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Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του «Ομβριανού» συν-
δρομητή.
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, ιδιαίτερα 
όμως σήμερα, η βασική πηγή χρηματοδότησης του (σήμερα 
η μοναδική), ήταν και είναι οι συνδρομές μας. Σας παρακα-
λούμε μην τα αμελείτε.
Μπορείτε να δώσετε τη Συνδρομή σας ή Δωρεά σας σε 
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και στη συνέχεια ο ταμίας θα 
σας στείλει την απόδειξη σας. 

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

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες τη συνδρομή σου;

Το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 

12 Αυγούστου αντίστοιχα θα διοργανώσει πολιτιστικό διήμε-

ρο τα «ΟΜΒΡΙΑΝΕΙΑ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες 

εκδηλώσεις.

Στις 11 Αυγούστου θα γίνουν αγώνες στίβου για παιδιά ηλι-

κίας 6 έως 16 ετών: τρέξιμο, αγώνας αντοχής (από πλατεία 

- Αγ. Μόδεστο – πλατεία), ποδηλατοδρομία, σφαιροβολία.

Στις 8 το βράδυ θα κάνουν την εμφάνισή τους τα χορευτικά 

μας συγκροτήματα, που θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς 

με ζωντανή μουσική. Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι.

Στις 12 Αυγούστου θα γίνει διαγωνισμός ζωγραφικής για 

όλα τα παιδιά του χωριού, όπου θα βραβευτούν από κάθε κα-

τηγορία οι τρεις πρώτοι του διαγωνισμού.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες και φίλους του χωριού 

να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 15 του καταστατικού, 
καλούνται τα μέλη του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ Πετροκεράσων, 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την 12η Αυγούστου, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
της Εκκλησίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου1. 

Οικονομικός Απολογισμός2. 

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής3. 

Προτάσεις – Κριτική4. 

Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 5. 
Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την επόμενη Κυριακή              19 Αυγούστου, την ίδια ώρα, 
στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος             . 

Κωτούδης Βασίλης      .

Με τη συμμετοχή 100 συγχωριανών πραγματοποιήθηκε η μο-
νοήμερη εκδρομή στις 9 Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο στην Ξάν-
θη.

Ξεκινήσαμε από τα Πετροκέρασα στις 6 π.μ. με θαυμάσιο και-
ρό. Πρώτος σταθμός σύμφωνα με το πρόγραμμα η Μουσθένη 
Καβάλας για καφέ. Περίπου στις 9.30 φθάσαμε στην πόλη της 
Ξάνθης και αμέσως στο Μοναστήρι της Παναγίας Καλαμού, όπου 
παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτη μας κ. Παντελεήμονα. Ακολούθησε καφές στον αύλειο 
χώρο της Μονής για μια ώρα περίπου.

Ο επόμενος σταθμός ήταν το Μοναστήρι της Αρχαγγελειότι-
σας. Επίσκεψη στο Μουσείο την Μονής και παραδοσιακό κέρασμα 
στο Αρχονταρίκι, συνοδός και ξεναγός ο Δεσπότης μας.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΟΜΒΡΙΑΝΕΙΑ 2012 

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

συνέχεια σελ.7
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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 Μαυρίδης Ιωάννης και η Μαυρίδη Σοφία 
απέκτησαν αγόρι.
Ο Μητράκος Περικλής και η Αικατερίνη Λέκκα 
απέκτησαν κορίτσι.
Το Δ.Σ. εύχεται στους γονείς να καμαρώ-
σουν υγιή και μεγάλα τα παιδιά τους.

εΛΑΒΑν ΠΤΥΧιΟ
Η Καλή Τσιακάλου, του Θανάση Τσιάκαλου 
και της Χάιδως Αννετούδη, πήρε το πτυχίο της 
από το  ΤΕΙ Πληροφορικής Σερρών.
Το Δ.Σ. της εύχεται συγχαρητήρια και 
καλή σταδιοδρομία.

ΘΑνΑΤΟι
Οικονόμου Βασίλης
Μαστρογιάννη Σούλα
Μαλακούδης Εμμανουήλ
Χαλκιά Ευθυμία
Χατζηιωάνογλου Αλέξανδρος
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια 
του σε όλους τους συγγενείς των κε-
κοιμημένων.

Δωρεές
Μαλακούδης Βασίλειος του Εμμανουήλ, 
20 εύρω
Κυριαζής Κώστας του Ηλία εις μνήμη 
Μαλακούδη Μανώλη, 20 ευρώ
Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί θερμά.

Το γυναικείο τμήμα του «ΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» 
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του Μιχ. Μαλακούδη για τον 
άδικο χαμό του πολυαγαπημένου σας γιού 
Μανώλη, και καταθέτει εις μνήμην του στο 
Σύλλογο το ποσό των 100€.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Θερμά συγχαρητήρια στη Όλγα Γεωργίου Κουκλιάτη, πρώην μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας, για τη συγγραφική της δράση – έκδοση βιβλίου με θέμα «Το Δημοτικό Σχολείο Πετροκε-

ράσων Θεσσαλονίκης (πρώην Ραβνών Χαλκιδικής) 1855-1985».
Πρόκειται για ένα βιβλίο καταπληκτικό, με πλούσια ύλη και αξίζει να το διαβάσει κάθε Πετρο-

κερασιώτης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ευχαριστούν θερμά όλους 
όσους ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογο.

Τον Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Γιάννη Αναστασιάδη καθώς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο 1. 
για την εκταμίευση της επιχορήγησης προς τον Σύλλογό μας με το ποσό των 1000,00 
ευρώ.
Τον κ. Παπαδέλη Δημήτρη, φαρμακοποιό, για την κάλυψη μέρους της δαπάνης που 2. 
απαιτήθηκε για τη συνεστίαση των κατοίκων του χωριού.
Τον κ. Μπύρο Γρηγόριο, μέλος του Συλλόγου μας, κάτοικο Αρναίας για τον ίδιο ως 3. 
άνω λόγο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ αισθάνονται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσουν θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. 
Παντελεήμωνα για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία των 100 εκδρομέων Πετροκε-
ρασιωτών στην Ξάνθη.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ευχαριστούν θερμά:
Τον Γεωργούδη Γεώργιο του Εμμανουήλ για την προσφορά του στον Σύλλογο με την 1. 
επισκευή του χορτοκοπτικού μηχανήματος και κόψιμο του χόρτου του Κοινοτικού 
Γηπέδου.
Τον Οικονόμου Ηλία και τη σύζυγό του για τη δωρεά προς τον Σύλλογο ενός καταπλη-2. 
κτικού άλμπουμ με φωτογραφίες από τον ετήσιο αποκριάτικο χορό μας στα Λουτρά 
Λαγκαδά καθώς και για κάθε άλλη προσφορά του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αγαπημένε μας Μανώλη,
Ήταν ημέρα Σάββατο 9 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα, όταν έφθασε η είδηση 

του άδικου χαμού σου και τράνταξε συθέμελα τα Πετροκέρασα, το χωριό σου, που 
μεγάλωσες και αγαπούσες. Όλα τα Πετροκέρασα βρέθηκαν στην Τρίγλια για να θρη-
νήσουν και να σε αποχαιρετήσουν. 

Ήσουν ένα άξιο τέκνο των Πετροκεράσων, ακέραιος χαρακτήρας, φιλότιμος, δίκαι-
ος, αγαπητός σε όλους, πάντα με το χαμόγελο. Από μικρός ανήκες στην οικογένεια 
του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου ο «Ομβριανός», σαν αθλητής ποδοσφαιρι-
στής, σαν χορευτής του χορευτικού συγκροτήματος και τέλος έγινες και αιμοδότης. 
Μας άφησες το αίμα σου, το πιο πολύτιμο αγαθό, σαν παρακαταθήκη στην τράπεζα 
αίματος του ΑΧΕΠΑ για να σώσεις κάποια ζωή. Εμείς δεν προλάβαμε να σε βοηθή-
σουμε, να σε σώσουμε.

Ο «Ομβριανός» σου χρωστάει ευγνωμοσύνη. Ο άδικος χαμός σου άφησε απαρη-
γόρητους τους λατρευτούς σου γονείς, την αγαπημένη σου σύζυγο Σόνια και τα δυο 
σου αγγελούδια, την αδερφή σου Αλέκα αλλά και όλους εμάς συγγενείς και φίλους. 
Με την βοήθεια του Θεού όμως, οι δικοί σου άνθρωποι θα βρουν το κουράγιο και τη 
δύναμη να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. 

Μανώλη, θα σε θυμόμαστε πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε, θα είσαι μέσα στις ψυχές 
μας, στις καρδιές μας. Ήσουν ένας λεβέντης και έτσι θα σε θυμόμαστε. Ο Σύλλογος, 
στον οποίο ανήκες ως ενεργό μέλος, όπως και όλη σου η οικογένεια, σου αφιερώνει 
αυτές τις λίγες λέξεις σε ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Το Δ.Σ.

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την από 14 Μαΐου απόφαση όπως αναφέρεται στο 7 του 
2012 πρακτικό, προέβει στο βάψιμο της αίθουσας, στην αντικατάσταση των κουφωμάτων 
στην αντικατάσταση των κουρτινών με μεταλλικά στοράκια και τέλος στην αντικατάσταση 
των εξωτερικών κιγκλιδωμάτων.

Τα γραφεία το Ομβριανού στη Θεσσαλονίκη άλλαξαν όψη

εφημερίδες:
1. Παλαιοχωρινά Νέα φύλλο 20
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012)
2. Φωνή της Βάβδου

Περιοδικά:
1. Παγχαλκιδικός Λόγος, τεύχος 11
(Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012)

Επιστολές και έντυπα που λάβαμε

2. Αρναία, τεύχος 94
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012)
Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος Δημήτριος 
Κύρου
3. Διακονία
Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθωρίου
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ύσε να καθο

Αναμφίβολα το κινητό τη-
λέφωνο είναι το δημοφιλέ-
στερο μέσο επικοινωνίας στις 
ημέρες μας. Ήρθε για να μας 
«κατακτήσει» μιας και είναι 
ένα «φιλικό εργαλείο» για μια 
άμεση και αξιόπιστη επικοινω-
νία. Ειδικότερα σε καταστάσεις 
ανάγκης έχει αποδειχτεί σωτή-
ριο.

Οι δυνατότητες των ση-
μερινών κινητών ξεπερνούν 
τις καθημερινές-συνηθισμένες 
απαιτήσεις μας: μπορούμε να 
μιλάμε μεταξύ μας ανά πάσα 
στιγμή, να λαμβάνουμε τα 
e-mail και να συνδεόμαστε στο 
internet, να α κούμε μουσική, 
έχουν φωτογραφική μηχανή, 
ημερολόγιο, ρολόι, ξυπνητήρι, 
αριθμομηχανή, παιχνίδια, ευ-
ρετήριο τηλεφώνων και πολ-
λά άλλα. Το πάσο απαραίτητο 
μας έχει γίνει το δηλώνουν οι 
αριθμοί σε όλο τον κόσμο: οι 
χρή στες ξεπερνούν τα 3 δισε-
κατομμύρια και στην Ελλάδα 
οι συνδέσεις ξεπερνούν τα 15 
εκατομ μύρια.

θα πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι το κινητό τη λέφωνο είναι 
ένας πομποδέκτης ραδιοσυχνό-
τητας μικρής ισχύος, όπου κατά 
την ενεργο ποίηση του εκπέ-
μπει χαμηλά επίπεδα ενέργει-
ας (γνωστά ως ραδιοκύματα) 
με μέση ισχύ, πε ρίπου 0,5W ή 
και μικρότερη, εξαρτώμενη πά-
ντα από πολλές παραμέτρους, 
όπως θα δούμε και παρακάτω.

Αναφερόμεθα στην ισχύ 
εκπομπής διότι πολλά έχουν 
ειπωθεί και γραφεί για τις επι-
πτώσεις στην υγεία από την 
χρήση των κινη τών τηλεφώ-
νων. Τα κινητά, λόγω της 
ραδιο συχνότητας, έχουν θερμι-
κές και μη θερμικές επιδράσεις 
στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Εξαι τίας των θερμικών επιδρά-
σεων έχουν προκύ ψει τα όρια 
απορρόφησης και τα επίπεδα 
α σφαλείας ώστε να εξασφαλί-
ζεται η ασφάλεια των χρηστών. 
Έτσι, το πρώτο πράγμα που 
κοιτάμε όταν αγοράζουμε ένα 
κινητά τηλέφω νο είναι το Πο-
σοστό Απορρόφησης ενέργει-
ας από το σώμα ή αλλιώς SAR 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα / Αρχές λειτουργίας – Οδηγίες

(Specific Absorption Rate) όπου 
ο συντελεστής αυτός θα πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν μικρό-
τερος από το όριο των 2W/kg 
(κατά άλλους 1.6 W/kg) κατά 
μέσο όρο, για δέκα (10) γρ. 
ανθρώπινου ι στού. Οι αριθμοί 
αυτοί είναι καθορισμένοι διε-
θνώς. Άρα όσο μικρότερο SAR 
τόσο καλύτερα. Τα εγχειρίδια 
χρήσεως των κινητών τηλεφώ-
νων αναφέρουν το όριο SAR.

Πάντως η διεθνής επιστη-
μονική κοινότητα θα χρειασθεί 
ακόμα κάποιο χρονικό διά-
στημα για να ολοκληρώσει τις 
έρευνες και να κατα λήξει στο 
πόσο επιβλαβές είναι γενικά 
το κι νητό τηλέφωνο στον αν-
θρώπινο οργανισμό. Ας μην 
μεγαλοποιούμε όμως τους κιν-
δύνους γιατί και «το κάπνισμα 
βλάπτει σοβαρά την υ γεία», και 
οι ατμοσφαιρικοί ρύποι και τα 
αυ τοκίνητα και τα λιπαρά και 
πολλά άλλα, παρ’ ολ’ αυτά τα 
απολαμβάνουμε...

Αν κάποιος ανησυχεί -θε-
μιτό- μπορεί να λάβει ορισμένα 
μέτρα προφύλαξης με σωστή 
χρήση του κινητού τηλεφώ-
νου, όπως:

To SAR, που αναφέρομε πιο •	
πάνω.
Να κάνουμε χρήση και όχι •	
κατάχρηση.
Οι συνομιλίες να μην διαρ-•	
κούν πολύ.
Να χρησιμοποιούμε hands-•	
free ή bluetooth.
Όταν μιλάμε (και άρα εκπέ-•	
μπει το κινητά τηλέφωνο) να 
αποφεύγουμε να το «κολλά-
με» πάνω στο α φτί μας.
Όταν μιλάμε να μην βάζου-•	
με το χέρι μπροστά στη συ-
σκευή διότι έτσι προκαλείται 
μεγαλύτερη εκπομπή.
Όχι χρήση μέσα στο IX γιατί •	
δεχόμαστε ακτινο βολία από 
κάθε σημείο του αμαξώμα-
τος.
Να αποφεύγουμε την χρήση •	
σε κλειστούς χώ ρους (υπό-
γεια, ασανσέρ) και όπου αλ-
λού το σήμα εί ναι ασθενές, 
γιατί στην πε ρίπτωση αυτή 

το κινητό μας εκπέμπει στην 
μεγαλύ τερη ισχύ.
Να αποθαρρύνουμε την χρή-•	
ση κινητού τηλεφώνου από 
τα παιδιά και γενικότερα από 
τις μικρότερες ηλικίες.
Να προτιμάμε τα SMS.•	
Καλό θα είναι να αποφεύ-•	
γουμε να χρησιμοποιούμε 
κινητό τηλέφωνο πλησίον 
ευαίσθητων ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων π.χ. ιατρικά, 
εντός αεροπλάνων, κοντά 
σε σταθμούς βενζίνης. Όταν 
είμαστε στο γραφείο ή στο 
σπίτι μας αφήνουμε το κι-
νητό τηλέφωνο κοντά σε 
παράθυρο και μιλάμε με το 
bluetooth ή το handsfree, 
δηλαδή δεν το έχουμε συ-
νεχώς πάνω μας. Όταν δεν 
χρησιμοποιούμε bluetooth ή 
handsfree καλύτερα να α λ -
λάζουμε αφτί, όχι συνέχεια 
από το ίδιο. Επίσης θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι το κινητό 
τηλέφωνο μπο ρεί να εντο-
πισθεί ως πο μπός άσχετα αν 
είναι κλειστό. Εξασφαλίζε-
ται η πλήρης απενεργοποίη-
ση μόνο όταν βγάζουμε την 
μπαταρία.

Πλεονεκτήματα
Πιο πάνω αναφέραμε πό σο 

σωτήριο είναι το κινητό τηλέ-
φωνο σε κα ταστάσεις ανάγκης 
και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν θα 
αναφέρουμε τι άλλο πρέπει να 
γνωρίζουμε για τα πλεονεκτή-
ματα του κινητού τηλεφώ νου.

Ο αριθμός 	 SOS 112. Αν βρε-
θούμε σε «νε κρές περιοχές», 
δηλαδή σε περιοχές χωρίς 
σή μα και υπάρχει ανάγκη κα-
λούμε το 112, ακό μα κι αν 
το πληκτρολόγια μας είναι 
κλειδωμέ νο.
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα 	
έχουν εφε δρική μπαταρία 
για ώρα ανάγκης. Δοκιμά-
στε το πιέζοντας *8370#. 
Εάν το κινητό σας ανήκει σε 
αυτή την κατηγορία θα σας 
δείξει αύξηση ισχύος, άρα θα 
μπορέσετε να μιλήσετε.
Αν έχετε ξεχάσει τα κλει-	
διά σας μέσα στο IX και 
θέλετε να το ξεκλειδώσετε 

(αν α νοίγει και κλείνει με 
τηλεκοντρόλ), παίρνετε 
τηλέφωνο αυτόν που έχει 
τα εφεδρικά σας κλειδιά 
(όσο μακριά κι αν είναι, 
π.χ. το IX σας μπορεί να 
είναι στην Θεσσαλονίκη 
με τα κλει διά μέσα και 
τα εφεδρικά σας κλειδιά 
στην Αθήνα) καλείτε δη-
λαδή από το κινητό σας 
στο τηλέφωνο του και 
του λέτε να πατήσει το 
τη λεκοντρόλ των εφε-
δρικών κλειδιών μπρο-
στά από το τηλέφωνο 
του, ενώ εσείς βρίσκεσθε 
μπροστά στο αυτοκίνητο 
σας. Το αυτοκίνητο σας 
έχει ξεκλειδώσει.

Κάθε κινητά έχει ένα δικό 	
του κωδι κό 15 ψηφίων. 
Για να τον μάθετε πατήστε 
*#06#. Πώς θα σας φανεί 
χρήσιμος αυτός ο α ριθμός; 
Αν σας έχουν κλέψει το κι-
νητό ή το έ χετε χάσει, μέσα 
σε ένα εύλογο χρονικό διά-
στημα, καλείτε την εταιρεία 
σας και της δίνε τε το 15ψή-
φιο κωδικό και το κινητό σας 
καθί σταται εντελώς άχρηστο. 
Άρα όποιος το έχει του είναι 
πλέον άχρηστο.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε 
ότι το τέλος κινητής τηλεφωνί-
ας άλλαξε σύμφωνα με το Νόμο 
3775/2009 και το νέο τέλος 
υπολογίζεται προ του ΦΠΑ και 
έως κλιμακούμενο ποσοστό επί 
κάθε μηνιαίου λογαριασμού. 
Άρα, όσο πε ρισσότερο μιλάτε, 
τόσο περισσότερο τέλος κι-
νητής τηλεφωνίας θα πληρώ-
νετε. 
Ακόμα μπο ρούμε σε ένα κινητό 
τηλέφωνο να έχουμε δύο (2) 
γραμμές (αριθμούς κλήσης), 
Το πακέτο το ζητάμε ως 2 σε 1. 
Έτσι δεν χάνουμε τον προηγού-
μενο αριθμό αλλά ούτε κουβα-
λάμε δύο συσκευές κινητού τη-
λεφώνου για τα δύο νούμερα. 
Τέλος μπο ρούμε να αλλάξουμε 
εταιρεία κινητής τηλε φωνίας 
διατηρώντας τον αριθμό που 
ήδη έ χουμε (φορητότητα).
Για περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.eett.gr 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Από την Εφημερίδα 
«ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ» 

της Ένωσης Απόστρατων Αξι-
ωματικών Αεροπορίας.

Για την καταχώρηση: Λάκης 
Μουτζίκος
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	 Ο Τίμιος Σταυρός
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και 
φέτος ο αριθμός των προσκυ-
νητών που ήρθαν στο χωριό 
για την προσκύνηση του Τιμίου 
Σταυρού. Από το Σάββατο του 
Αγίου Λαζάρου μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευ-
τέρας, που αναχώρησαν οι Ξη-
ροποταμινοί Πατέρες,  χιλιάδες 
προσκυνητές πέρασαν το κατώ-
φλι της εκκλησίας μας. Μεγάλη 
και πάλι η συγκίνηση και η ευλο-
γία για το χωριό μας. Το καθιε-
ρωμένο καλωσόρισμα των Αγιο-
ρειτών Πατέρων και των άλλων 
Επισήμων, ανέλαβε εκ μέρους 
του Μ.Α.Σ. «Ομβριανός», το μέ-
λος του Δ.Σ. ο Στέργιος Δ. Μου-

τζίκος. Μόνο μελανό σημείο της μεγάλης μέρας για το χωριό μας, 
ήταν η απουσία, (έπειτα από τριάντα συνεχή χρόνια), του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη μας, για λόγους υγείας. Του ευχόμαστε 
γρήγορη ανάρρωση. Την απουσία του κάλυψαν οι παρουσίες του 
Πρωτοσύγκελου της Ι. Μητροπόλεώς μας π. Χρυσοστόμου, και 
του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, π. Ιωσήφ, όπως 
και πλειάδα άλλων κληρικών και λαϊκών Αξιωματούχων, με προ-
εξάρχοντα τον Δήμαρχό μας κ. Αναστασιάδη, που τίμησαν με την 
παρουσία τους το χωριό μας .
Να ‘χουμε τη Χάρη του Τιμίου Σταυρού και να είμαστε ΟΛΟΙ γε-
ροί και του χρόνου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
από το χώρο της τοπικής μας Εκκλησίας από 1ης Απριλίου-30 Ιουνίου

	Φιλοξενία Αγιορειτών Πατέρων
Φέτος το φαγητό και τα κεράσματα, που προσφέρθηκαν στο τρα-
πέζι υποδοχής και φιλοξενίας των Αγιορειτών Πατέρων το βράδυ 
της υποδοχής του Τιμίου Σταυρού, (τα οποία ήταν πραγματικά 
πλούσια και μαγειρεμένα με τέχνη και μεράκι), ήταν προσφορά 
δύο ευσεβών οικογενειών της Ενορίας μας, οι οποίες μάλιστα και 
πρωτοστάτησαν στη Διακονία των φιλοξενουμένων. Τα ονόματά 
τους παρακάλεσαν να μην δημοσιευθούν, είναι όμως «γραμμέ-
να» στα Κατάστιχα του Δικαιοκρίτου Θεού.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο τις συγχαίρει και τις ευχαριστεί!

	Μεγάλη Εβδομάδα
Με τάξη και ιδιαίτερη ευλάβεια γιορτάστηκαν και φέτος όλες οι 
καθιερωμένες γιορτές και τελετές της Μεγ. Εβδομάδας, τα «Νυμ-
φία», οι «Ώρες», ο «Νυπτήρας», το «Ευχέλαιο», ο «Μυστικός 
Δείπνος», και τα «Άγια Πάθη». Κάθε βράδυ ο ναός ήταν γεμάτος 
από πιστούς, ιδιαίτερα δε κατά την Μεγ. Πέμπτη και την Μεγ. 
Παρασκευή.
Κρίμα όμως που, δυστυχώς, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε 
τους ίδιους χαρακτηρισμούς και για το βράδυ της Λαμπροφόρου 
Αναστάσεως του Κυρίου μας. Για πολλοστή φορά, μια μικρή ομά-
δα … «ευσεβών» πιστών, εκφράζουν την ευλάβεια και τη χαρά 
τους, με τρόπο, τουλάχιστο ….. ΑΝΕΥΛΑΒΗ!

	Ο Επιτάφιος
Συνεχίστηκε και φέτος η ευσε-
βής συνήθεια να «στολίζεται» ο 
Επιτάφιος το βράδυ της Μεγ. Πέ-
μπτης (12/4/2012). Μια ομάδα 
γυναικών (μοιροφόρων), όλη τη 
νύχτα, ψάλλοντας τα Εγκώμια, 
τοποθέτησαν με ιδιαίτερη ευλά-
βεια, αγάπη και δεξιοτεχνία, τα 
λουλούδια στον Επιτάφιο.
Να έχουν την Ευλογία του Εσταυ-
ρωμένου και Αναστάντος Κυρίου 
μας. Το Εκκλησιαστικό Συμβού-
λιο τις ευχαριστεί και τις συγχαί-
ρει. Να είναι ΟΛΕΣ γερές και του 
χρόνου.

Έλαβαν μέρος κατά αλφαβητική σειρά:
Βαμβατήρα Ιωάννα 
Βλάχου Σοφία 
Ζάχου Άννα 
Καρτσιώτη Παναγιώτα 
Κωτούδη Μαρία 
Μαργαρίτη – Κουκλιάτη Ευαγγελία 
Μανδώνα – Καρτσιώτη Ελένη 
Λειβαδιώτου Δήμητρα
Παπαδάκη – Παπαδούδη Αθανασία
Σιαμαντοπούλου Αναστασία
Σκαρλάτου – Ζάχου Μαρία
Φιγκιώρη Ελένη
Φιγκιώρη Έφη
Φράγκου Βασιλική
Φράγκου Ιωάννα
Χίρς Αν. (πρεσβυτέρα)
Παράλληλα, το βράδυ της Μεγ. Παρασκευής, τα παρακάτω παλλι-
κάρια του χωριού, με μεγάλη προθυμία περιέφεραν στους ώμους 
τους, τον στολισμένο πλέον Επιτάφιο, στους δρόμους του χω-
ριού. Όλους τους ευχαριστούμε!
Ανδριανούδης Τάσος Κωτινούδης Μιχάλης
Βλάχος Δημήτρης Μητράκος Θεόδωρος
Θωμάς Τάσος Πολίτης Μανώλης
Καρτσιώτης Παναγιώτης

	Η Λιτανεία της 2ας του Πάσχα
Ίδια, περίπου, κατάσταση και συμπεριφορά (με το βράδυ της Ανα-
στάσεως), παρατηρείται και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Λι-
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τανείας κατά τη 2η μέρα του Πάσχα. Κατ’ εξοχήν ευσεβής και ιερή 
συνήθεια να περιφέρουμε στους δρόμους του χωριού τις άγιες ει-
κόνες του ναού μας (το ίδιο γίνεται και όπου αλλού γίνεται η λιτά-
νευση αυτή) ψάλλοντες και ικετεύοντες (με τις ειδικές στάσεις) τον 
Πανάγιο Θεό να παράσχει το Έλεός Του στους κατοίκους – ενορί-
τες του χωριού. Είναι μια κατ’ εξοχήν έκφραση ειδικής Προσευχής 
και Ικεσίας (απόρροια παλαιάς πανορθόδοξης συνήθειας).
Όμως αντί για Προσευχή και Ικετευτικούς λογισμούς, εμείς κατα-
ντήσαμε και βλέπουμε την όλη τελετή σαν μια «βόλτα» (περίπου) 
και σαν μια ευκαιρία για κουτσομπολιό και συζήτηση…….. Απο-
τέλεσμα αυτής της «ευλαβούς» μας συμπεριφοράς, είναι, έπειτα 
από διακόσια μέτρα, να αφήνουμε τη «βόλτα» μας και να πηγαί-
νουμε στην πλατεία του χωριού για καφέ!

	Ο εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου
Μέσα στις ευωδιές του Μάη (9 του μήνα) και στα κελαηδήματα των 
πουλιών, γιορτάστηκε στο ομώνυμο εξωκκλήσι, η μνήμη του Αγί-
ου ιερομάρτυρα Χριστοφόρου. Πέρυσι δεν μας άφησαν οι βροχές να 
χαρούμε τη θαυμάσια πανδαισία που δημιουργούν οι συναυλίες των 
φτερωτών αηδονιών και των καλλικέλαδων ψαλτάδων μας. Φέτος, 
ήταν πραγματικά απόλαυση. Βοήθησε τα μέγιστα και η όλη οργάνω-
ση και προσφορά της νέας Διακονικής Επιτροπής των οικογενειών 
Νικολάου Κουμπουρέλου και Χρήστου Λειβαδίτη. Το μόνο σύννεφο, 
η ξαφνική τότε επιδείνωση της ασθένειας της Σούλας Λεβαδίτη, η 
οποία δυστυχώς κατέληξε με την αναχώρησή της στους Ουρανούς.
Ο Άγιος Χριστόφορος να είναι πάντα μεσίτης τους.

Η Δράση του Συλλόγου μας το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου

Πενήντα συγχωριανοί μας πήραν μέρος στην εκδρομή που οργάνωσε 
ο Σύλλογός μας με πρωτοβουλία του Γυναικείου τμήματος, το Σάββατο 
19 Μαΐου 2012. Δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος μας και η συνε-
χής βροχόπτωση μας ταλαιπώρησε. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε: 
Επίσκεψη στην πόλη της Κοζάνης, όπου επισκεφτήκαμε το καταπλη-1) 
κτικό Λαογραφικό Μουσείο της πόλης και στην κυριολεξία μείναμε 
κατάπληκτοι από τα πλούσια εκθέματά του.
Συνεστίαση το μεσημέρι στο Βελβεντό , καταπληκτική πόλη δίπλα στο 2) 
φράγμα του Αλιάκμωνα.
Τέλος, καφές στην πανοραμική Νεράιδα και επιστροφή στο χωριό μας. 3) 
Κουραστικό το πρόγραμμα λόγω της κακοκαιρίας όμως οι εμπειρίες 

που αποκομίσαμε βοήθησαν στο να ξεχάσουμε την κούραση και την 
ταλαιπωρία και η ευχή όλων ήταν, γρήγορα μια άλλη εκδρομή με καλύ-
τερες καιρικές συνθήκες.

το Δ.Σ.

Αναβίωσε και φέτος πάλι το έθιμο του Αϊ Γιαννιού στην Μπα-
τσίλα. Ένα έθιμο, που θέλει να ανάβουμε και να πηδάμε φωτιές 
κάθε χρόνο στις 23 Ιούνη, παραμονή του Αϊ Γιάννη, (γενέθλιον 
του Ιωάννη του Προδρόμου).

Από τα παιδικά μας χρόνια θυμάμαι, ανάβαμε φωτιές στις γειτο-
νιές του χωριού, και κάθε γειτονιά προσπαθούσε να ανάψει τη με-
γαλύτερη. Δυστυχώς και αυτό το έθιμο, όπως και πολλά άλλα, τείνει 
να χαθεί. Εμείς όμως στην Μπατσίλα, κρατάμε γερά ακόμη!!

Έτσι το Σάββατο 23 Ιουνίου, μόλις απλώθηκε το σκοτάδι, ανά-
ψαμε το νυχτέριο όπως έλεγαν οι παλιοί. Πρώτα κάψαμε τα πρω-
τομαγιάτικα στεφάνια, ρίξαμε τον Αϊ Γιάννη που είχαμε κόψει νω-
ρίτερα και μετά τα … τσάκνα, που είδαμε και πάθαμε να τα βρού-
με. Βλέπετε, έγιναν και αυτά, είδος πολυτελείας στο χωριό!!

Η έκπληξη και η χαρά των παιδιών ήταν απερίγραπτη. Δεν 
σταμάτησαν να πηδούν και να ξαναπηδούν τη φωτιά, και όλοι 
μαζί να λένε: «η σκύλα να καεί και εγώ να μην καώ». Ήταν τόση 
η χαρά τους, που έψαχναν μέσα στους κήπους, μέσα στο σκοτάδι 
να βρουν τσάκνα, μη τυχόν σβήσει η φωτιά.

Αφού καταλάγιασε λίγο ε! τότε πηδήξαμε και εμείς οι μεγάλοι, 
έτσι για το καλό.

Στο τέλος όλοι φάγαμε από μια σκελίδα σκόρδο που το είχαμε 
ψήσει στη φωτιά για να μη μας θερμαίνει, όπως έλεγαν οι γιαγιά-
δες μας (να μην ανεβάζουμε πυρετό).

Ας ευχηθούμε και του χρόνου να ‘μαστε όλοι καλά και να ξα-
ναπηδήξουμε τις φωτιές του Αϊ Γιαννιού.

Παπαδούδη Αθανασία

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές…ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ – 
ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ

Από την γιορτή του Αη- Γιάννη στην Μπατσίλα του χωριού

Όπως όλοι γνωρίζετε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
επανιδρύθηκε η Τράπεζα Αίματος Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ Πετρο-
κεράσων.

Παρακαλούμε και πάλι όσοι μπορούν και 
θέλουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες να 
μεταβούν οι ίδιοι στο Νοσοκομείο, αφού 
συνεννοηθούν με την υπεύθυνη της αι-
μοδοσίας κ. Νεοχωρή στο τηλέφωνο 
993390 ή με κάποιο μέλος του Δ.Σ. 
Δυστυχώς δεν μπορούμε να προγραμμα-
τίσουμε αιμοδοσία στο χωριό μας γιατί θα 
πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή 40 άτο-
μα και είναι κάπως δύσκολο. 

ΑιΜΟΔΟΣιΑ
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1. Στο αλσύλλιο της Αγίας Τριάδας
2. Στους χώρους αναψυχής Μακροκοπάνας, Μπουζουγλή

Είκοσι και πλέον παλικάρια από 15 έως 90 ετών ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα του Συλλόγου μας για τους προγραμματισμέ-
νους καθαρισμούς και εξωραϊσμούς των παραπάνω χώρων.

Όλα τα παραπάνω παλικάρια εφοδιασμένα με τα απαραίτητα 
εφόδια: τσουγράνες, κλαδοκόπους, χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, 
έτρεξαν από το πρωί και ρίχτηκαν με όρεξη στη δουλειά. Έκοψαν 
κλαδιά, ρίζες, μάζεψαν τα ξερόκλαδα και τα ξερόφυλλα, κούρε-
ψαν αγριόχορτα, πέταξαν ότι άχρηστο συγκεντρώθηκε.

Σήμερα οι χώροι αυτοί άλλαξαν όψη και είναι πανέτοιμοι να 
δεχτούν τους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να περάσουν μια 
θαυμάσια ημέρα κάτω από τον ίσκιο των υπεραιωνόβιων βελανι-
διών και πίνοντας το δροσερό και πόσιμο νερό των πηγών Μπου-
ζουγλή και Μακροκοπάνας.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. αισθάνονται την υποχρέ-
ωση να ευχαριστήσουν θερμά όλους όσους έλαβαν μέρος στις 
εξορμήσεις αλλά κυρίως συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους δύο 
αδερφούς Ανδριανούδη, Μανώλη και Θανάση, οι οποίοι είναι πα-
ρόντες σε κάθε εξόρμηση του Συλλόγου και παρ’ ότι είναι 89 
και 86 ετών, δουλεύουν σαν εικοσάρηδες. Ας γίνουν παράδειγμα 
προς μίμηση.

η συνεστίαση των κατοίκων του χωριού
Συνέχεια του αποκριάτικου χορού, που πραγματοποιήθηκε 

στις 19 Φεβρουαρίου στον Λαγκαδά στην αίθουσα των Λουτρών 
ΜΥΓΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, ακολούθησε όπως είχαμε υποσχεθεί, η συ-
νεστίαση των κατοίκων του χωριού στην ταβέρνα «ο Βλάχος» 
στην πλατεία των Πετροκεράσων.

Ενενήντα κάτοικοι του χωριού μας μαζί με το Συμβούλιο του 
ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κ. Θανάση 
Φράγκο και τον κοινοτικό σύμβουλο κ. Θανάση Καλαφάτη, γευ-
μάτισαν το μεσημέρι της Κυριακής 20 Μαΐου 2012.

Όλοι έμειναν κατενθουσιασμένοι από το γευστικό μενού που 
προσέφερε η ταβέρνα «Βλάχος» αλλά και από την καταπληκτι-
κή ορχήστρα των δύο εξαίρετων καλλιτεχνών που παρουσίασαν 
ένα ωραίο μουσικό πρόγραμμα και πολλοί χόρεψαν με την ψυχή 
τους.

Ευχόμαστε σε όλους να είναι πάντα καλά,
και του χρόνου να είναι όλοι παρόντες.

Το Δ.Σ. του ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

Η Δράση του Συλλόγου μας το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου Εξορμήσεις για καθαρισμό και εξωραϊσμό

Από τον εξωραϊσμό 
του χώρου αναψυ-
χής Μακροκοπάνας 

Ο Θανάσης Ανδριανού-
δης στο εξωκκλήσι της 
Αγ. Τριάδας

Η ομάδα εθελοντών στη Μπουζουγλή

Ο Εμμ. 
Ανδριανούδης.

Ο Θανάσης Καλαφάτης και ο Εμμ. Ανδριανού χορεύουν στη συνε-
στίαση των κατοίκων του χωριού στην πλατεία 

εκδηλώσεις στο χωριό Τα 2 παλικάρια των Πετροκεράσων
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Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Από την εκδρομή της Ξάνθης

Ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου 
προς τον Μητροπολίτη μας 

Στη συνέχεια κατεβήκαμε στο κέντρο της πόλης και για μια ώρα 
περίπου περιπλανηθήκαμε στο λαϊκό παζάρι της Ξάνθης.
Το μεσημέρι μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Ο Σεβασμιότατος 
μας  περίμενε στην Ιερατική Σχολή, όπου στην τραπεζαρία του 
οικοτροφείου μας παρέθεσε εκλεκτό γεύμα. Ο Σύλλογος καθώς 
και όλοι οι εκδρομείς ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο πα-
τριώτη μας Μητροπολίτη για την εγκάρδια υποδοχή και την ευγε-
νή φιλοξενία και ευχόμεθα ο Θεός να του δίνει Υγεία και Δύναμη 
ώστε να συνεχίζει το δύσκολο έργο του.

Το Δ.Σ. του Μ.Α.Σ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου προσφέρει μια εικόνα του 
Προφήτη Ηλία στον Σεβασμιότατο 
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Το μνημείο της αρχαίας αγοράς που 
επονομάστηκε στην τουρκοκρατία τα «εί-
δωλα» «ιncantadas» (Μαγεμένες) στα 
ισπανοεβραϊκά, «Suretler» (Άγγελοι) στα 
τουρκικά, υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι 
της ιστορίας της Θεσσαλονίκης μέχρι την 
αφαίρεσή του το 1864. η ιδιόμορφη κιο-
νοστοιχία με τις ανάγλυφες μορφές που 
ξεχώριζε ανάμεσα στα σπίτια της εβραϊκής 
συνοικίας Rogos (μεταξύ λουτρών «Παρά-
δεισος» και Παναγίας Χαλκέων, πάνω από 
την εγνατία Οδό), προκαλούσε το θαυμα-
σμό και αναφέρονταν ως «αξιοπρόσεκτη 
κατασκευή»1  «διάσημο αρχιτεκτόνημα»2, ενώ 
τα γλυπτά της Λήδας και του Γανυμήδη «αντάξια 
της ωραίας εποχής της Ελλάδας»3. 

Δεν θα αναφερθούμε εδώ στην περιγραφή 
και ερμηνεία των «Μαγεμένων»,  που υπάρχουν 
σε θαυμάσιες μελέτες4, αλλά στα πραγματικά 
περιστατικά της αφαίρεσής τους κάτω από 
την προστασία του αυτοκράτορα της Γαλλίας, 
Ναπολέοντα τρίτου. Πολύτιμη είναι η μαρτυ-
ρία του ίδιου του εντεταλμένου «συλλέκτη», 
παλαιογράφου Emmanuel Miller, ο οποίος, σε 
επιστολές προς τη σύζυγό του5 περιγράφει το 
εγχείρημά του λεπτομερώς. 

Ας πάρουμε το νήμα από την αρχή. Στις 
10 Οκτωβρίου του 1854, από τη Θάσο όπου 
βρίσκεται συγκεντρώνοντας αρχαιότητες, 
ο Miller ανακοινώνει «το μεγάλο νέο»: «O 
σουλτάνος, μέσω του μεγάλου βεζύρη Φουάντ 
Πασά, μου έδωσε την άδεια να αφαιρέσω και 
να μεταφέρω στη Γαλλία τα οκτώ αγάλματα 
της Θεσσαλονίκης που τόσο επιθυμούσα» (Le 
Mont Athos, σ. 322). Φαίνεται πως για πε-
ρισσότερα από εκατό χρόνια οι πρόξενοι 
της Γαλλίας και της Αγγλίας έκαναν προ-
σπάθειες για να αποκτήσουν άδεια για την 
αφαίρεση των Μαγεμένων, αλλά ο εκάστο-
τε πασάς ήταν απρόθυμος6. «Θα έχω λοιπόν 
τα αγάλματά μου, λέω θα έχω, γιατί υπάρχουν 
ακόμη μεγάλες δυσκολίες. Ο εβραϊκός και ελ-
ληνικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης θα 
εκμανεί όταν μάθει ότι θα πάρουν αυτά τα 
αγάλματα.... Θα χρειαστεί ο πασάς να στείλει 
ένοπλη δύναμη και όσο διακριτικοί κι αν είμαστε 
το νέο θα κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα. Τώρα 
που η τουρκική κυβέρνηση έδωσε το λόγο της, 
δεν θα επανέλθει και πρέπει οπωσδήποτε να 
δράσουμε» (ο.π. σ. 322). 

Μετά από ένα περιπετειώδες θαλασσινό 
ταξίδι ο Miller αγκυροβολεί στη Θεσσα-
λονίκη, στο λιμάνι των Μύλων Αλατίνι για 

1  James Stuart and Nicholas Revett, The Antiquities of 
Athens and other monuments of Greece, London, 1762, 
p. 89.
2  Ε. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, 
Asia and Africa, London 1816, II, p. 352.
3  Esprit-Marie Cousinery, Voyage dans la Macedoine, 
Paris, 1831, p. 33
4  Lucia Guerrini, Las Incantadas di Salonicco, 
Archeologia Classica, Roma, 1961, p. 40-70,
P. Perdizet, L’ «Incantada» de Salonique, Monuments et 
Memoires 31, Paris, 1930, p. 51-90,
Ι. Baldassare, Las «Incantadas» di Salonicco, Studi 
Miscellani 22, Roma 1974, p. 23-35,
και αναδημιοσίευσή τους στις «Μελέτες για την αρχαία 
Θεσσαλονίκη», εκδ. Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονί-
κης, 1985. 
Επίσης, Α. Μέντζος, Πρόταση για την ερμηνεία των 
«Ειδώλων» (Ιncantadas)  της Θεσσαλονίκης με αφορμή 
νεότερα ευρήματα, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία 
και τη Θράκη 11, 1997, σ. 378-387.
5  Emmanuel Miller, Le mont Athos, Vatopedi, l’ ile de 
Thasos», Paris, 1889.
6  Ε. D. Clarke, Travels in various countries of Europe, 
Asia and Africa, London 1816, II, p. 352.

της ελένης 
Στούμπου-Κατσαμούρη*Οι «Μαγεμένες» και ο Νόστος

λόγους μυστικότητας, στις 29 Οκτωβρίου. 
Το σχέδιο είναι να μεταφερθούν εκεί τα 
γλυπτά των Μαγεμένων χωρίς να πάρει εί-
δηση ο κόσμος. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση 
με τον γάλλο πρόξενο Μ. de Pontcharra 
μαθαίνει ότι η εντολή από τη Γαλλία έχει 
αλλάξει: «Υπάρχει ενδιαφέρον για το σύ-
νολο του μνημείου, πάρτε τα όλα» (o.π. 
σ. 337). Ο Μiller χαρακτηρίζει την εντολή 
«τρέλα ανέφικτη» καθώς το πλοίο του δεν 
διαθέτει τα αναγκαία μηχανήματα για να 
υψώσει μαρμάρινους όγκους πέντε έως έξι 
τόννων. Φέρνει το πλοίο στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης, το νέο κυκλοφορεί. Το ίδιο πρωί 
πηγαίνει στον πασά, ο οποίος είναι υπερβο-
λικά εξυπηρετικός μαζί του και του παρέχει 
ό,τι ζητά: άνδρες, στρατιώτες, άμαξες κ.α. 
Του χαρίζει μάλιστα κι ένα αρχαίο αγγείο, ο 
Miller το δέχεται «με ευγνωμοσύνη».

Την 1η νοεμβρίου μέρα των Αγίων Πά-
ντων δίνει ρεπό στους ναύτες του. «Ο 
πληθυσμός ήδη είναι αναστατωμένος και κινη-
τοποιείται. Έχει εκμανεί που πρόκειται να πάρω 
τα αγάλματα, τα οποία είναι φρικτά παραμορ-
φωμένα». Σημειώνει εδώ ότι οι παλιοί γενί-
τσαροι διασκέδαζαν κάνοντας σκοποβολή 
πάνω στα γλυπτά και αργότερα το ίδιο και 
οι κάτοικοι(!) «Ο ιδιοκτήτης κυρίως, που 
βρίσκεται μέσα στην αυλή του το μνημείο δια-
σκεδάζει με τη σειρά του να σπάει από καιρού 
εις καιρόν κομματάκια και να τα πουλάει στους 
τουρίστες». Λέει ότι σχεδιάζει να φέρει την 
επαύριο στρατιώτες για να κόψουν την 
κυκλοφορία στο δρόμο των εργασιών κι 
ακόμα να φέρει ζαπτιέδες (χωροφύλακες) 
να κοιμούνται στο σπίτι για να εμποδίσουν 
«την κακοβουλία να φθείρει περισσότερο αυτά 
τα αγάλματα» (ο.π., σ. 338).

Στις 2 νοεμβρίου αρχίζουν από το πρωί, 
περιτριγυρισμένοι από ένα πλήθος «περίερ-
γων γεμάτων κακοβουλία». Στις διαμαρτυ-
ρίες του ιδιοκτήτη του σπιτιού ο Miller τον 
στέλνει να πει τα παράπονά του στον πασά. 
Ο πασάς φτάνει με άμαξα και την έφιππη 
συνοδεία του. «Όλος ο κόσμος διαλύθηκε όπως 
πετά ένα σμήνος περιστέρια» (ο.π. σ. 339). Ο 
πασάς πιάνει από το Miller από το χέρι και 
τον ανεβάζει στην άμαξά του. 

Οι ναύτες ετοιμάζουν το όχημα για τη 
μεταφορά των αγαλμάτων. «Από εκείνη τη 
στιγμή, όλα μαθεύτηκαν παντού και ο πληθυ-
σμός συνταράχθηκε με θαυμαστό τρόπο: κου-
τσομπολιά, λόγια, φλυαρίες, απίστευτες ασυ-
ναρτησίες. Όλοι οι ξένοι πρόξενοι έτρεξαν 
να τηλεγραφήσουν στην Κωνσταντινούπο-
λη για να σταματήσουν την απομάκρυνση 
των αγαλμάτων». (ο.π., σ. 339).

Στις 3 νοεμβρίου, με τη βοήθεια ενός βα-
ρούλκου, κατεβαίνει το πρώτο από τα τρία 
τμήματα του επιστυλίου «υπό το γενικό θαυ-
μασμό». Οι γύρω στενοί δρόμοι ήταν γεμάτοι 
ασφυκτικά. «Οι στρατιώτες με τα μπαστούνια 
τους δυσκολεύτηκαν υπερβολικά για να συγκρα-
τήσουν τους περίεργους, όμως έφτανε να σηκω-
θεί ο συνταγματάρχης: τότε έγινε το «σώσε». 
Το θέαμα ήταν πρωτότυπο, έτρεχε ο ένας πάνω 
στον άλλο, έπεφταν στο ρείθρο του δρόμου, τι 
ιδιόρρυθμος λαός!» (ο.π., σ. 340).

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο, είναι 
αργία για τον εβραϊκό πληθυσμό. «Δεν 
μπορείτε να φανταστείτε το συνωστισμό στους 
δρόμους που οδηγούν στο θέατρο των εργασιών 
μας. Δεν υπήρχε τρόπος να περάσεις. Είναι ένα 

θέαμα που όλος ο κόσμος θέλει 
να δει. Εχθές, η κυρία Poncharra 
(η σύζυγος του προξένου) κι ένα 
πλήθος άλλες κυρίες ήρθαν για να 
δουν το κατέβασμα του δεύτερου μαρμάρινου 
κομματιού και της δεύτερης ομάδας αγαλμάτων 
(πεσσού)... Για να κάνουμε τους εβραίους να 
οπισθοχωρήσουν, οι οποίοι ωστόσο φορούσαν 
τις καλές τους φορεσιές, μεταχειριστήκαμε 
κουβάδες νερό. Αρκέστηκαν να βγάλουν τους 
σκούφους τους και να βάλουν ένα μαντήλι στο 
κεφάλι.Την επόμενη εβδομάδα θα μεταφέρουμε 
από το πλοίο την πυροσβεστική αντλία, και όπως 
υπάρχει πηγάδι στο σπίτι, θα καταβρέξουμε 
τους περίεργους έτσι ώστε να τους κόψουμε 
την όρεξη» (ο.π., σ.342).

Στις 12 νοεμβρίου έχει ολοκληρωθεί 
η μεταφορά των πεσσών στο αμπάρι του 
πλοίου. «Οι τούρκοι λυσσομανούν πάντα, 
υπολογίζουν πάντα σε μια ακυρωτική δια-
ταγή από την Κωνσταντινούπολη» (ο.π., 
σ. 345). Αναφέρει στη συνέχεια ένα περι-
στατικό που σχετίζεται πιθανώς με τις προ-
λήψεις των τούρκων για τους «Αγγέλους» 
(Suretler), όπως ονόμαζαν τις μορφές 
του μνημείου. «Ένας από αυτούς έπαιξε μια 
κωμωδία από τις πιο γελοίες. Ένας καβάσης, 
υπηρέτης, ήρθε δίπλα στο άγαλμα της Νίκης. 
Έκλαιγε και ήθελε να τη φιλήσει. Η ψάθα τύλιγε 
το άγαλμα σχεδόν ολόκληρο. Οι ναύτες είχαν 
αφήσει μόνο το πίσω μέρος του αγάλματος. Ο 
άνθρωπός μας μη βλέποντας άλλο πρόσωπο 
αποφάσισε και το φίλησε. Φαντάζεστε τα γέλια 
του κόσμου και τα γιουχαίσματα των ναυτών. 
Είναι ένα τρελός ή ηλίθιος» (ο.π., σ. 345).

Στις 9 του μηνός ο Miller ψάχνει για 
βουβάλια για να μεταφέρει τα αγάλματα 
στο λιμάνι. «Φτάνουν τέσσερα ζευγάρια που 

4. Η Αύρα, μορφή από τους πεσσούς των Μα-

γεμένων,  ύψος 2,18 μ. Μουσείο Λούβρου.
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τα ζέψαμε, αφού τοποθετήσαμε την πρώτη ομά-
δα (πεσσών) στο όχημα που είχα φέρει από τη 
Θάσο. Δυστυχώς, οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης 
είναι πολύ στενοί και εμφανίζουν γωνίες που 
είναι δύσκολο να στρίψεις. Ταλαιπωρηθήκαμε 
πολύ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι δρόμοι 
έχουν φρικτό οδόστρωμα, έχει τρύπες παντού, 
μετά πρέπει κανείς να περάσει όλα τα παζάρια, 
να αποφύγει τα γωνιακά μαγαζιά κι αυτό με 
οκτώ βουβάλια στο ζυγό! Δεν καθαρίζουν ποτέ, 
πετούν τα ψόφια ζώα στους δρόμους, όπου 
σαπίζουν... Τέλος σε μιάμιση ώρα φτάσαμε στο 
λιμάνι... Δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχου-
με στην πλάτη όλο τον πληθυσμό, κι ότι οι 
ζαπτιέδες που μας συνοδεύουν δύσκολα τα 
βγάζουν πέρα» (ο.π., σ. 346). 

Το ζήτημα που απασχολεί τώρα τον 
Miller είναι ο θριγκός «H υπόθεση των 
αγαλμάτων πάει καλά, αλλά υπάρχουν άλλα 
μέρη του μνημείου που θα ήθελαν ολόκληρα 
στο Παρίσι. Η πρώτη σειρά λίθων του θριγκού 
είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρό-
πος να βγει αν δεν κοπούν στα δυό τα τέσσερα 
κομμάτια που την απαρτίζουν».Ο Miller δεν 
δείχνει να προβληματίζεται καθόλου για 
το διαμελισμό του μνημείου, τον απασχο-
λεί μόνο το τεχνικό κομμάτι. Στη συνέχεια 
αναφέρει μια έμπνευση της νύχτας για το 
πως να κόψει τα μάρμαρα εξοικονομώντας 
χρόνο και χρήμα: «πολύ απλά χρειαζόταν να 
μπουν τα μάρμαρα οριζόντια κατά τρόπο ώστε 
το μεγαλύτερο μέρος να αιωρείται στο κενό. 
Θα συγκρατούσαμε με σκοινιά τα δύο μέρη και 
με ένα σιδερένιο όγκο που θα τον αφήναμε να 
πέσει στο τμήμα που προεξείχε θα σπάζαμε το 
μάρμαρο στα δύο» (σ. 347). Πριν προχωρή-
σει, αποφασίζει να ζητήσει τα απαραίτητα 
εργαλεία για τη μεταφορά των μαρμάρινων 
όγκων από το ναύαρχο Aboville, διοικητή 
της γαλλικής ναυτικής μοίρας στον Πειραιά. 
Ο ναύαρχος του στέλνει ατμόπλοιο με 91 
άνδρες και μηχανήματα. 

Στη συνέχεια συναντά δυσκολίες με τα 
ζώα. Οι βούλγαροι ιδιοκτήτες των βουβα-
λιών δεν συνεργάζονται με αποτέλεσμα 
«οι ζαπτιέδες ή οι στρατιώτες να αναγκάζονται 
πάντα να χρησιμοποιήσουν το μπαστούνι» 
(σ. 350). επόμενο πρόβλημα είναι η λά-
σπη στο παζάρι που εμποδίζει τα ζώα να 
προχωρήσουν. Ο πασάς υπόσχεται να την 
καθαρίσει. Οι βροχές της Θεσσαλονίκης 
όμως δεν ξεπερνιούνται (σ. 350). Ο Miller 
αρχίζει να απογοητεύεται. «Δεν θα γράψω 
σήμερα στον αυτοκράτορα, γιατί δεν έχω τίποτα 
καλό να του αναγγείλω. Δεν θα ησυχάσω παρά 
μόνον όταν δω στο λιμάνι την πρώτη από τις 
τέσσερις μεγάλες πέτρες. Είναι μια δοκιμασία για 
την οποία έχω πολλές αμφιβολίες. Τι κλίμα αυτό 
της Θεσσαλονίκης! μια σχεδόν διαρκής υγρασία 
που με παγώνει!» (σ. 351).

Λίγες μέρες αργότερα φτάνει μήνυμα από 
την προστάτιδά του Μme Cornu, που παίζει 
το ρόλο του ενδιάμεσου στην επικοινωνία 
του με τον αυτοκράτορα: «βλέπω ότι υπάρ-
χουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, αυτά που θα 
μεταφέρετε αρκούν». Ο Miller νιώθει απο-
γοήτευση για τον άδικο κόπο (όχι όμως για 
το διαμελισμό του μνημείου) (σ. 355).

Στη συνέχεια αποκαθηλώνει όλα τα αρ-
χιτεκτονικά μέλη της αριστερής πλευράς 
και το κιονόκρανο της τελευταίας κολώ-
νας, που ανασκάπτει για να φανεί η βάση 
της και ο στυλοβάτης. «Είναι βέβαιο ότι δεν 
διασκεδάζει κανείς καταστρέφοντας τα θεμέλια 
ενός μνημείου, τα οποία σώζονται ίσως ακέ-
ραια. Ανασκάπτοντας και συνεχίζοντας θα ήταν 
εύκολο να βρεθεί η γενική κάτοψη. Όμως τι 
δυσκολίες! πόση δουλειά, ιδίως αυτή την επο-
χή με τόσο κακό καιρό...» (σ. 357). Για τις 
κολώνες διαπιστώνει ότι η μόνη λύση για 
να μεταφερθούν είναι τα τις δέσει ο καπε-
τάνιος στην κουβέρτα του πλοίου. 

Στις 28 νοεμβρίου με την προοπτική 
της επιστροφής φιλοσοφεί πάνω στην αρ-
χαιολογική του αποστολή: «αυτή η αρχαι-
ολογική εκστρατεία που μόλις έκανα, μ΄έκανε 
να δω ότι ήμουν κατάλληλος γι’ αυτό το είδος 
της άσκηση... Αν η τύχη με είχε στείλει σε μια 
χώρα πλούσια σε ανεξερεύνητες αρχαιότητες, 

τι συγκομιδή θα είχα μα-
ζέψει!» (σ. 359). 

Στις 4 Δεκεμβρίου, 
«οι υποθέσεις προχωρά-
νε λίγο έως καθόλου». 
Ένα τηλεγράφημα της 
Μme Cornu του ξεκα-
θαρίζει ότι δεν πρό-
κειται να του στείλει 
τίποτα και να αρκεστεί 
στα μηχανήματα που 
έχει. Ακολουθεί μια 
απίστευτη κρίση ειλι-
κρίνειας: «Θα χρεια-
στεί λοιπόν να σπάσω τα 
μάρμαρα για να αποκα-
τασταθεί η κυκλοφορία 
στο δρόμο, όμως τι αξι-
οθρήνητη αναγκαιότητα! 
Θα είχαμε πιο πολύ δίκιο 
να διαμαρτυρηθούμε 
για τη βαρβαρότητα. Θα ήταν καλύτερα να 
αφήναμε το μνημείο έτσι όπως ήταν και 
να αρκεστούμε στα αγάλματα. Το να το 
καταστρέψουμε, να αποκαθηλώσουμε όλα 
τα μάρμαρα που το απαρτίζουν, και μετά να 
τα κομματιάσουμε είναι πράξη ενός Βαν-
δάλου. Όλος ο κόσμος θα μας κατηγορήσει.» 
(σ. 360).

Οι μέρες περνούν, ο Miller αρχίζει να κάνει 
εκπτώσεις: «Aν μπορούσα μόνο να μεταφέρω 
τα μικρότερα μάρμαρα, θα ήμουν ευχαριστημένος 
και θα άφηνα, χωρίς πολλές τύψεις τα τέσσερα 
που είναι θηριώδη και τα οποία δεν μου φαίνεται 
ότι μπορούν να μεταφερθούν παρά μόνο με το 
μετόχλιστρο... Να τώρα τι έχω αποφασίσει αν τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. Θα απλώσω τα μάρμαρα 
κατά μήκος των τοίχων, έτσι ώστε να μην εμποδί-
ζω την κυκλοφορία και θα τοποθετήσω τα τέσσερα 
μεγάλα σε μια πλατειούλα, εκεί κοντά. Επιστρέ-
φοντας στο Παρίσι θα πω στον αυτοκράτορα ότι 
μπορούμε να πάμε να τα πάρουμε, αν θέλουμε, 
διαφορετικά, θα τα χαρίσω στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου που χτίζουν στη γειτονιά και θα 
είναι ευχαριστημένοι που θα έχουν μάρμαρα να 
χρησιμοποιήσουν» (σ. 361)

Έτοιμος ψυχικά να αναχωρήσει, αναφω-
νεί «Τι κακόγουστο αστείο, αυτή η έκφραση 
«Ωραία Ανατολή»!... (σ. 362).

Το τελευταίο γράμμα του Miller από τη 
Θεσσαλονίκη έχει ημερομηνία 13 Δεκεμ-
βρίου. Έχουν μεταφερθεί άλλα τρία «μι-
κρά» μάρμαρα, τα κιονόκρανα, προβλημα-
τίζεται ακόμη για τα τέσσερα μεγάλα. Δεν 
γνωρίζουμε τι απέγινε με τα σχέδιά του.

επίλογος
Ο Miller δεν ήταν αρχαιολόγος, αλλά 

ούτε είχε το απλό ενδιαφέρον να περιγρά-
ψει το μνημείο, να κρατήσει σημειώσεις 
για την ακριβή του θέση, να καταγράψει τα 
μέλη που αφαιρούσε και να τα αριθμήσει. 
Έτσι, στο Μουσείο του Λούβρου έφθασαν 
λίγα χρόνια αργότερα οι πεσσοί με τις ανά-
γλυφες μορφές και τα κιονόκρανα, ενώ 
μεταφέρθηκαν αργότερα από αποθήκες, οι 
βάσεις των πεσσών, ένα τμήμα επιστυλίου 
και δύο τμήματα ζωφόρου. Δεν είναι γνω-
στό τι απέγιναν 
τα άλλα κομμά-
τια που αναφέ-
ρει ο Μiller στις 
επιστολές του.

Ο ι  κ ί ο ν ε ς 
και τα μεγάλα 
κομμάτια του 
θριγκού φαί-
νεται ότι δεν 
μεταφέρθηκαν 
ποτέ. η συνοι-
κία Rogos και 
το σπίτι που 
βρίσκονταν οι 
Μαγεμένες κα-
ταστράφηκαν 
από την πυρκα-
γιά του 1917, 
το ίδιο και ο 
ναός του Αγίου 

νικολάου στο χτίσιμο του οποίου πιθανώς 
χρησιμοποιήθηκαν τα ξεχασμένα μάρμαρα. 
Δεν γνωρίζουμε ποιά ήταν η τύχη τους. 

η θλιβερή αυτή λεηλασία, αντίθετα με την 
περίπτωση των ελγινείων, αποσιωπήθηκε 
και ξεχάστηκε. Μόνο από τύχη μπορεί να 
πέσει κανείς στη μακρόστενη αίθουσα του 
Λούβρου όπου εκτίθενται οι πεσσοί με τις 
ανάγλυφες μορφές της Θεσσαλονίκης, χωρίς 
χώρο για να οπισθοχωρήσει και να δει έστω 
το σύνολο μετωπικά. Οι παλιοί μύθοι της πό-
λης έχουν ξεχαστεί και οι νέοι αστικοί μύθοι 
απεχθάνονται τη θλίψη της τουρκοκρατίας. 
Ίσως η αφορμή της εκατονταετηρίδας από 
την απελευθέρωση να είναι μια αφορμή 
αυτογνωσίας. Αν υπάρχει νόστος, οι γιατροί 
λένε πως θεραπεύεται, με την επιστροφή. 
Οι Θεσσαλονικείς, όλων των κοινοτήτων, 
αισθάνονταν τις Μαγεμένες δικές τους και 
αντέδρασαν στην αρπαγή τους όπως μπο-
ρούσαν. Ας τους τιμήσουμε γι’ αυτό το όχι, 
όταν οι νεότεροι συμπολίτες τους είπαμε 
τόσα ναι στην καταστροφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς από αδιαφορία.-

*Η Ελένη Στούμπου-Κατσαμούρη σπούδασε αρχαι-
ολογία στο Α.Π.Θ. και κινηματογράφο στο Παρίσι με 
το Jean Rouch. To 2007 κέρδισε το βραβείο μικρού 
μήκους στο φεστιβάλ της Μπεζανσόν (Γαλλία) για τον 
«Αμφορέα της Ελευσίνας και το 2010 το ίδιο βραβείο 
στο αντίστοιχο φεστιβάλ της Αμιένης (Γαλλία) για το 
«Παράξενο πεπρωμένο της αρπαγείσας κόρης». Η 
τελευταία της δουλειά είναι ένα ντοκιμαντέρ για το 
λαϊκό μύθο που έδωσε στις Μαγεμένες το όνομά τους.
στο αντίστοιχο φεστιβάλ της Αμιένης (Γαλλία) για το 
«Παράξενο πεπρωμένο της αρπαγείσας κόρης». Η τε-
λευταία της δουλειά είναι ένα ντοκιμαντέρ για το λαϊκό 
μύθο που έδωσε στις Μαγεμένες το όνομά τους.

1. James Stuart, The Incantada, σχέδιο με χρώμα, 1852.

3. James Stuart, Nicholas Revett, Τhe Ιncantada, 
σχεδιαστική αναπαράσταση, τομή, 1852.
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Το υπερκινητικό παιδί παρουσιάζει μια 
έντονη κινητική δραστηριότητα που συνο-
δεύεται από διάσπαση της προσοχής, αυτό 
δεν σημαίνει όμως ότι είναι «προβληματι-
κό».

Τα αίτια κυρίως οφείλονται στο περιβάλ-
λον ή στην επίδραση διαφόρων τοξίνων.

Τα συμπτώματα του υπερκινητικού παι-
διού είναι τα εξής : Είναι ανήσυχο, σηκώ-
νεται όρθιο συνέχεια, πηγαίνει από το ένα 
κάθισμα στο άλλο ή στριφογυρίζει στην κα-
ρέκλα του. Κάνει αδέξιες κινήσεις και φυσι-
κά προξενεί διάφορες ζημιές.

Στην προσχολική ηλικία το πρόβλημα 
δεν είναι μεγάλο για το παιδί, για τους γο-
νείς ναι. Πρέπει οι γονείς να έχουν τα μάτια 
τους δεκατέσσερα όχι τόσο για να μην κάνει 
ζημιές όσο για να μην χτυπήσει. Προσοχή 
χρειάζεται και στο δρόμο. Ξαφνικά μπορεί 
να πεταχτεί στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν 
πολυσκέφτεται τους πιθανούς κινδύνους.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν 
πάει στο Δημοτικό. Δεν κάθεται φρόνιμα 
στην τάξη. Ενοχλεί τους διπλανούς του. Τον 
ενοχλεί ακόμη και το ξύσιμο του μολυβιού 
από το διπλανό παιδί, ερεθίζεται από την 
κόρνα του αυτοκινήτου, ενοχλείται από τις 
δυνατές φωνές, από το δυνατό κλείσιμο της 
πόρτας. Όλα αυτά βομβαρδίζουν το παιδί.

Η προσοχή του διασπάται. Όταν έχει να 
λύσει ασκήσεις ξεκινά αμέσως χωρίς να πο-
λυσκεφτεί. Κάνει λάθη αδικαιολόγητα ενώ 
είναι έξυπνος. Δεν μπορεί να καθίσει στο 
γραφείο του για πολλή ώρα συγκεντρωμέ-
νος για να κάνει τα μαθήματα του. Συνέχεια 
σηκώνεται μια για νερό, μια στην τουαλέτα, 
όλο δικαιολογίες ψάχνει.

Με το παραμικρό ενοχλείται. Ενώ ήταν 
γελαστό και ήρεμο ξαφνικά για ασήμαντη 
αφορμή μπορεί να νευριάσει, να γίνει επιθε-
τικό ακόμη και να βάλει τα κλάματα.

Αρκετοί γονείς αισθάνονται «ενοχές» 
για τη συμπεριφορά του παιδιού τους και 

Οι σύγχρονες κοινωνίες πολλές φορές αντι-
μετώπισαν βαθιά κρίση. Σπάνια όμως η αίσθη-
ση του τέλους μιας εποχής και η αρχή μιας άλ-
λης ήταν τόσο έντονη, όσο σήμερα.

Συνήθως η πολιτιστική κρίση επιφέρει την 
οικονομική κρίση. Κατά μία άλλη άποψη συμ-
βαίνει το αντίθετο.

Η οικονομική κρίση είναι πιο απτή, είναι υλι-
κή ενώ η πολιτισμική είναι πιο αδιόρατη, λίγο 
απροσδιόριστη και λιγότερο συνειδητή. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο καταστροφική.

Η πολιτιστική κρίση είναι πρωτίστως κρίση 
αξιών, ιδεών, στάσεων ζωής, νοοτροπίας, θε-
σμών. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτισμικοί παρά-
γοντες. Όπως η ιδέα της ελευθερίας, ο σεβα-
σμός, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, η ελπίδα, 
η προοπτική για ένα καλλίτερο μέλλον, η ομα-
δικότητα, η συνεργασία κ.α.

Σε μια κοινωνία με κρίση όλοι οι πολιτισμι-
κοί παράγοντες έχουν μειωθεί, άλλοι σε μικρό-
τερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν είναι 
δυνατόν μερικοί να ανθούν και άλλοι να έχουν 
διαβρωθεί: Λειτουργούν σαν τα συγκοινωνού-
ντα δοχεία. Η διάβρωση των πολιτισμικών πα-
ραγόντων δεν έρχεται από την μία μέρα στην 
άλλη. Είναι μακροχρόνια και έχει ως αποτέλε-
σμα να μειώσει, να μην πω αλλοιώσει ακόμη 
και τους θεσμούς.

Μοιραία θα έρθει και η οικονομική κρίση που 
δε δημιουργείται από την μία μέρα στην άλλη, 
είναι μακροχρόνια και χρειάζονται μακροχρό-
νιες προσπάθειες και θυσίες για να επανέλθει 
στην πρότερη κατάσταση. Για να εκλείψει όμως 
η οικονομική κρίση δεν πρέπει να υπάρχει έλ-
λειμμα πολιτισμού.

νιώθουν τύψεις και αναρωτιούνται μήπως δια-
παιδαγωγούν σωστά τα παιδιά τους.

Πρώτα – πρώτα δεν χρειάζεται βία από την 
μεριά των γονιών, ούτε φωνές ούτε εκνευρι-
σμός. Οι φασαρίες επιδεινώνουν τη συμπεριφο-
ρά του παιδιού. Χρειάζεται ηρεμία, καλοσύνη, 
διάλογος, συμβουλές. Με την πίεση επιτυγχά-
νουμε προσωρινά, να μην πω, στιγμιαία απο-
τελέσματα. Η συνεχής νουθεσία, η κατανόηση, 
η υπομονή είναι αυτή που φέρνει μακροχρό-
νια αποτελέσματα. Εάν όλη μέρα φωνάζουμε 
«πάψε, μη μιλάς, θα σε δείρω» δεν επιτυγχά-
νουμε τίποτα. Ίσα - ίσα το εκνευρίζουμε, συ-
νηθίζει τις φωνές και αν χρειαστεί κάποτε δι-
καιολογημένα να το μαλώσουμε δεν θα πιάσει 
τόπο η φωνή μας. Περισσότερο επιτυγχάνουμε 
με το χαμόγελο και το χάιδεμα του κεφαλιού 
του παρά με τις φωνές.

Όταν σχολάει πρέπει πρώτα να ξεκουρα-
στεί. Μετά χρειάζεται πολλή κίνηση μέσα στο 
σπίτι. Εάν υπάρχει δυνατότητα να έχει ατομι-
κό δωμάτιο χωρίς πολλά έπιπλα για να βρίσκει 
χώρο να κινείται.

Αφού ξεκουραστεί ν’ αρχίσει τα μαθήματά 
του, κάνοντας όμως πολλά διαλλείματα. Αφού 
τελειώσει τα μαθήματα, τότε θ’ αρχίσει το παι-
χνίδι. Καλό θα είναι να υπάρχει σταθερή ώρα 
για το διάβασμα.

Ο καλλίτερος τρόπος για εκτόνωση είναι ο 
αθλητισμός και κυρίως η ατομική άθληση. Με 
τη γυμναστική εκτονώνει την υπερδραστηριό-
τητά του. Τα ομαδικά παιχνίδια δεν ενδείκνυ-
νται τόσο. Τα καλύτερα είδη άθλησης είναι ο 
στίβος γενικά, το κολύμπι, το καράτε κ.α.

Το υπερκινητικό παιδί έχει φυσικά και θετι-
κές ενέργειες. Η προσοχή των γονιών δεν πρέ-
πει να εστιάζεται μόνο στις αρνητικές ενέργειες 
του παιδιού τους, πρέπει να συζητούν μαζί του 
και τις θετικές ενέργειες και να το επιβραβεύ-
ουν γι’ αυτές.

Εάν ο γονιός καταφέρει να προσεγγίσει 
σωστά το παιδί του, θα το βοηθήσει ουσιαστι-
κά.

Κουμπουρέλος νίκος

Το υπερκινητικό παιδί

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το κράτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη 
για την πολιτισμικό-οικονομική κρίση. Προσπά-
θησε τα προηγούμενα χρόνια για την οικονο-
μική ευημερία, τη ψεύτικη, αδιαφορώντας για 
την πολιτιστική. Πορεύονταν σε λάθος δρόμο. 
Δεν υπήρχε ανώτερη προοπτική οικονομικής 
ευημερίας. 

Φρόντισε το κράτος και το πέτυχε να υπάρ-
χει μια βιτρίνα ευρωπαϊκή. Αλλά ήταν ψεύτι-
κη.

Δεν φρόντισε όμως την καλλιέργεια ιδεολο-
γίας. Δεν φρόντισε κυρίως την αναβάθμιση της 
παιδείας. Όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκε η παι-
δεία, αλλά υποβαθμίστηκε σε μέγιστο βαθμό. 
Η ιδεολογία του ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ στη Σμύρνη 
δείχνει μια κατεστραμμένη παιδεία. 

Πως θα πάει ο τόπος μπροστά?
Δημιουργήθηκε και αντρώθηκε όμως η ιδε-

ολογία του λαμόγιου, του φοροκλέπτη, του 
άρπαγα, του μικροαστού βολεψάκια στο Δημό-
σιο, του καταφερτζή.

Η παπαρολογία αντικατέστησε τη ρητορική, 
οι επαναστάτες – μαϊμού αντικατέστησαν τους 
γνήσιους αγωνιστές. Η συστηματική ψευδολο-
γία την ντομπροσύνη .

Δημιουργήθηκε ένα τέρας, μια διαστροφική 
ιδεολογική δυσπλασία και νεοπλασία.

Και πως θα καταπολεμηθεί αυτό το τέ-
ρας;

Με μια παιδεία υποβαθμισμένη.
Με ένα κράτος ανήμπορο να εμπνεύσει.
Με τα πρωινάδικα που έχουν κάνει ένα λαό 

να αποχαζωθεί σε μεγάλο βαθμό.

νίκος Κουμπουρέλος

ΤΑΜειΟ ΑΛΛηΛΟΒΟηΘειΑΣ

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 
σας ανακοινώσουμε ότι με απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ επαναδημιουρ-
γήθηκε το Ταμείο Αλληλοβοηθείας με 
σκοπό τη βοήθεια συμπατριωτών μας 
που έχουν απόλυτη ανάγκη. Τα χρήματα 
θα τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό στη 
Εθνική Τράπεζα. Πληροφορίες στη μέλη 
του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 λάβαμε μία 
ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας του Dr 
Jean Pierre Kremer κατά του ιερέα της 
ενορίας μας, η οποία απευθύνονταν 
προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο πρωτ. 
Παναγιώτη Κορκοντζηλά. Θεωρήσαμε 
σκόπιμο να την διαβιβάσουμε με το υπ. 
αριθμ. πρωτ.     12/19-3-2012 έγγραφό 
μας, στον Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου 
Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Νικόδημο για 
τις δικές του ενέργειες, ως ο καθ’ ύλην 
αρμόδιος. Δυστυχώς δεν λάβαμε καμιά 
απάντηση περί των ενεργειών της Μη-
τροπόλεως μέχρι σήμερα.

ΑΓιΑ ΤΡιΑΔΑ
Πολυμεράς Αθανάσιος, Φράγκος Νικόλαος του 
Κανάκη, Καρτσιώτης Βασίλειος, Μπάτσαρης 
Δημήτριος, Κωτούδης Βασίλειος, Μητράκος 
Περικλής, Ανδρεανούδης Εμμ., Πέτρος 
Χοχόλης, Φράγκος Αθανάσιος του Γεωργίου, 
Μητράκος Θεόδωρος, Ανδρεανούδης 
Αθανάσιος, Γρηγορούδης Γεώργιος του Εμμ., 
Κουκλιάτης Γεώργιος, Κωτούδης Ιωάννης του 
Δημ., Ανδρεανούδης Άγγελος, Κωτινούδης 
Απόστολος.

ΜΑΚΡΟΚΟΠΑνΑ
Ανδρεανούδης Εμμ., Ανδρεανούδης Αθαν., 
Καρτσιώτης Βασίλειος, Κουκλιάτης Γεώργιος, 
Καρακώτσιος Αχιλλέας, Θωμάς Αστέριος 
του Λεωνίδα, Λειβαδιώτης Αθανάσιος, 
Μητράκος Δημήτριος, Κουκλιάτης Αθανάσιος, 
Γρηγορούδης Γεώργιος του Εμμ., Φράγκος 
Αθανάσιος του Γεωργίου, Κωτινούδης 
Απόστολος, Κωτούδης Βασίλειος, Φράγκος 
Δημήτριος του Αριστ.

ΜΠΟΥΖΟΥΓΛη
Ανδρεανούδης Εμμ., Ανδρεανούδης Αθαν., 
Λειβαδιώτης Αθανάσιος, Φράγκος Δημήτριος 
του Αριστ., Σκόνδρας Αστέριος, Θωμάς 
Αστέριος, Κωτούδης Βασίλειος, Κουκλιάτης 
Αθανάσιος, Καρτσιώτης Μιχαήλ (πρόεδρος 
Πανχαλκιδικού), Γρηγορούδης Γεώργιος του 
Εμμ., Κωτινούδης Απόστολος.

εΘεΛΟνΤεΣ
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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.
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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

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

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

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

Στην παραπάνω θέση υπάρχει το δα-
σύλλιο πεύκης ηλικίας 25 ετών περίπου 
σε απόσταση 600 μέτρων από τον οικι-
σμό της κοινότητάς μας. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ μετά από 
πρόταση κάποιου μέλους του Δ.Σ. πήρε 
την απόφαση να καθαρίσει το δασύλ-
λιο αυτό από την υποβλάστηση και την 
αποκλάδωση ώστε να αποφύγουμε το 
ενδεχόμενο μιας έρπουσας πυρκαγιάς 
και επιπλέον να καταστεί επισκέψιμο 
από κατοίκους και φίλους.

Έγινε η εισήγηση στο Τοπικό Συμ-
βούλιο της Κοινότητας μας η οποία στη 
συνέχεια έκανε έγγραφο αίτημα στις 
20/4/2012 στο Δασαρχείο Λαγκαδά.

Το Δασαρχείο Λαγκαδά με έγγραφό 
του προς την Τοπική Κοινότητα επιτρέ-
πει τις εργασίες καθαρισμού – αποκλά-
δωσης. Ακολουθεί το έγγραφο με αριθ. 
πρωτ. 31468/2-5-2012 από το Δασαρ-
χείο Λαγκαδά.

Β.Δ.Κ

νερό. Το πιο βασικό αγαθό για την επιβί-
ωση του ανθρώπου.
Σήμερα το χωριό μας αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα λειψυδρίας. Το νερό που φθάνει 
στις δύο δεξαμενές δεν επαρκεί να καλύψει τις 
ανάγκες των κατοίκων.
Αποτέλεσμα, να υπάρχουν έντονα παράπονα 
από όλους αλλά κυρίως από τους ιδιοκτήτες 
των σπιτιών που βρίσκονται ΒΔ του οικισμού 
και τούτο λόγω της τοποθεσίας του οικισμού 
και της κατασκευής του δικτύου.
Οι υπεύθυνοι της ύδρευσης από το Δήμο Λα-
γκαδά μας ενημέρωσαν ότι έπεσαν οι στάθμες 
των πηγών και των γεωτρήσεων γενικά λόγω 
της ανομβρίας.
Όμως και άλλοι παράγοντες συντελούν στη μη 
επάρκεια του νερού.

Η κακή διαχείριση της παροχής του νε-1. 
ρού από τις δεξαμενές, άνοιγμα κλεί-
σιμο των κεντρικών παροχών από μη 
υπεύθυνους χωρίς πρόγραμμα.
Οι υπάρχουσες παροχές χωρίς μετρητή 2. 
και τις οποίες χρησιμοποιούν ορισμένοι 
για πότισμα χωρίς περιορισμό, χωρίς 
κάποιο κόστος.
Οι υπάρχουσες διαρροές λόγω βλάβης.3. 
Σπαταλάτε μεγάλη ποσότητα νερού σε 4. 
πότισμα κήπων με οπωροκηπευτικά 
που σε περίοδο λειψυδρίας θα πρέπει 
να υπάρχει περιορισμός.

Γενικά, πρέπει να μπει μια τάξη και για να 
υπάρξει τάξη θα πρέπει να ληφθούν δραστικά 
μέτρα από τους αρμόδιους και άμεσα.
Προτείνουμε:

Τον άμεσο έλεγχο και καθαρισμό των 	
πηγών φυσικής ροής και των γεωτρή-
σεων.
Ανόρυξη νέας ή νέων γεωτρήσεων 	
(τσαϊρια, Άγιος Αθανάσιος.
Τέλος, έλεγχος από ειδικό συνεργείο 	
όλων των παροχών για να διαπιστωθεί 
εάν υπάρχει νομιμότητα στη χρήση της 
παροχής από τον ιδιοκτήτη (τοποθέτη-
ση υδρομετρητή).

Σε κανέναν δεν αρέσουν οι αδικίες, πρέπει όλοι 
να είμαστε νομοταγής πολίτες και αυτό για το 
καλό όλων.

Το Δ.Σ.

Ο «δαίμων» του τυπογραφείου, κατά την 
εκτύπωση του προηγούμενου φύλλου της 
εφημερίδας μας, έκανε για μια ακόμη φορά 
το ….. θαύμα του. Κατά τη δημοσίευση του 
σημειώματος που αφορούσε τις θέσεις του 
Φίλου και συναδέλφου Θαν. Οικονόμου, για 
την υποδοχή του Τιμίου Σταυρού, ….. έφαγε 
το μισό τίτλο: Αντί του «Σε ενδιαφέρουσα 
ΠΡΟΤΑΣΗ – οφειλομένη απάντηση», ξέχασε 
το «ΠΡΟΤΑΣΗ»…..
Όσον αφορά την αντίδραση του 
ενδιαφερομένου «Ομβριάνιου» ουδέν 
σχόλιο.
Κρίμα πάντως για τον νεόκοπο Εκδότη και 
Διευθυντή της ….. έγκριτης εφημερίδας του! 
Όπως φαίνεται το «πρόβλημα» δεν  είναι 
στιγμιαίο. Έχει βάθος ….! Κρίμα!!!

Γ.Δ.Κ.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Συλλόγου «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ»
Με μεγάλη μας χαρά, η μαέστρος μας κ. Στάσα Τζάλλα, το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά καθώς και όλοι οι χο-

ρωδοί, διαβάσαμε το ολοσέλιδο άρθρο του Γ.Σ.Π., αφιέρωμα στη συναυλία που έδωσε η χορωδία μας στις 11 
Δεκεμβρίου 2011 στο όμορφο χωριό σας και θυμηθήκαμε και νοσταλγήσαμε τις αξέχαστες στιγμές της τόσο 
ζεστής και τόσο πλούσιας από κάθε άποψη φιλοξενίας που γνωρίσαμε κοντά σας εκείνη την ημέρα.

Έτσι, με την επιστολή αυτή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συγγραφέα του άρθρου για τα καλά του 
αισθήματα και τα καλά του λόγια για την χορωδία μας και τη συναυλία που δώσαμε εκεί.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αρκετοί χορωδοί πήραν ως ενθύμιο την φωτοτυπία του άρθρου σε μοντάζ 
μαζί με την πανοραμική φωτογραφία του χωριού σας και τον τίτλο του περιοδικού σας, ενώ άλλοι φωτο-
τύπησαν ολόκληρη την εφημερίδα σας, την οποία καταχωρήσαμε στο αρχείο και στις όμορφες στιγμές της 
Ιστορίας της Χορωδίας μας.

Θέλω ακόμη να σας συγχαρώ για την εξαίρετη και υποδειγματική, με τα τόσο ωραία και χρήσιμα άρθρα, 
εφημερίδα σας, αποτέλεσμα του συλλογικού πνεύματος που σας διακρίνει αλλά και απόρροια της ειλικρινούς, 
έμπρακτης και ανιδιοτελούς αγάπης όλων σας για τον τόπο, όπου ζείτε και αντλείτε δυνάμεις για μια ποιοτική 
αλλά και μακρόχρονη ζωή, την οποία ευχόμαστε σε όλους σας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω με την επιστολή αυτή, τον αγαπητό μας συγχορωδό και συνάδελφο, Θανάση 
Οικονόμου, τον συντοπίτη σας, χάρη στον οποίο επισκεφθήκαμε το χωριό σας και αποκομίσαμε, με αφορμή 
τη συναυλία μας, πάρα πολλά οφέλη, και με την ευκαιρία αυτή να σας πληροφορήσω ότι ο Θανάσης ήταν 
ένας από τους 8 χορωδούς-συγγραφείς, που η χορωδία μας τίμησε για το συγγραφικό τους έργο, σε ειδική 
εκδήλωση προς τιμήν τους, στις 2 Απριλίου 2012. Είναι κάτι που αντανακλά άμεσα και σε εσάς, δεδομένου 
ότι το έργο του αυτό αναφέρεται στη γενέτειρά του, τα Πετροκέρασα.

Με τις θερμές μας ευχαριστίες για τη «φιλοξενία» μας στην εφημερίδα σας, τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια 
για την ποιότητά της καθώς και τις εγκάρδιες ευχές μας, σε σας προσωπικά και σε όλους τους Πετροκερα-
σιώτες.

Για τη Χορωδία Εκπ/κών Ν. Μαγνησίας
Ο Πρόεδρος Γιώργος Δ. Τουφεξής

Βόλος 8 Απριλίου 2012

Προβλήματα στην 
υδροδότηση του χωριού μας

ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Καθαρισμός – Αποκλάδωση δασυλλίου πεύκης στη θέση 
Ρόβια ή Πευκάκια

Διόρθωση ……. ημαρτημένων 
(από τον Γ.Δ.Κουκλιάτη)
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Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» του 1930 εντόπισα κάποιες 
ειδήσεις (τρεις στον αριθμό), οι οποίες ανα-
φέρονται στα Πετροκέρασα1. Δυστυχώς οι ει-
δήσεις αυτές δεν είναι ευχάριστες.

Η πρώτη αναφέρεται σε καταγγελία σε βά-
ρος του Προέδρου της Κοινότητας για σπατά-
λες χρημάτων για το υδραγωγείο του χωριού, 
η οποία όμως καταγγελία αποδείχθηκε αβάσι-
μη, ύστερα από ανακρίσεις του Νομάρχη2, και 
είχε προσωπικά ελατήρια, η δεύτερη αναφέ-
ρεται σε απόπειρα αυτοκτονίας ενός κατοί-
κου νευρασθενή και η τρίτη αναφέρεται στην 
έλλειψη συγκοινωνίας τον χειμώνα.

Αυτούσιες οι ειδήσεις αυτές έχουν ως 
εξής:

ΕΙΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ1. 
Εις Πετροκέρασα κατηγγέλθη ο Πρόε- δρος 

της Κοινότητος ότι εσπατάλησε πολ-λά χρή-
ματα διά το υδραγωγείον πλην όμως η παρά 
του κ. Νομάρχου γενομένη ανάκρι-σις απέ-
δειξεν αβάσιμον την κατηγορίαν ταύτην. Και 
ημείς περιελθόντες το χωρίον και παρατηρή-
σαντες τα διάφορα κοινοτικά έργα επείσθη-
μεν ότι η καταγγελία αύτη εί-χε προσωπικά 
ελατήρια διότι ο Πρόεδρος κ. Θεμ. Μπάτσα-
ρης3 είνε πολύ ενεργητικός και φιλοπρόο-
δος, καταβάλλων κάθε προ-σπάθειαν δια 
την εξέλιξιν του χωρίου του. Διά προσωπικής 
εργασίας κατασκευάζει δρόμους και ελπίζει 
να συνδεθούν ταχέως τα Ραβνά με την Αν-
θεμοῦντα4. Ο κ. Νο-μάρχης υπεσχέθη όπως 
διά τα τεχνικά έργα διατεθή κονδύλιον εκ του 
Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας.       

    ( Φύλλο αρ. 13/13-7-1930, σελ. 4)5. 
 2. ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΒΝΑ

         ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Την 28ην Ιουλίου ο …6 πάσχων εκ νευρα-

Στα Πετροκέρασα πριν από 82 χρόνια
(Πληροφορίες από την εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» τοῦ 1930)

Γράφει ο 
Δημ. Κύρου, Φιλόλογος

σθενείας και αποφασίσας να θέσῃ τέρμα εις 
την ζωήν του προσπάθησε ν’ αποκόψῃ τον 
λαιμόν του διά ξυραφίου αλλά συνεκρατήθη 
υπό του αντιληφθέντος το διάβημά του πα-
τρός του. Την επομένην μετέβη εις την οικίαν 
του θείου του …7 ένθα εύρε τους εξαδέλφους 
του να βελονιά-ζουν καπνό8 και εις μίαν στιγ-
μήν ήρπασε την ψαλλίδα εν ω δε εδοκίμαζε 
ταύτην αν «κόπτῃ» την επλησίασε στο λαιμόν 
του και με μίαν ώθησιν ήνοιξε μεγάλην πλη-
γήν εξ ης ήρχισεν να ρέῃ αρκετόν αίμα. Ευτυ-
χώς επενέβησαν οι παρευρισκόμενοι και τον 
μετέφερον εις την οικίαν του όπου παρέμει-
νεν πυρέσσων μέχρι πρωΐας. Ήδη ευρίσκεται 
εκτός κινδύνου αλλά δεν έπαυ-σε παρακα-
λών να του αφαιρεθή η ζωή του. 

Δ. ΖΑΧΟΣ9

( Φύλλο αρ. 16/3-8-1930, σελ. 4)

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ3. 
Αν τύχη και περάση10 κανείς από τα Πε-

τροκέρασα, νομίζει ότι βρίσκεται σε μιά πό-λι. 
Εκεί συγκεντρώνονται πολλοί παρα-θερισταί 
εκ Θεσσαλονίκης και άλλων πό-λεων. Αντιθέ-
τως όμως τον χειμώνα νομίζει πως βρίσκεται 
αποκλεισμένος στο Τουλού Μπονάρ11 διότι 
δεν υπάρχει ουδέν μέσον συγκοινωνίας.

 Ως πληροφορούμεθα το Επαρχιακόν 
Τα-μείον Οδοποιΐας Χαλκιδικής πρόκειται να 
λάβη αρκετάς χιλιάδας δραχμάς.

Δεν νομίζουν οι αρμόδιοι ότι πρέπει να ρί-
ξουν μιά ματιά σ’ αυτό το δυστυχισμένο χω-
ριό; 

Περαστικός12

(Φύλλο αρ. 37/29-12-1930, σελ. 4)    

Σημειώσεις:

 Στα δημοσιεύματα αυτά χρησιμοποιείται και η 1. 
ονομασία Ραβνά, δύο χρόνια μετά την μετονομασία 
του χωριού, το οποίο μέχρι το 1974  υπαγόταν στον 
Νομό Χαλκιδικής.

 Νομάρχης Χαλκιδικής τότε ήταν ο Ευάγγελος 2. 
Χατζόπουλος (Απρίλιος – Αύγουστος 1930).

 Ο Θεμιστοκλῆς Μπάτσαρης χρημάτισε Πρόε-3. 
δρος της Κοινότητας Πετροκεράσων από 1-9-1929 
έως 31-8-1931, 1-1-1933 έως 11-11-1933, 30-9-1940 έως 
23-11-1940 και 26-6-1941 έως 14-4-1945, Αντιπρό-
εδρος από 1-9-1931 έως 31-12-1932 και Σύμβουλος 
από 12-11-1933 έως     1-5-1934. (Βλέπε, Μιχαήλ 
Θεμ. Καρτσιώτη, Τά Πετροκέρασα – Πρώην Νο-
μού Χαλκιδικής – Τώρα Νομού Θεσσαλονίκης 
- Ιστορικά – Λαογραφικά, τόμ. Γ΄, Θεσσαλονίκη 
1989, σσ. 25-26).

 Η σύνδεση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι 4. 
τώρα.

 Το δημοσίευμα αυτό είναι τμήμα ολοσέλιδου 5. 
σχεδόν δημοσιεύματος – έρευνας της 
εφημερίδος με τίτλο: «Εν παραμελλημένον τμήμα 
της Χαλκιδικής. Τα Ζερβοχώρια. Περιοδεία του κ. 
Νομάρχου», το οποίο έγραψε ο Διευθυντής της 
εφημερίδας Ν. Χ. Γεροχρήστος, που συνόδευσε 
τον Νομάρχη.
6 -7. Για ευνόητος λόγους δεν δημοσιεύουμε το 
όνομά του.
8. Τα Πετροκέρασα από τις αρχές του 20ού αιώνα 
και για 80 περίπου χρόνια καλλιεργούσαν 
εντατικά καπνό ανατολικού τύπου (μπασμάς). 
(Βλέπε, Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη, ό.π., σσ. 55, 58 
και 60-61).
9. Ο Δ. Ζάχος, συντάκτης του ειδησεογραφήμα-
τος, μάλλον είναι ο γεννηθείς το 1907     
Ζάχος Αθαν. Δημήτριος. (Βλέπε, Μιχαήλ Θεμ. Καρ-
τσιώτη, ό.π., σ. 169).
10. Εννοείται το καλοκαίρι.
11. Το Τουλού Μπονάρ είναι τοποθεσία (χωριό) 
της Τουρκίας ( Μ. Ασία), κοντά στο
Εσκί-Σεχίρ. Την πληροφορία μου έδωσε ο κ. Νικ. 
Παπαοικονόμου (Δουμπιά) και τον ευχαριστώ].
12. Δεν γνωρίζουμε τον «Περαστικό» συντάκτη του 
ειδησεογραφήματος, που χαρακτηρίζει το χωριό 
«δυστυχισμένο».
 


