÞò ìå
åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò. Ôï ãåãïíüò áõôü ìðïñåß íá
åñìçíåõôåß ùò Ýíäåéîç åíüò ìåãÜëïõ ðëçèõóìïý
ðïõ êáôáôÜóóåé ôá ÑáâíÜ óôá ìåãáëýôåñá êáé ßóùò
ðéï áíåðôõãìÝíá ÷ùñéÜ ôçò ×áëêéäéêÞò.

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

Ç  öïñïëïãßá  ôùí  Ñáâíþí  êáôÜ  ôïí  18ï  êáé  19ï  áéþíá

Ôï Äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ  Ïìâñéáíïý
äéïñãÜíùóå ôçí  áðï÷áéñåôéóôÞñéá ôïõ ãéïñôÞ  óôéò
12 Áõãïýóôïõ. ÄéïñãÜíùóå Ýíá ãëÝíôé, ìéá ìïõóéêÞ
âñáäéÜ ìå Ýíôå÷íï êáé ëáúêü ôñáãïýäé.

ÊÜôù áðü ôï Ýíáóôñï ïõñáíü êáé ìå ôï
ÁõãïõóôéÜôéêï öåããÜñé íá óôÜæåé ìÝëé ìÝóá óôéò
êáñäéÝò ìáò, ïéÐåôñïêåñáóéþôåò êáé ü÷é ìüíï
áðïëáýóïõí ôçí ïñ÷Þóôñá ðïõ Ýðáéæå áóôáìÜôçôá
ãéá þñåò ïëüêëçñåò.

Ç óõììåôï÷Þ ôïõ êüóìïõ ðïëý ìåãÜëç ç ðëáôåéÜ
ãÝìéóå áðü êüóìï ðïõ ÷üñåøå äéáóêÝäáóå êáé
ôåëåéþíïíôáò ôá îçìåñþìáôá ôï ãëÝíôé äåí Þèåëå
íá öýãåé. Ôï äéïéêçôéêü óõìâïýëéï ôïõ óõëëüãïõ
åõ÷áñéóôåß üëïõò üóïõò Ýëáâáí ìÝñïò óôç ëáéêÞ
âñáäéÜ.

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ
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ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ

optopolis
Λέκκα Σοφία

οπτικά - φακοί επαφής

Τοπάλη 26 Ερµού-Βόλος, Τηλ.-Fax:24210-23 000 

Στις μέρες μας η ανεργία έχει θεριέψει για τα 
καλά. Χτυπά τις πόρτες όλων μας σε καθημερινή 
βάση. Και εύλογα εγείρεται το ερώτημα: Τι θ΄α-
πογίνουν οι νέοι μας. Ας μην πανικοβαλόμαστε, 
απάντηση υπάρχει. Οι Πετροκερασιώτες είναι πε-
ρήφανοι δεν το βάζουν εύκολα κάτω, αρκεί να 
το πιστέψουν. Είναι καιρός να ανασκουμπωθού-
με άμεσα, όπως κάναμε πάντα. Στη ζωή τίποτε 
δεν χαρίζεται. Τα πάντα καταχτιούνται με ιδρώτα 
Μόνο τρεις λέξεις να έχουμε στο νου μας. Δου-
λειά, Ποιότητα και Φτήνια. Το πρώτιστο είναι 
το μεράκι για καλή δουλειά. Μετά έρχεται η ποιό-
τητα. Πρέπει να προσέξουμε τα προϊόντα μας να 
είναι αχτύπητα. Να έχουν κάτι ξεχωριστό, τη νο-
στιμιά για παράδειγμα, η οποία σπανίζει στην επο-
χή μας. Να είναι ανταγωνιστικά δηλαδή  να είναι 
καλύτερα από αυτά που παράγει ο συμπαραγω-
γός μας σε άλλα χωριά. Έτσι θα ανέβει το χωριό 
μας στα μάτια του κόσμου, με την καλή φήμη 
των προϊόντων του. Σύμμαχός μας το κλίμα και 
το καλό μας χώμα (μέλαγκας). Ακολουθεί η πετυ-
χημένη διαφήμιση. Ο τρόπος που θα το διαθέσεις 
είναι σπουδαία υπόθεση. Η καλή συσκευασία, η 
δωρεάν δοκιμή και οι καλές τιμές. Δεν θα πρέπει 
να περιμένουμε γίνουμε «πλούσιοι» από τη πρώ-
τη χρονιά. Ας θυμηθούμε το καλό επαγγελματικό 
παράδειγμα της Βαγγελιώς. Η ταβέρνα της Βαγ-
γελιώς έκανε γνωστό το χωριό στη Θεσσαλονίκη 
και τα περίχωρα τα τελευταία χρόνια και μπράβο 
της. Αυτό το πέτυχε με την  εξαιρετική ποιότητα 
και ποσότητα των φαγητών, τον ευγενικό τρό-

Οι άνεργοι νέοι µας τι θα απογίνουν;

Όπως όλοι πληροφορηθήκατε από την εφη-
μερίδα του Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ  και από τον προ-
ηγούμενο πρόεδρο Κουκλιάτη Γεώργιο το Δ.Σ 
πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει την προε-
τοιμασία χαρτογράφησης και οριοθέτησης με το-
πογραφικά διαγράμματα για κάθε ένα ιδιοκτήτη 
των χωραφιών, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται 
στους 92 στην καλλιεργητική περιοχή Σπινιάς.

Στην περιοχή αυτή δεν έγινε αναδασμός ούτε 
τα χωράφια αυτά έχουν μετρηθεί όπως οι λοι-
πές περιοχές εκτός αναδασμού και δεν υπάρχουν 
και τίτλοι κυριότητας, πέρα από την μακρόχρο-
νη χρησικτησία αυτών από τους γονείς και τους 
παππούδες μας. Οι νεώτεροι από εμάς πέρα από 
την έκταση που και γι’ αυτή υπάρχουν αμφιβο-
λίες, δεν γνωρίζουμε ούτε τους συνορίτες των 
χωραφιών ούτε σε πιο σημείο ακριβώς είναι.

Σήμερα για να γίνει οποιαδήποτε πράξη με-
ταβίβασης ακινήτων απαιτείται οπωσδήποτε το-
πογραφικό διάγραμμα από οποιονδήποτε τοπο-
γράφο  μηχανικό και ο τίτλος κυριότητας που 
είναι το πιστοποιητικό μεταγραφής του αρμόδιου 
υποθηκοφύλακα.

Για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία και τα πα-

Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΚΑΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΠΙΝΙΑΣ
ραπανήσια έξοδα, σημειωτέον ότι για μεμονω-
μένες τοπογραφήσεις χρειάζονται περίπου 300-
400€ για κάθε ιδιοκτησία, προτείνουμε:
1. Να γίνει χαρτογράφηση και τοπογράφηση 

όλης της καλλιεργήσιμης έκτασης στην περιο-
χή της Σπινιάς από ειδικό τοπογράφο μηχανι-
κό που θα επιλέξει η επιτροπή.

2. Στη συνέχεια  να ζητηθεί ο χαρακτηρισμός 
της έκτασης αυτής από τις αρμόδιες Δασικές 
υπηρεσίες (Λαγκαδά και Πολυγύρου) ότι είναι 
πράγματι χωράφια και όχι δασική έκταση.

3. Για την διεκπεραίωση των εργασιών να ορι-
σθεί δεκαμελής επιτροπή αποτελούμενη από 
τους:

• Μήτσιου Ευάγγελο
• Οικονόμου Βασίλειο
• Θεοδοσιάδη Θεοδόσιο
• Καλαφάτη Εμμανουήλ του Αθανάσιου και 
   της Ευανθίας
• Κουμπουρέλο Νικόλαο
• Θωμά Αθανάσιο
• Σκόνδρα Αστέριο
• Μπάτσαρη Δημήτριο
• Μητράκο Θεόδωρο

• Κωτούδη Βασίλειο
Πρώτο μέλημά της να επιλέξει τοπογράφο από 
αυτούς που θα καταθέσουν προσφορές. Βασικά 
κριτήρια επιλογής θα είναι το ποσό της αμοιβής 
καθώς και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
4. Η αμοιβή του τοπογράφου και τυχόν άλλα 

έξοδα, όπως αμοιβή οριοδείκτη, βενζίνες κλπ, 
μετά την ανάγνωση των προσφορών κυμαί-
νονται στο ποσό που είναι ίσο περίπου με το 
ενοίκιο δύο έως τριών ετών.(50-60€)

Τονίζουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα πάρουν το 
χωράφι τους στο ίδιο σημείο που είναι σήμερα, 
όπως θα το υποδείξουν οι ίδιοι ή άλλοι ιδιοκτήτες 
συνορίτες που γνωρίζουν καλά την περιοχή.
Τέλος ο κάθε ιδιοκτήτης που συμφωνεί με τα 
προτεινόμενα θα υπογράφει σε μια κατάσταση, 
στην οποία θα δηλώνει και τα στρέμματα που 
έχει στην κατοχή του.
Την όλη ευθύνη την έχει ο Βασίλης Κωτούδης 
πρόεδρος του Συλλόγου από τον οποίο μπορείτε 
να ζητάτε περισσότερες διευκρινήσεις  ακόμα και 
τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:
Κινητό:6948-049910  
Σταθερό:23930-71362

πο του σερβιρίσματος και τις προσιτές (φτηνές) 
τιμές. Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας που 
σήμερα δυστυχώς δεν τηρούνται. Γι΄αυτό κυρίως 
έπεσε ο τζίρος των μαγαζιών και δεν φταίει τόσο 
πολύ η οικονομική κρίση. Ο έλληνας ό,τι και να 
γίνει θέλει να ξεσκάσει ένα σαββατοκύριακο στην 
εξοχή, αλλά να μην το χρυσοπληρώσει, γιατί τα 
οικονομικά περιθώρια στένεψαν αρκετά με τους 
φόρους και τις περικοπές μισθών και συντάξεων. 
Ας το προσέξουν αυτό οι καταστηματάρχες, αν 
θέλουν να προσελκύσουν και πάλι κόσμο. Αυτά 
δεν ισχύουν  μόνο για τις ταβέρνες. Ισχύουν και 
για όσους εμπορεύονται το τσίπουρο, το κρασί, το 
μέλι, τα αυγά  και ό,τι άλλο παράγει το χωριό π.χ. 
πατάτες, μήλα, κεράσια κ.α. 

Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι να 
κάθεσαι και να κλαις τι μοίρα σου, ενώ έχεις στα 
χέρια σου τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και 
να αναδειχτείς στη κοινωνία. Το παράδειγμα, μας 
το δίνουν οι νέοι συγχωριανοί (οι ξένοι όπως, κα-
κώς, τους αποκαλούμε) που αγόρασαν μεγάλες 
εκτάσεις γης σε τιμές ευκαιρίας και καλά έκαναν. 
Σήμερα δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια. Τις 
αξιοποιούν όπως μπορούν με την εκτροφή π.χ. 
κοτόπουλων και την παραγωγή και πώληση αυ-
γών. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς;

Πέρα απ’ αυτό γιατί να μην στραφούμε στις 
βιολογικές καλλιέργειες. Συχνά πηγαίνω στη λα-
ϊκή βιολογικών προϊόντων Καλαμαριάς.  Όλοι οι 
παραγωγοί είναι από   Έδεσσα, Κρύα βρύση, Γρε-
βενά, Πήλιο, Κιλκίς, Σέρρες. Μόνο ένας προστέ-
θηκε τελευταία από τη Γαλάτιστα. Κανείς άλλος 
από την περιοχή μας. Γιατί;

Το καλοκαίρι όλοι φυτεύουμε  κάτι στον κήπο 
μας ντομάτες, μελιτζάνες, φασουλάκια κ.α.. Αλλά 
κανένας δεν γίνεται επαγγελματίας καλλιεργητής. 
Ιδού πεδίο λαμπρό για επαγγελματική σταδιοδρο-
μία των νέων μας. Υπάρχει δυνατότητα για συστη-
ματική καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων. Νερό 
υπάρχει άφθονο στον Άγκανο  και η γεώτρηση 
της Μεταμόρφωσης  μένει ανεκμετάλλευτη εδώ 
και χρόνια. Ας μην ξεχνάμε το «Σταμναγκάθι» της 
Κρήτης που το πουλάει το σούπερ μάρκετ «Βασι-
λόπουλος» εφτά ευρώ το κιλό. Πρόκειται για μια 

ποικιλία ραδικιού που ξετρελαίνει τον κόσμο και 
μπορεί άνετα να καλλιεργηθεί στο χωριό. Και δεν 
είναι μόνο αυτό, στο χωριό αφθονούν οι βρούβες 
και τα πικροράδικα που είναι σαλάτες εξαιρετικές 
και μάλιστα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τη 
χοληστερίνη. Κανείς όμως δεν εκμεταλλεύεται τα 
προϊόντα αυτά.

Και κάτι άλλο. Στο χωριό μας δεν υπάρχει 
μόνιμος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, μικροε-
πιδιορθωτής ηλεκτρικών συσκευών, υδραυλι-
κός,  μάστορας για στέγες, οικοδόμος κ.α.. Με 
το παραμικρό τρέχουμε στα διπλανά χωριά. Προς 
το παρόν μας εξυπηρετούν κάποιοι συνταξιού-
χοι τεχνίτες, αλλά δεν φτάνουν να καλύψουν τις 
ανάγκες του χωριού, ιδίως το καλοκαίρι. Και στον 
τομέα αυτό χρειάζεται κάποιος νέος έξυπνος, με-
ρακλής, πρόθυμος αλλά ειδικευμένος στις παρα-
πάνω ειδικότητες να αναλάβει υπεύθυνα να κα-
λύψει τις ανάγκες αυτές.

 Να προσθέσω και μια τελευταία πρόταση. 
Πριν από δέκα χρόνια περίπου είχα προτείνει 

τη δημιουργία ελεγχόμενης κυνηγετικής ζώνης. 
Αλλά δυστυχώς οι κυνηγοί του χωριού τότε δεν 
την είδαν με καλό μάτι. Και ρωτώ, τώρα είναι κα-
λύτερα που έρχονται κυνηγοί από τον Πολύγυρο 
και μας παίρνουν τη μπουκιά μέσα από το στόμα; 
Είδα με τα ίδια μου τα μάτια, πριν από καιρό, στον 
Αι-Γιάννη, σκαλωμένα στο τσιγγέλι τα αγριογού-
ρουνα του βουνού μας; Είναι καιρός οι κυνηγοί 
του χωριού μας ν΄αναλάβουν πρωτοβουλία γιατί 
σ΄αυτούς ανήκει η εκμετάλλευση του κομματιού 
αυτού, για να μην μας κοροϊδεύουν οι επισκέπτες 
κυνηγοί. Τα τσαίργια, και το βουνό μπορούν να 
εκθρέψουν άνετα αγριογούρουνα (ήδη φέτος τα 
αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους), λα-
γούς, πέρδικες,. Χρειάζεται μόνο κάποια σθεναρή 
πρωτοβουλία για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή 
την οποία μπορεί να αναλάβει πιστεύω το παρόν 
Δ.Σ. του συλλόγου μας,  μια και αρκετά μέλη του 
τυχαίνει να είναι και κυνηγοί. Ας μην λησμονούν 
οι κυνηγοί μας ότι αυτοί  θα έχουν τη μερίδα του 
λέοντος από την ελεγχόμενη κυνηγετική ζώνη και 
θα κάνουν και το κέφι τους.  Ας εκμεταλλευτούν 
την ευκαιρία, πριν είναι αργά.  

Σιβροπούλου Ρένα
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Θα το διεκπεραιώσουμε και φέτος αυτό το 
ΠΑΣΧΑ. Με λίγη προσπάθεια επαναλαμβάνο-
ντας μηχανιστικά τα επιφαινόμενα των εθίμων.

Τα τελευταία χρόνια πηγαίναμε στην εκ-
κλησία στις 12 παρά τέταρτο ή δώδεκα παρά 
δέκα. Όλοι οι δρόμοι γεμάτοι, με βήμα γορ-
γό καταφτάνουν οι φιλακόλουθοι χριστιανοί 
στην εκκλησία από κάθε γωνία. Συρρέουν 
κατά λεφούσια οι χριστιανοί για το ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ.

Άφησαν το ζάπινγκ, ντύθηκαν γρήγορα 
και πιο γρήγορα περπατάνε για να προφτά-
σουν το Άγιο Φως.

Εάν το ρολόι πάει κανένα πεντάλεπτο πίσω 
δημιουργείται άγχος. Τότε το βήμα δεν εί-
ναι απλώς γρήγορο. Είναι τόσο γρήγορο που 
μοιάζει με ελαφρύ τρέξιμο. Βέβαια το αξιο-
πρεπές ντύσιμο δεν συμβιβάζεται με αυτό το 
είδος περπατήματος, αλλά νύχτα είναι.

Η προσέλευση στην εκκλησία δώδεκα 
παρά τέταρτο είναι αξιοπρεπής ώρα. Ούτε 

ΠΑΣΧΑ ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΩΝ
πολύ πριν για να μην βαρεθούν με τις ψαλμω-
δίες και τα ιερά γράμματα, ούτε πιο αργά, μετά 
το Άγιο Φως, γιατί η προσέλευση τους θα ήταν 
προκλητικά προσχηματική σε βαθμό απάτης.

Εάν πάνε 1 λεπτό πριν το Άγιο Φως, τα 
έχουν καλά με τον εαυτό τους, τον Θεό, την 
ενορία, την κοινωνία, με την πρωτοπορία, την 
παράδοση και κυρίως με τους συγγενείς και 
τους φίλους.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ: Φιλιά, ασπασμοί, ευχές 
βγαλμένες μέσα από την ψυχή τους και γρή-
γορος ασπασμός της Εικόνας της Αναστάσεως. 
Και εδώ σχηματίζεται ουρά από ανυπόμονους, 
ευλαβείς προσκυνητές της Εικόνας της Ανα-
στάσεως.

Εάν αργήσει να βγει η Εικόνα για προσκύ-
νημα τότε τα διλλήματα είναι μεγάλα:

Να φύγω και να μην προσκυνήσω; Μήπως 
είναι αμαρτία; Ας περιμένω λίγο. Να μην φύγω 
πρώτος γιατί μερικοί δεν είναι τόσο αφοσιω-
μένοι στα ιερά γράμματα, ώστε να παρακο-

λουθούν πότε έρχεται ο ένας, πότε φεύγει ο 
άλλος και κυρίως τι ρούχα φοράει, εάν είναι 
καινούρια η περσινά.

Συνήθως υπερισχύει η μαγειρίτσα. Βρί-
σκουν διάφορες δικαιολογίες, σοβαροφανείς 
και μη για να δικαιολογήσουν το στομάχι.

Ο βηματισμός της επιστροφής για το σπίτι 
ή καλλίτερα για την αχνιστή μαγειρίτσα (δεν 
πρόλαβε να κρυώσει) γοργός, πολύ γοργός.

Ο νους βρίσκεται περισσότερο στη μαγει-
ρίτσα παρά στο Άγιο Φως της λαμπάδας που 
κρατάει. Ίσως να έσβησε κιόλας και να μην το 
αντιλήφθηκε.

Όλα γίνονται πολύ γρήγορα, μηχανιστικά. 
Το κάθε δευτερόλεπτο πολύτιμο γιατί τους πε-
ριμένει και το ζάπινγκ. Έτσι διεκπεραιώνεται 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ με μεγάλη ευκολία, χωρίς χάσιμο 
χρόνου και κυρίως με ελάχιστα ψυχικά έξοδα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΝΕΣΤΗ
νίκος Κουμπουρέλος

Μέσα στις επετείους Ελληνικής ιστορικής μνή-
μης ασφαλώς συμπεριλαμβάνεται και η 6η Απριλί-
ου 1941, κατά την οποίαν η τότε Ναζιστική Γερ-
μανία, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, είχε εισβάλλει κατά της Ελλάδας, με κα-
τάληξη εκείνης της εισβολής την ολοκληρωτική 
κατάληψη της χώρας μας , όταν καταλήφθηκε η 
Ελληνική πρωτεύουσα την 27ην Απριλίου 1941…

To πρωΪνό λοιπόν εκείνο της Κυριακής 6 Απρι-
λίου του 1941,ο Ραδιοφωνικός σταθμός των 
Αθηνών μετέδιδε την Κυριακάτικη λειτουργία , 
η οποία διακόπηκε ξαφνικά και ο Κωνσταντίνος 
Σταυρόπουλος , ο πρώτος τη τάξει εκφωνητής 
του τότε «ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ», 
ανήγγειλε αυτό που όλοι μέρες τώρα περίμεναν με 
σφιγμένες τις καρδιές: Την έναρξη της Ναζιστικής 
εισβολής!... Και να κατά λέξη το ανακοινωθέν που 
διάβασε ο αξέχαστος εκείνος Ελληνας εκφωνητής 
του Ε.Ι.Ρ.: «ΕΛΛΗΝΕΣ, Νέος εχθρός προσέβαλεν 
από σήμερον την πρωίαν την τιμήν της πατρίδος 
μας . Ο ηρωΪκός Στρατός μας , φρουρός ακοίμη-
τος του ιερού μας εδάφους, το προασπίζει ήδη διά 
του αίματός του. Μέ την βοήθειαν του Θεού και 
την ευλογίαν της Παναγίας, θα νικήσωμεν».

Ετσι, μέσα σε πέντε μήνες από το τελεσίγραφο 
της τότε Φασιστικής Ιταλίας ερχόταν η επανάληψη 
ενός δεύτερου , προσχηματικού , τελεσίγραφου και 
μιάς δεύτερης εισβολής… Είχε προηγηθεί λοιπόν 
στις 05:15 τα ξημερώματα εκείνης της Κυριακής η 
επίσκεψη του Γερμανού Πρεσβευτού στην Αθήνα , 
Κόμιτος Ερμπαχ Φόν Σύνεμπεργκ , στην κατοικία 
του τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξανδρου 
Κορυζή, στο κέντρο της Ελληνικής πρωτεύουσας 
και η ανακοίνωσή του ότι εκείνη την ώρα «… Τα 
Γερμανικά στρατεύματα θα εισήρχοντο εντός του 
Ελληνικού εδάφους κατόπιν της εν Ελλάδι αφίξε-
ως Αγγλικών στρατιωτικών δυνάμεων…».

Όμως, παρά την σκληρή πραγματικότητα, ότι 
δηλαδή ενόσω η Ελλάδα είχε ανοιχτό το Αλβανικό 
μέτωπο θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και την πα-
νίσχυρη και αήττητη ως τότε Ναζιστική Γερμανία, 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
έδωσε και πάλι την αρνητική απάντησή της στο 
ιταμό τελεσίγραφο, εκδηλώνοντας την ειλημμένη 
απόφαση της μάχης μέχρις εσχάτων και της άρ-
νησης στην υποταγή της βίας διά των όπλων…

Αυτή την αρνητική απάντησή της την διεκήρυξε 
και η τότε Πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, αλλά την 
είχε προηγουμένως προβλέψει και εκφράσει και ο 
Αθανάσιος Αγνίδης , ένας εκ των ανωτέρων αξιω-
ματούχων μας στην τότε «Κοινωνία των Εθνών» 
, προς τον Ιταλό Πρεσβευτή Μπόβα Σκόπα ,στη 
Λισαβωνα , όταν , ακόμα στις αρχές του Μάρτη 
του 41 ο Ιταλός εκείνος διπλωμάτης του έκανε την 
υπόδειξη να υποκύψει η Ελλάδα στις δυνάμεις του 
Αξονα και να δεχθεί τις όποιες αξιώσεις του, προ-
κειμένου έτσι να αποφύγει τις δυσάρεστες έως και 
καταστροφικές γι΄αυτήν συνέπειες.!!!...

Εκείνος λοιπόν ο Ελληνας ανώτερος Κρατικός 
Λειτουργός, έδωσε προς τον ,βαθμολογικά ανώ-
τερό του, Ιταλό την ακόλουθη απάντηση:

«Κύριε Πρέσβυ,
Οι συμπατριώτες μου είναι πεισματάρηδες και 

ανυποχώρητοι όταν πρόκειται για ζητήματα που 
αφορούν στην ανεξαρτησία και στην τιμή της χώ-
ρας τους… Ισως , όπως εσείς υποστηρίζετε, να 
εξαφανισθούμε σαν Εθνος… Αλλά θα είναι αυτό 
για μια καλή υπόθεση…

Θα ήταν προτιμώτερο για εμάς τους Ελληνες 
που θα απέμεναν να υπερηφανεύονται ότι έσω-
σαν την τιμή τους και ότι η νεώτερη Ελλάδα έκα-
νε ό,τι μπορούσε , που να ανταποκρίνεται στις 
αρχαίες καταβολές της και που να δικαιολογεί 
την ύπαρξή της, παρά να ζούν ατιμωμένοι και πε-
ριφρονημένοι…

Στην πραγματικότητα τίποτε δεν θα είχε χαθεί, 
γιατί το παράδειγμά μας θα ήταν χρήσιμο στον 
κόσμο, για να θερμαίνει τους Λαούς στην εκτέλε-
ση του χρέους , ακόμα και όταν διακυβεύεται το 
πάν…». Ετσι λοιπόν γράφτηκε η ανεπανάληπτη 
εκείνη Ιστορία των Μακεδονικών Οχυρών ,μέσα 
στα 18 κύρια Οχυρά της ‘Γραμμής Μεταξά», από 

το ΡΟΥΠΕΛ, δίπλα στον Στρυμώνα ποταμό, μέχρι 
και το ΠΥΡΑΜΙΔΟΕΙΔΕΣ και τον ΕΧΙΝΟ στη Θρά-
κη, τα οποία απέκρουσαν την στρατιωτική υπε-
ροπλία της τότε Ναζιστικής Γερμανίας από τις 6ης 
μέχρι και της 9ης Απριλίου 1941 και οι υπερασπι-
στές τους αποχώρησαν από αυτά μόνον μετά την 
συνθηκολόγηση, που υπογράφτηκε όταν πλέον 
οι αντίπαλοι είχαν καταλάβει χωρίς μάχη την 
ανυπεράσπιστη Θεσσαλονίκη , στις 9 του Απρίλη 
, έχοντας εκείνη την ημέρα διεισδύσει στην Ελλά-
δα μέσω της ηττημένης Γιουγκοσλαβίας και έτσι 
περνώντας από τη λίμνη της Δοϊράνης προς το 
Κιλκίς και καταλήγοντας από εκεί μέσα στην πόλη 
του Αγίου Δημητρίου…

Τα επί μέρους ιστορικά γεγονότα είναι και 
γνωστά και φυσικά δεν μπορούν να εξιστορηθούν 
μέσα από τον περιωρισμένο χώρο μιάς εφημερί-
δας… Εκείνο που θα μπορούσαμε μόνο να σημει-
ώσουμε για την αξία του αγώνα των Οχυρών μας, 
εκείνον τον ιστορικό Απρίλη του 1941, είναι ο 
ανυπόκριτος θαυμασμός των τότε αντιπάλων μας 
για την Ελληνική ανδρεία απέναντι σε αυτούς , 
τόσο από τους ηγέτες των δυνάμεων της εισβο-
λής, οι οποίοι άλλωστε υπέστησαν προσωπικά τα 
αποτελέσματα της αντίστασής μας εναντίον τους, 
όσο όμως και από τον ίδιο τον Χίτλερ , ο οποί-
ος με τον πλέον επίσημο τρόπο και στον πλέον 
επίσημο χώρο, δηλαδή μιλώντας μέσα στο τότε 
Γερμανικό Ραίχσταγκ, στις 5 Μαίου 1941, δήλωσε 
το θαυμασμό του για την ανδρεία που επέδειξε ο 
Ελληνικός Λαός ,εν γνώσει του για την υπερο-
πλία των αντιπάλων του, που τους αντιμετώπισε 
με περιφρόνηση για τον θάνατο και που δεν συν-
θηκολόγησε παρά μόνον όταν έγινε φανερό ότι 
η συνέχιση του αγώνα του ήταν πλέον εντελώς 
ανώφελη…

Σαν απόδειξη μάλιστα της απροσχημάτιστης 
αλήθειας εκείνων των λεχθέντων του ,ο Χίτλερ 
διέταξε την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων 
στρατιωτών αιχμαλώτων και την επιστροφή τους 
στα σπίτια τους και των Ελλήνων Αξιωματικών 
επίσης , μαζί με τον ατομικό οπλισμό τους!!... 
Και αυτή η διαταγή ήταν πρωτόγνωρη και δεν 
είχε κανένα προηγούμενο στην μέχρι τότε αλλά 
και στην μέχρι τέλους διάρκεια του δευτέρου Πα-
γκοσμίου Πολέμου, για ηττημένους ,αντιπάλους, 
Στρατούς…

Για όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα της επετεί-
ου της 6ης Απριλίου 1941 αξίζει να την θυμόμα-
στε και να την τιμούμε και φυσικά και τη μνήμη 
των θυμάτων της , αλλά και τους επιζώντες ανά-
μεσά μας πρωταγωνιστές της… Θεσσαλονίκη 21 
Μαρτίου 2012

ΠΑΡΑσΚεΥΑσ σΟΦιΔιΩΤησ

σελίδα 8 Οµβριανός

Óåëßäá 6 Ïìâñéáíüò

Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ìáò áíõðïìïíïýí ãéá ôéò ãéïñôÝò ôùí
×ñéóôïõãÝííùí êáé ðñïóìïíïýí ìå ÷áñÜ êáé åíèïõóéáóìü ôéò ìÝñåò
áõôÝò. ÕðÜñ÷åé üìùò êáé Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü áíèñþðùí ðïõ ãé’
áõôïýò ïé ãéïñôÝò åñìçíåýïíôáé ì’ Ýíáí áñíçôéêü ôñüðï êáé ôéò
ôáõôßæïõí ìå ìéá ðåñßïäï Üã÷ïõò êáé óõ÷íÜ èëßøçò. Ôï öáéíüìåíï
áõôü ðïõ ðáñáôçñåßôáé ïíïìÜæåôáé «ìåëáã÷ïëßá ôùí ãéïñôþí» êáé
åßíáé ìéá ìïñöÞ åðï÷éáêÞò äõóèõìßáò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôéò
ðáñáêÜôù åíäåßîåéò:
• ×áìçëÞ äéÜèåóç
• ×áìçëÞ  åíåñãçôéêüôçôá Þ êüðùóç
• Õøçëü Üã÷ïò
• ¸íôïíï åêíåõñéóìü Þ åðéèåôéêüôçôá
• Øõ÷ïóùìáôéêÜ óõìðôþìáôá (ð.÷. ðïíïêÝöáëïò)
• ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ
• ÐñïâëÞìáôá üñåîçò (áíïñåîßá Þ õðåñöáãßá)
• ÌåéùìÝíç éêáíüôçôá óôéò äéåñãáóßåò ôçò óêÝøçò Þ óôç

óõãêÝíôñùóç
• ÌåéùìÝíï åíäéáöÝñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ óõíäÝïíôáé

ìå åõ÷áñßóôçóç
ÊÜðïéåò áðü ôéò åíäåßîåéò áõôÝò åìöáíßæïíôáé óå äéÜöïñåò ïìÜäåò

áíèñþðùí, óõãêåêñéìÝíá ôçí ðåñßïäï ôùí ãéïñôþí êáé ãéá
äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. ÓõíçèÝóôåñá óå áíèñþðïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí
êÜðïéï óýíôñïöï, ðïõ äåí Ý÷ïõí êÜðïéï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí
íá ìïéñáóôïýí ôéò ãéïñôÝò, óå õðåñÞëéêåò áëëÜ êáé ó’ áõôïýò ðïõ
ðñïûðÞñ÷å ìéá äõóèõìßá. Ëüãù ðïéêßëùí áéôéïëïãéêþí ðáñáãüíôùí.

Ôï âáóéêü áßôéï ãéá ôçí ýðáñîç ôçò ìåëáã÷ïëßáò ôùí ãéïñôþí åßíáé
ôá áã÷ïãüíá åñåèßóìáôá ìå ôá ïðïßá Ýñ÷åôáé áíôéìÝôùðïò ï
ïñãáíéóìüò  ôçí ðåñßïäï áõôÞ êáé óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò äåí
ìðïñåß íá áíôåðåîÝëèåé.

Óôçí ðåñßïäï ôùí ×ñéóôïõãÝííùí ðáñÜãïíôåò Üã÷ïõò ðïõ
äçìéïõñãïýí óõíáéóèçìáôéêÞ ðßåóç åßíáé:

Ïéêïíïìéêïß ðáñÜãïíôåò
ÏéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç, äõóêïëßá íá áíôåðåîÝëèïõìå óôéò

ïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò ôùí ãéïñôþí êáé ôùí êïéíùíéêþí
õðï÷ñåþóåùí.

Ç åìðïñåõìáôïðïßçóç ôùí ãéïñôþí áóêåß ðßåóç óôïõò êáôáíáëùôÝò,
äçìéïõñãþíôáò åóöáëìÝíåò áíÜãêåò ãéá ðñïúüíôá ðïõ õðüó÷ïíôáé
åõ÷Üñéóôåò êáé áîÝ÷áóôåò óôéãìÝò.

Ïñãáíéêïß ðáñÜãïíôåò
ÓùìáôéêÞ êïýñáóç, Üã÷ïò, åêíåõñéóìüò ðñïêýðôåé üôáí ïé

õðï÷ñåþóåéò êáé ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôéò ãéïñôÝò ãßíïíôáé âåâéáóìÝíá

Ç “ÌÅËÁÃ×ÏËÉÁ ÔÙÍ ÃÉÏÑÔÙÍ”  Ôçò ¢ííáò ×áôæçäçìçôñßïõ

óå ìéêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ìå Ýíôïíç áíçóõ÷ßá íá ìåßíïõí üëïé
áðüëõôá åõ÷áñéóôçìÝíïé.

Ç áðüêëéóç áðü ôï óõíçèéóìÝíï ðñüãñáììá äéáôñïöÞò ýðíïõ êáé
äñáóôçñéüôçôáò óå ïñéóìÝíïõò áíèñþðïõò âéþíåôáé óáí ìéá
áã÷ïãüíá êáé äõóÜñåóôç åìðåéñßá.

Ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ãéá íá ìçí ìåëáã÷ïëÞóïõìå ôéò ãéïñôÝò;
Ôï êëåéäß ðïõ èá ìáò áíïßîåé ãéá íá âãïýìå áðü áõôüí ôïí öáýëï

êýêëï åßíáé íá áíáãíùñßóïõìå ðïéïé áðü ôïõò ðáñáðÜíù ðáñÜãïíôåò
åíåñãïðïéïýí óå ìáò ôç ìåëáã÷ïëßá êáé íá áíôéìåôùðßóïõìå ôá
óõíáéóèÞìáôá Üã÷ïõò êáé èëßøçò ôñïðïðïéþíôáò ôï óêåðôéêü ìáò,
èÝôïíôáò ñåáëéóôéêïýò óôü÷ïõò.

Óôü÷ïò èá ðñÝðåé íá åßíáé íá ÷áñïýìå ôéò  ãéïñôÝò ãé’ áõôü ðïõ
ìðïñïýìå íá æÞóïõìå êáé ü÷é ãé’ áõôü ðïõ éäáíéêÜ èá èÝëáìå íá
æÞóïõìå. Áò ãßíåé ìéá ðñïóðÜèåéá íá âãÜëïõìå áðü ôçí êÜèå ãéïñôéíÞ
óôéãìÞ ôï êáëýôåñï äõíáôü. Ç ÷áñÜ ôùí ãéïñôþí êñýâåôáé óôçí
åõ÷áñßóôçóç ìéêñþí áðïëáýóåùí êáé óôéãìþí ðïõ ï êáèÝíáò ìðïñåß
íá ðñïóðáèÞóåé íá âéþóåé áíåîÜñôçôá áðü ôïõò  øõ÷ïêïéíùíéêïýò,
ïéêïíïìéêïýò êáé ïñãáíéêïýò ðáñÜãïíôåò. Åßíáé óçìáíôéêü ìå ôïí
ôñüðï óêÝøçò ìáò íá äßíïõìå áîßá óôá ðñÜãìáôá ü÷é ãé’ áõôü ðïõ
åßíáé Þ èá èÝëáìå íá åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ, áëëÜ ãé’ áõôü ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá óçìáßíïõí óõíáéóèçìáôéêÜ ãéá ìáò êáé ôïõò äéêïýò
ìáò áíèñþðïõò.

Áíáäçìïóßåõóç áðï ôïí Éáôñéêü Êüóìï

TÓÅÑÉÓ  ÑÏÊ

CHERRIES ROCK

ALL DAY CAFE BAR

  ôçë: 23930 71297        ÐåôñïêÝñáóá

Õðåýèõíïò: Öéãêéþñçò ÈáíÜóçò

(åíôüò & åêôüò ðüëåùò)

ãõíáéêåßá - áíäñéêÜ åóþñïõ÷á

Êïìíçíþí 70 (ðåæüäñïìïò) 55132

• ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

• ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ
ÈÙÌÁÓ

ÈÁÍÁÓÇÓ

Êïëïêïôñþíç 12 (¸íáíôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ)

Ôçë.: 2310 654245 • Èåó/íßêç

WOODWORKERS
Ìé÷Üëçò Óôáìáôßïõ

ÎÕËÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÄÅÍÄÑÏÊÁÔÏÉÊÉÅÓ -
ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ×ÙÑÙÍ

ÊÉÍ.:6974 148025

ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ

“ÌÉ×ÁËÇÓ”
ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Ìé÷. Áè. ÌðïõãéÜëáò

Ôçë.: 23930 - 71411

Î Õ Ë Å É Á
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÂÁËËÉÁÍÏÓ

Îõëåßá åóùô. êáé åîùô. ÷þñùí
Åðåíäýóåéò

Êïëþíåò - Îõëåßá óêåðÞò - Êïñíßæåò -
ÌðáóêéÜ

ÅñãïóôÜóéï - ÁðïèÞêç:Êáëï÷þñé Èåó/íßêçò

Ôçë.:2310-753435

“Ï ÃÉÙÑÃÏÓ”

ÐÁËËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÔÇË. 6944633857  Ïéêßáò: 2310 449474

MåôáöïñÝò - ÌåôáêïìÞóåéò - Ðáíôüò Ôýðïõ

Νοσταλγικές αναµνήσεις
Ένα µικρό µνηµόσυνο για τους ξεχωριστούς συνανθρώπους µας, που τα-

πεινά πρόσφεραν ανεκτίµητες υπηρεσίες στο χωριό µας, ιδιαίτερα κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Προσέχουμε κατά τις μετακινήσεις 

μας σε περιοχές όπου προβλέπονται 
έντονες χιονοπτώσεις.

Ντυνόμαστε με στρώματα από 
ελαφριά και ζεστά ρούχα. Φροντί-
ζουμε το εξωτερικό ρούχο να είναι 
αδιάβροχο. Φοράμε ζεστές και αδιά-
βροχες μπότες.

Χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές 
αλυσίδες.

Αποφεύγουμε την οδήγηση σε δύ-
σβατες περιοχές.

ΠΑΓΕΤΟΣ
Σε περιοχές όπου έχει δημιουργη-

θεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν οδηγούμε.

Ενημερωνόμαστε εκ των προτέ-
ρων για την κατάσταση του οδικού 
δικτύου και φροντίζουμε να διαθέ-
τουμε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αποφεύγουμε να κινούμαστε σε 
δρόμους όπου έχει δημιουργηθεί πα-
γετός εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο.

Θερμές ευχαριστίες στη Λέσχη Κα-
ταδρομέων Χαλκιδικής για τη χορή-
γηση των ενημερωτικών δελτίων.

Ο χειµώνας 
δεν αστειεύεται! 

Φέτος, 
ας προστατευτούµε 

καλύτερα!

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε περίπτωση χιονιού ή παγετού.

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος με 
την  ανατολή του 2012 από την ευλογημέ-
νη ώρα της πολυπόθητης απελευθέρωσης 
του τόπου μας, έπειτα από επώδυνη σκλα-
βιά 482  χρόνων !

Εκατό χρόνια γεμάτα δράση, περιπέτει-
ες, επιτυχίες, τραγωδίες, χρόνια δημιουργι-
κότητας και  προόδου.

Το ευλογημένο μας χωριό, με το νέο του 
πλέον όνομα, Πετροκέρασα, όχι μόνο άντε-
ξε και κρατήθηκε στο νέο «ιστορικό γίγνε-
σθαι» του 20ου αιώνα, αλλά με τους αγώ-
νες και τις θυσίες όλων των κατοίκων του, 
κατάφερε μάλιστα να ξεχωρίσει απ’ όλα τα 
χωριά της γειτονιάς του και να γίνει ένας 
τόπος ζηλευτός και ωραίος !

Πάρα πολλές σελίδες γράφτηκαν, έως 
τώρα, για την ιστορία, τους αγώνες και την 
προκοπή του τόπου μας. Αρκετοί συμπατρι-
ώτες μας περιέγραψαν και διέσωσαν με τα 
γραφόμενά τους τα ήθη, τα έθιμα, τις πα-
ραδόσεις και τους αγώνες των παππούδων 
μας. Ο Σύλλογός μας αισθάνεται υπερήφα-
νος, γιατί μέσα από τις στήλες της εφημερί-
δας του «Ομβριανού», αποτυπώθηκαν και 
περιγράφηκαν εκατοντάδες γεγονότα του 
πρόσφατου παρελθόντος.

Φορείς, σύλλογοι και κυρίως πρόσω-
πα, πρωταγωνίστησαν και έβαλαν την πινε-
λιά τους στο παζλ της τοπικής μας ιστορίας. 
Όλους τους ευγνωμονούμε και τους … μνη-
μονεύουμε.

Η εφημερίδας μας, με την επετειακή αυτή 
ευκαιρία των εκατό χρόνων, παρακαλεί όλα 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, 
να στείλουν τις αναμνήσεις και τα στοιχεία 
που, ενδεχομένως βρίσκονται στα χέρια 
τους, όπως και φωτογραφίες από γεγονότα 
και πρόσωπα που σημάδεψαν με τη δρά-
ση τους τη ζωή της τοπικής μας κοινωνίας 
κατά το πρόσφατο παρελθόν, ώστε αυτά 
να γίνουν γνωστά και στους νεότερους, ως 
ένα μνημόσυνο ευγνωμοσύνης και ευχαρι-
στιών…

Ενδεικτικά θέματα:
Ιστορικά και άλλα γεγονότα 
Πανηγύρια 
Επαγγέλματα που χάθηκαν 
Πρόσωπα που ξεχώρισαν, όπως:  

Ιερείς, Δάσκαλοι, Πρόεδροι Κοινότητας και 
Συνεταιρισμών, Επαγγελματίες, Γραμματείς 
Κοινότητας, Τηλεφωνητές κ.ά.

Απ’ αυτούς, ακριβώς, τους τελευταίους, 
αρχίζουμε σήμερα. Πρόκειται για τους συ-
μπαθείς και ωραίους «εργάτες της … τηλε-
φωνικής ενημέρωσης και επικοινωνίας μας 
με τον ‘’έξω’’ κόσμο», που, ιδιαίτερα το τε-
λευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα πρόσφεραν 
με ιδιαίτερο ζήλο τις υπηρεσίες τους στο 
σύνολο των κατοίκων του χωριού …

Πρώτος που, παράλληλα με τα άλλα 
του καθήκοντα ως κλητήρας της Κοινότη-
τας (μάλιστα για το ζήλο που επέδειξε κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, επονο-

μάστηκε «Δήμαρ-
χος») άσκησε το 
«λειτούργημα» του 
τηλεφωνητή, ήταν 
ο μπαρμπα-Γιάννης 
Μαλακούδης.

Τον διαδέχτηκε ο 
μπαρμπα-Βασίλης 
Λειβαδιώτης και 
ακολούθησαν ο 
μπαρμπα-Περικλής 
Μητράκος, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Πα-
παϊωάννου και 
τελευταίος, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Θω-
μάς.

Όλοι τους με κα-
μάρι για το «αξίωμά» 
τους, αλλά και με 
ξεχωριστή υπευθυ-
νότητα και ζήλο, κα-
λούσαν, πηγαίνοντας 
μάλιστα τα πρώτα 
χρόνια (1955-1970) 
και στα σπίτια των 
καλουμένων ή αργό-
τερα «φωνάζοντας» 
από τα μεγάφωνα και 
με ιδιαίτερο στόμφο, 
το όνομα του καλου-
μένου στο τηλέφωνο 
της Κοινότητας.

Στα αυτιά των με-
γαλύτερων στην ηλι-
κία ηχούν ακόμη οι φράσεις που κάθε τόσο 
ακούγονταν με περισσή σοβαρότητα και με 
… προσεγμένη «καθαρευουσιάνικη» ! έκ-
φραση και αφού μάλιστα επέβαλλαν, με το 
χαρακτηριστικό φύσημα του μικροφώνου, 
την προσοχή όλων των κατοίκων του χω-
ριού: «Προσοχή – Προσοχή! Ανακοί-
νωσις. Ο κύριος [τάδε] να έρτ’ στο τε-
λέφωνο. Επαναλαμβάνω…»

Ήταν οι πρώτοι που άκουγαν τα «μηνύ-
ματα» που έρχονταν απ’ έξω. Και αν ήταν 
ευχάριστα, και ιδιαίτερα στις γεννήσεις των 
παιδιών, ζητούσαν το … «μπαξίσι» τους. 
Όταν όμως τα «νέα» δεν ήταν καλά, πρώ-
τοι αυτοί συνέκλεγαν και συμμετείχαν στον 
πόνο και στα προβλήματα των συγχωρια-
νών μας. Η προσφορά τους ήταν τεράστια!

Όλοι οι γονείς μας εξυπηρετήθηκαν άπει-
ρες φορές από το φιλότιμο και τη συνειδη-
τή υπευθυνότητά τους. Ας είναι αιωνία η 
μνήμη τους…

Επιμέλεια
Γιούλη Κουκλιάτη-Ασημακοπούλου

(Ακολουθούν οι φωτογραφίες των 
τηλεφωνητών μας, εκτός από τους Γιάννη 

Μαλακούδη και Μήτσο Θωμά, φωτογρα-
φίες των οποίων δεν έχουμε στην κατοχή 
μας και επιφυλασσόμαστε  να δημοσιεύ-

σουμε στο επόμενο φύλλο).

Λειβαδιώτης 
Βασίλειος

Μητράκος 
Περικλής

Παπαϊωάννου 
Δημήτριος
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Συνδρομές 2011 - 2012
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΑΝΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗ  ΑΝΝΑ 
ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗ  ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΩΝΙΤΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ  ΛΑΚΗΣ 
ΒΟΥΝΟΤΡΙΠΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΒΡΕΤΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΡΕΤΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ  ΑΡΓΥΡΗ 
ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ  ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΟΓΟΥΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΖΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΖΑΧΟΥ   ΕΜΑΝΟΥΗΛ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΣΗΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΘΩΜΑΣ   ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΘΩΜΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ   ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΒΑΚΑΣ  ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗ  ΡΟΥΛΑ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΑΣ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΩΤΤΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
   του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΥΑΝΘΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ του ΦΙΛΩΤΤΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΜΠΟΣΟΣ  ΚΑΛΟΥΔΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗ  ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΡΛΗ   ΣΟΦΙΑ  
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ  ΠΕΠΠΗ 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΛΑΚΗΣ 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΚΑΣΟΛΑ   ΚΑΙΤΗ 
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΚΑΤΣΙΟΥΔΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΣΙΟΥΔΑΣ  ΑΡΗΣ 
ΚΟΚΟΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ  ΟΛΓΑ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ  ΣΕΜΕΛΗ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΒΟΥΝΟΤΡΙΠΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΒΡΕΤΤΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΓΙΑΝΟΥΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΖΑΧΟΥ   ΕΜΑΝΟΥΗΛ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ΑΡΓΥΡΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ-ΣΟΥΡΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΘΩΜΑΣ   ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΑΒΑΚΑΣ  ΗΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
   του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΕΜΑΝΟΥΗΛ 
   του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
   του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΥΑΝΘΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΡΗΣ 
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΣΟΛΑ   ΚΑΙΤΗ 
ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΝΑΣ  ΑΛΕΞΗΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΝΙΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΩΤΙΝΟΥΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΤΟΥΔΗ  ΑΝΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΩΤΟΥΔΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΛΑΪΔΟΥ   ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΕΚΚΑ   ΣΟΦΙΑ 
ΛΕΚΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
   του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ  ΘΕΑΝΩ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ  ΑΡΗΣ 
ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΑ  ΟΛΓΑ 
ΣΟΦΙΔΙΩΤΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΗΣ 
ΤΣΙΡΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΣΙΡΟΥ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΦΡΑΓΙΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΧΑΛΚΙΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ  ΙΑΣΟΝΑΣ 
ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΟΣ  ΤΑΣΟΣ 
ΚΟΥΝΑΣ   ΑΛΕΞΗΣ 
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ  ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΝΙΚΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ
ΚΩΤΙΝΟΥΔΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΤΟΥΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΩΤΟΥΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΤΟΥΔΗΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΛΕΚΚΑ   ΣΟΦΙΑ 
ΛΕΚΚΑΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΛΕΚΚΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ  
   του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΑΣΠΑΣΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
   του ΑΣΤΕΡΙΟΥ-ΣΟΦΙΑΣ
ΛΕΚΚΑΣ   ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ  ΑΛΕΚΚΑ 
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΑΝΔΟΝΝΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΣΟΥΛΑ 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΗΛΙΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΛΙΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΗΤΡΑΚΟΥ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΤΣΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΗΤΣΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΙΓΚΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΟΥΔΙΩΤΗ-ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 
ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ  ΑΡΗΣ 
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ  ΛΑΚΗΣ 
ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΑΛΟΜΑΤΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ  ΘΕΜΗΣ 
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 
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΥΜΕΡΑ  ΟΛΓΑ 
ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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ΟΡιΖΟνΤιΑ
ΛΥσεισ 

ΠΡΟηΓΟΥΜενΟΥ 
ΤεΥΧΟΥσ ΚΑΘεΤΑ

Κ Α Θ ε Τ Α

1.  Εργαλεία για τρύπημα και ράψιμο
2.  Όνομα επαναστάτη Λ. Αμερικής - Έτσι γίνεται το ψωμί αν το ξεχάσουμε στο 

φούρνο
3.  Αλύγιστο, ευθύ - Καλοπερασάκιας (μτφ)
4.  480 - Βασιλιάς του Ιούδα - Πολιτικό κόμμα
5.  Πρόσωπο χωρίς διάθεση για εργασία - Πολλά χρωστάμε στους δανειστές μας
6.  Νότα - Μέταλλα που μπορούν να κατεργασθούν
7.  Των βουλευτών δικαίωμα - Έχει και η υπομονή
8.  Μακρυά και φαρδιά μαύρα ρούχα - Φανελάκι με τιράντες
9.  Ηδύποτο - Ένα φύλο (αρχ)
10. Αγενής προσφώνηση - Ζουν χωρίς πολυτέλεια - Το σπαθί του Οδυσσέα
11. Δυσάρεστη μυρωδιά αρσενικού ζώου - Σιγόντο ψάλτη
12. Εξουσιαστής του κάτω κόσμου - Λόγω κρίσης έχει μελη ένα εκατομμύριο - 

Κάνει εράνους (αρχικά)
13. Νόστιμο κεμπάπ - Αναφορική αντωνυμία (αρχ) - ποταμός της Ελλάδας.

1. Άνθρωπος αμόρφωτος, ανόητος - Μονάδα ηλεκτρισμού
2. Παρακινεί - Του οβελία νόστιμη - Ανοιχτός προλιμένας (Ναυτικός όρος) 
3. Γυναίκα του Κρόνου - Πελάτης, αγοραστής
4. Ψευδόνημο πρώην πρωθυπουργού - Συνθετικό μαγαλούπολης των Η.Π.Α. - 

Άφωνη Βάσω
5. Αρχηγός κοπαδιού - Προσκαλεί
6. Μαύρο άλογο - Αυτός δεν έχει κρίση, επιπόλαιος 
7. Ξένη τέχνη - Βυζαντινή νότα - Γενεσιουργός παράγοντας ενός αποτελέσματος
8. Νησί του Β. Αιγαίου - Δενδροστοιχία
9. Δύο φωνήεντα - Υπερβολικά αδύνατα - Τραγουδώ
10. Φίλος του Ηρακλή - Τιμητική προσφώνηση κυρίας
11. Ακατάσχετες φλυαρίες 
12. Το όνομα του Ταμίροφ - Γυρεύω, ψάχνω στα Γαλλικά
13. Ομηρική θάλασσα - Γυαλιστερό ύφασμα - έχει δικές του γραμμές 

1. ΚΑΒΑΛΙΝΑ - ΜΑΣ, 2. ΑΜΑΝ - ΣΑΝΤΑΛΙΑ, 3. ΡΑΡ - ΚΑΤ - ΟΞΙΝΑ, 4. ΑΧΑΡΑ - ΟΣΛΟ, 5. ΓΑΔ - ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ, 6. ΑΚΑΙΡΑ - ΛΟΤΟ, 7. ΤΚ - ΑΡΙΑ - ΧΙΛΗ, 
8. ΣΑΘΡΑ - ΣΑ - ΑΣΤ, 9. ΑΠΟΣΤΑΜΕΝΟ, 10. ΡΟΛ - ΖΑΓΚΟΤΣΙΑ, 11. ΑΝΟΥΕΡ - ΟΥΡΙΟΙ, 12. ΙΣΙΣ - ΑΣΜΑ - ΙΣ

1. ΚΑΡΑΓΑΤΣΑΡΑ, 2. ΑΜΑΧΑ - ΚΑΠΟΝΙ, 3. ΒΑΡΑΔΑ - ΘΟΛΟΣ, 4. ΑΝ - ΚΑΡΣ - ΥΙ, 5. ΚΑΚΑΡΑΤΖΕΣ, 6. ΙΣΑ - ΟΙΙ - ΑΑΡ, 7. ΝΑΤΟΥΡΑ - ΜΓ, 
8. ΑΝ - ΣΚΑ - ΣΕΚΟΣ, 9. ΤΟΛΟ, ΧΑΝΟΥΜ, 10. ΜΑΞΟΥΛΙ - ΟΤΡΑ, 11. ΑΛΙ - ΛΟΛΑ - ΣΙ, 12. ΣΙΝΑΙΤΗΣ - ΙΟΙ, 13. ΑΑ - ΑΟ - ΤΣΑΙΣ

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

Κ
Α

Θ
Ε

Τ
Α

Το Σταυρόλεξο του Χωριού του νικ. Παπαδούδη


