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Συνέχεια στην 6η σελίδα

Συνέχεια στην 6η σελίδα

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  Μ.Α.Σ.  «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ»  διοργανώνει ημερήσια εκδρομή 
το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στα Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας 

με τιμή συμμετοχής 10 € ανά άτομο.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας 

στον πρόεδρο και στα μέλη του Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ/κού Συμβουλίου του «ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ», 
που προέκυψε από τις εκλογές της έκτακτης Γ. Σ. 
του Συλλόγου, έχει ως εξής:

Κωτουδης Δ. Βασίλης Πρόεδρος κιν. 6948049910

Καλαφάτης Α. ΜανώληςΑ΄ Αντιπρόεδρος κιν. 6974332086

Θωμάς Στέργιος Β΄ Αντιπρόεδρος κιν. 6944343275

Κουτσονάνου Κατερίνα Γεν. Γραμματέας κιν. 6945792825

Δημήτρης Μητράκος Ταμίας κιν. 6979110710

Γιούλη Γ. Κουκλιάτη Έφορος Πολιτιστικών κιν. 6979973282

Λειβαδιώτης Θανάσης Έφορος Αθλητισμού κιν. 6945150286

Άννα Μπερμπερίδη Έφορος Γυναικείου Τμ. κιν. 6976721656

Φράγκου Κατερίνα Β΄ Έφορος Γυναικείου Τμ. κιν. 6941590119

Μουτζίκος Αστέριος Β΄ Έφορος Αθλητισμού κιν. 6978273309

Κωτούδης Δημήτρης Ειδικός Γραμματέας κιν. 6947219953

Αιφνιδιαστική, αλλά ανα-
μενόμενη η επίσκεψη του 

Δημάρχου μας που πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 11 Αυ-
γούστου 2011, στη καρδιά του 
καλοκαιριού. Την περίοδο αυτή 
γνωρίζουμε ότι τα πάντα πα-
ραλύουν στη δημόσια διοίκη-
ση και όμως ο Δήμαρχος συνέ-
χισε τη δουλειά του. Αυτό και 
μόνο αποδεικνύει τη συνέπεια 
που διακρίνει τον υπεύθυνο 
πολιτικό άνδρα. Είναι το δεύ-
τερο χωριό, μετά τη γενέτειρά 
μου, που επισκέπτομαι τόνισε 
στη σύντομη εισήγησή του ο 
Δήμαρχος, και συνέχισε «δεν 
μ΄ ενδιαφέρουν τα κόμματα 
και τα χρώματα» παρά μόνο 
η λύση των προβλημάτων του 

Ο απόηχος της άφιξης 
του Δημάρχου κ. Αναστασιάδη 

στο χωριό
Δήμου μας. Ήρθα εδώ για να 
σας αφουγκραστώ όλους. Αυτά 
τα λόγια που βγήκαν αυθόρμη-
τα από το στόμα του Δημάρχου, 
μας συνάρπασαν όλους στη κυ-
ριολεξία. 

Είναι γεγονός εξαιρετικής ση-
μασίας στις μέρες μας να ακούς 
από έναν νέο, ορεξάτο και δρα-
στήριο αιρετό πολιτικό άνδρα 
να μιλάει με ευθύτητα και ειλι-
κρίνεια στον κόσμο. Περιστοιχι-
σμένος από μια πολυμελή ακο-
λουθία με όλους σχεδόν τους 
αντιδημάρχους ανασκουμπώ-
θηκε πράγματι να ακούσει και 
να λύσει τα προβλήματα που εί-
ναι γνωστά στον καθένα μια και 
τα ζούμε κάθε μέρα. 

Νέο Δ/κό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του “Ομβριανού”  κ. Γιώργος Κουκλιάτης παραδίδει 
τα ηνία του Συλλόγου στο νέο πρόεδρο κ. Βασίλη Κωτούδη, με 

ολόθερμες ευχές  για “καλή επιτυχία”  στο έργο του.

Η ταμίας του Συλλόγου και υπεύθυνη για τη διοργάνωση των  
“Ομβριανείων”  κα. Γιούλη Κουκλιάτη, συγχαίρει τα παιδιά 

που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και στα αγωνίσματα.

«Ομβριάνεια 2011» 

… Τα Πετροκέρασα εκτός από την φυσική ομορφιά, διαθέτει πολ-
λούς και  αξιόλογους ανθρώπους που νοιάζονται, πάρα-πολύ τόσο 
για τις παραδόσεις του τόπου τους, όσο και για την πνευματική εξύ-
ψωση των ευγενών κατοίκων του πανέμορφου χωριού τους. Πολ-
λές είναι οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που γίνονται κάθε 
χρόνο για το σκοπό αυτό.

Μια απ’ αυτές, που είχα την τύχη να συμμετάσχω κι εγώ, ήταν η 
Προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο Όρος, που οργάνωσε ο Μ.Α.Σ. 
«Ομβριανός»…

«ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ»
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Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τρίμηνη έκδοση 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 δελτίο 
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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

•Αγροτεμάχιο 10 
στρ. στη θέση
‘’Γεφύρια’’.
Τηλ. 6948049910

•Αγροτεμάχιο 3 
στρ. στη θέση
‘’Μακροκοπάνα’’.
Τηλ. 6973352271

Δωρά εις μνήμην

Ο Λάκης και η ΦούληΜουτζίκου έδωσαν 
στο Σύλλογο 50,00 €  στη μνήμη της 
Μάγδας Βαμβατήρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

*Το  Δ.Σ.  του  Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ  εύ-
χεται  στον  πρόεδρο της  τοπικής κοι-
νότητάς  μας ταχεία ανάρρωση  και την  

επάνοδό  του  στην  ενεργό  δράση.
                                                                                                                     

Το  Δ.Σ.
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

Εσύ έδωσες ή έστειλες 
τη συνδρομή σου;

Αγαπητέ μας συμπατριώτη
και φίλε του «Ομβριανού» 

   Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλό-
γου μας, ιδιαίτερα όμως σήμερα, η βασική 
πηγή χρηματοδότησής του (σήμερα η μο-
ναδική), ήταν και είναι οι  συνδρομές μας. 

Σας παρακαλούμε μην το αμελείτε.
   Μπορείτε να δώσετε τη Συνδρομή σας 
ή τη Δωρεά σας σε οποιοδήποτε μέλος 
του Δ.Σ. και στη συνέχεια ο ταμίας θα 

σας στείλει την απόδειξή σας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να 
ενεργοποιήσει την τράπεζα αίματος 

του χωριού μας.
Το αίμα σώζει ζωές.

Πόσοι άνθρωποι σώζονται καθημερινά 
με τη χορήγηση αυτού του πολύτιμου 

αγαθού!
Ας κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια 
να ξαναδημιουργήσουμε την τράπεζα 

αίματος, είναι επιτακτική ανάγκη.
Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι του ΟΜ-
ΒΡΙΑΝΟΥ, όσοι μπορείτε δώστε το αίμα 

σας για να σώσετε τον συνάνθρωπό 
σας, δηλώστε συμμετοχή στον πρόε-

δρο ή στα μέλη του Δ.Σ.

Για το Δ.Σ.
ο πρόεδρος

Κωτούδης Βασίλης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Σεμέλη Κουκλιάτη και ο Αχιλλέας Καρακώ-
τσιος απέκτησαν αγοράκι
Η Μαρία Μουτζικου και ο Κώστας  Σαββόπου-
λος απέκτησαν κοριτσάκι
Το Δ.Σ. εύχεται στους γονείς να καμαρώ-
σουν υγιή και μεγάλα τα παιδιά τους.

ΓΑΜΟΙ
Η Μαρία Καλαφάτη και ο Κώστας Σκαμπαρ-
δώνης
Ο Δημήτρης Αννετούδης και η Κατερίνα Κου-
τσονανου
Η Μαρία Λάλου και ο Γιαμουρίδης Αναστάσιος
Η Ολγα Μαργαρίτη και ο Κών/νος Μπακάκης

Το Δ.Σ. εύχεται στους νεόνυμφους κάθε 
ευτυχία!

ΚΗΔΕΙΕΣ 
Βαμβατήρα Μάγδα 
Καλαφάτη Μαρίκα
Λαμπούδη Μαρίκα
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια 
του σε όλους τους συγγενείς των κε-
κοιμημένων.

ΠΕΤΥχΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
• Θωμάς Λεωνίδας, Τμήμα Ηλεκτρονικής 

Κ.Τ.Ο Γρεβενων
• Μαλακούδης Βασίλης, Δομικών Εργων 

Κ.Τ.Ο. Σερρών 
• Βλάχος Δημήτρης, Τμήμα Ηλεκτρονι-

κής  κ.Τ.Ο. Θεσσαλονίκης
• Κισούδη Μαρία, Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Χημείας Θεσσαλονίκης
• Κισούδη Κέλι, Σας. Τμήμα Ιατρικό Θεσσαλο-

νίκης
• Πολίτου Άννα, Κοινωνικής και Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής ΠΑΜΑΚ
• Καλαφάτης Μιχάλης, Μάρκετινγκ Και Διοίκη-

ση Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλες και όλους τους επι-
τυχόντες ΥΓΕΙΑ και ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ.

Μία γνήσια 
«Πετροκερασιώτισσα»
 

Γράφει ο Στέργιος Μουτζίκος
 
 Το καλοκαίρι που μας άφησε,μας 
έφερε αντιμέτωπους με την απώ-
λεια ενός αγαπημένου-πρόσχαρου-
καλοκάγαθου και πάνω απ’ όλα γε-
μάτο ζωή, προσώπου.

Ενός προσώπου που έδωσε πάρα 
πολλά στον τόπο μας. Απευθύνομαι 
στον χαμό της Μάγδας της Βαμβα-
τήρα. Μια γυναίκα γεμάτη όνειρα, 
πάθος για την ζωή, δραστήρια, μα 
κυρίως «πλημμυρισμένη» από αγά-
πη για το χωριό μας και τους κα-
τοίκους του. Όλοι όσοι τη γνώριζαν 
είχαν να λένε μια καλή κουβέντα 
γι’ αυτήν. Για το χαμόγελο της, για 
την καλοσύνη της, για την ειλικρί-
νεια που «πρόδιδαν» τα χείλη της 
σε κάθε της λόγο.

Η αγάπη της για το σύντροφό 
της ζωής της, την έφερε στο χωριό 
μας και η ίδια αμέσως το λάτρεψε 
σαν «δεύτερη» γενέτειρά της. Από 
τις λίγες γυναίκες, ίσως και η μο-
ναδική ,που παρόλο δεν καταγόταν 
απ’ το χωριό μας ήταν παρούσα σε 
κάθε δραστηριότητα των Πετρο-
κεράσων. Έτοιμη να βοηθήσει, να 
κοπιάσει, να κάνει τα πάντα για να 
προβάλλει το τόπο μας.

Οι περισσότεροι από εμάς θα θέ-
λαμε να γράψουμε κάποια πράγ-
ματα για τις στιγμές που περάσαμε 
με την συγκεκριμένη γυναίκα. Τις 
προσωπικές μας εμπειρίες. Ίσως τα  
λόγια μας θα χαράζονταν σε ένα 
άψυχο φύλλο χαρτιού, το βέβαιο 
όμως είναι ότι θα ήταν ο ελάχιστος 
φόρος τιμής που θα μπορούσαμε 
να προσφέρουμε σε μια γυναίκα 
που πρόσφερε τόσα. Σε μια γνήσια 
«Πετροκερασιώτισσα»..Καλό παρά-
δεισο θεία μου..

Στις 11/8/2011 πραγματοποιήθη-
κε στην πλατεία του χωριού μας Δη-
μόσια Λαϊκή Συνέλευση παρουσία του 
Δημάρχου κ. Γιάννη Αναστασιάδη, 
των αντιδημάρχων και του τοπικού 
συμβουλίου. Ήταν κάτι που έγινε για 
πρώτη φορά στο χωριό μας και πραγ-
ματικά εντυπωσίασε. Δόθηκε η ευκαι-
ρία στους κατοίκους να ακούσουν τους 
διοικούντες και να πουν και οι ίδιοι τις 
απόψεις τους και να κάνουν και τα πα-
ράπονά τους.

Το Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 
εκφράζει τις ευχαριστίες του και συγ-
χαίρει τον κ. Δήμαρχο και το τοπικό 
συμβούλιο για την πραγματοποίηση 
αυτής της συνέλευσης ευελπιστώντας 
ότι ορισμένα από όσα ζητήθηκαν από 
τους κατοίκους θα πραγματοποιηθούν 
όπως υποσχέθηκε και ο κ. Δήμαρχος. 
Τον παρακαλούμε δε τα Πετροκέρασα 
να τα προσέξει ιδιαίτερα γιατί είναι ένα 
όμορφο ορεινό χωριό, το φιλέτο του 
Δήμου Λαγκαδά.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ • Συνεργασία με την τοπική κοινότητα 

για την επίλυση βασικών προβλη-
μάτων όπως καθαριότητα-ύδρευση, 
καθώς και με τους άλλους φορείς 
εκκλησία-Συνεταιρισμός.

•  Δημιουργία νέου Μητρώου μελών.
 Ήδη ξεκίνησε η προσπάθεια. Δια-

γράφονται τα ανενεργά μέλη ενώ 
επαναβεβαιώνονται τα στοιχεία κάθε 
ενεργού μέλους.

•  Βασικός στόχος είναι η εγγραφή 
νέων μελών.

•  Ενεργοποίηση τράπεζα αίματος.
•  Επαναλειτουργία των χορευτικών 

τμημάτων.
•  Διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων 

στο χωριό μας, που τόσο τις έχει 
ανάγκη.

•  Καθαρισμός των χώρων αναψυχής 
(Μακροκοπάνα-Μπουζουγλή), κα-
θώς επίσης και των χώρων γύρω 
από τα εξωκλήσια (Αγία Τριάδα-
Παναγία-Άγιος Αθανάσιος).

•  Δημιουργία ομάδας εθελοντών.

Στόχοι που έχει θέσει 
το Δ.Σ.
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Άνοια: Ο πιο συχνός σύντρο-
φος των ηλικιωμένων

Ο κύριος Ανέστης είναι 74 
ετών και ξεχνάει συχνά τα κλει-
διά του στο σπίτι. Πάσχει από 
χρόνια χοληστερίνη και έχει 
μονίμως υψηλή πίεση. Η κυρία 
Ελένη είναι 68 ετών, μπερδεύ-
ει τα ονόματα των γειτόνων της 
και ξεχνάει παλιές συνταγές που 
συνήθιζε να εκτελεί. Μετά από 
επίσκεψη σε νοσοκομείο διαπι-
στώθηκαν αλλοιώσεις στον εγκέ-
φαλό της. Η κυρία Κατερίνα είναι 
71 ετών, δυσκολεύεται να μάθει 
καινούργια πράγματα και σπάνια 
προσέχει μία συζήτηση. Οι συγ-
γενείς τηςλένε πως τα τελευταία 
χρόνια έχει αλλάξει πολύ η συ-
μπεριφορά της και ο χαρακτήρας 
της, καθώς έγινε πιο απαθής και 
απρόθυμη. Και οι τρεις τους πά-
σχουν από άνοια.

Όσο συχνά ακούμε την λέξη 
«άνοια» τόσο πιο πολύ τρομά-
ζουμε με την ιδέα ότι κάτι κακό 
θα συμβεί σε εμάς και τους οι-
κείους μας. Η άνοια χαρακτηρί-
ζεται ως η κατάσταση κατά την 
οποία το άτομο έχει χάσει την 
ικανότητά του να μαθαίνει και 
να θυμάται πράγματα, να σκέ-
φτεται όπως παλιά, και συμπε-
ριφέρεται όπως πριν. Όλα αυτά 
έχουν επίδραση στην καθημερι-
νή λειτουργικότητα του ατόμου. 
Ο ασθενής με άνοια, ανάλογα με 
το στάδιο της νόσου στο οποίο 
βρίσκεται, αντιμετωπίζει διάφο-
ρα προβλήματα τα οποία σχετί-
ζονται με την αυτοεξυπηρέτησή 
του. 

Η πιο συχνή μορφή άνοιας 
είναι άνοια τύπου Alzheimer. 
Στην νόσο αυτή,  ο ασθενής δυ-
σκολεύεται να χειριστεί πλέον 
τα χρήματα του, να σχηματίσει 
σωστά τον αριθμό ενός τηλεφώ-
νου, να προγραμματίσει ένα ρα-
ντεβού, να βρει τη σωστή λέξη 
σε μία πρόταση. Σχεδόν πάντα 
η νόσος Alzheimer υποδεικνύε-
ται και μέσω των εργαστηριακών 
ευρημάτων, δηλαδή εξετάσεις 
αίματος και αξονική ή μαγνητι-

Όταν, ακριβώς πριν ένα 
χρόνο, αποδεχόμουνα την 
τιμητική «εκλογή» μου στην 
προεδρεία του «Ομβριανού», 
δεν πίστευα ότι θα είχα την 
ευκαιρία να νιώσω μια απρό-
σμενη και ξεχωριστή εμπει-
ρία.

Στην πολύχρονη επαφή 
μου με διάφορους φορείς 
(επαγγελματικούς, κοινωνι-
κούς, ιεραποστολικούς, πολι-
τιστικούς κ.ά.), ποτέ δεν είχα 
νιώσει τέτοια ζεστασιά και 
αυθορμητισμό. Η συνεργασία 
μου με τα παιδιά του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, ήταν πραγ-

Πριν λίγες μέρες (μέσα Σεπτεμβρίου), πέρασα από το γήπεδο 
του χωριού μας και καμάρωσα τη δουλειά που έκανε το νέο Δ/
κό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, με μπροστάρηδες τους υπεύ-
θυνους «τομεάρχες» Θανάση Λειβαδιώτηκαι Στέργιο Μουτζίκο.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Καθάρισαν όλους τους χώρους, ξανά-
κοψαν το χόρτο και συμμάζεψαν τις εγκαταστάσεις.

Όμως, ποια η απογοήτευση όταν πλησίασα στα αποδυτήρια! 
Όλα σπασμένα! Πόρτες, παράθυρα, καθίσματα. ΓΙΑΤΙ; Ποιος – 
ποια παιδιά τα έκαναν αυτά και μάλιστα με τόση … προσπάθεια 
και μανία; Σίγουρα δεν είναι Πετροκερασιώτες! Δεν μπορεί 
ένα παιδί από τα Πετροκέρασα να έκανε όλους αυτούς τους βαν-
δαλισμούς που είδα.

Γιατί;Ποιον εκδικήθηκε; Ποιον ήθελε να βλάψει; Ποιος του 
έφταιξε; Μήπως τους παππούδες του, που έφτιαξαν το γήπεδο με 
τον ιδρώτα και τις στερήσεις τους; Μήπως τους γονείς του, που 
πληρώνουν κανονικά τις συνδρομές τους στο Σύλλογο; ΠΟΙΟΝ;

Έτσι εκτονώνονται, μου είπε κάποιος. Αλήθεια; Σπάζοντας και 
καταστρέφοντας ξένη περιουσία, ή μάλλον αυτά που ανήκουν σε 
ΟΛΑ τα παιδιά του χωριού; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος … εκτόνω-
σης;Κρίμα σ’ αυτόν (αυτούς;) που το έκανε. Σίγουρα δεν μπορεί 
να υπερηφανεύονται γι’ αυτόν οι γονείς του. Σίγουρα δεν μπορεί  
και ο ίδιος να νιώθει όμορφα!!!

Ανάλογη είναι δυστυχώς και η αντίστοιχη συμπεριφορά με τις 
καταστροφές (βαφές) των πινακίδων. Μουτζουρώνουν, βάφουν 
ή κολλούν αυτοκόλλητα στις πινακίδες στους δρόμους ή στις 
οδούς, γιατί έτσι … εκτονώνονται!!!

Βρέθηκα πριν λίγο καιρό μπροστά σε μια σύγκρουση αυτο-
κινήτων στη γειτονιά μου. Κάποιος οδηγός που δεν ήξερε τους 
δρόμους, περνώντας μια διασταύρωση, θέλησε να περάσει απέ-
ναντι, που ήταν όμως μονόδρομος … και η σύγκρουση έγινε! Η 
πινακίδα με το αντίστοιχο σήμα ήταν … κατάμαυρη!Και οι 
δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 
Ποιο λοιπόν  νομικό ή ΗΘΙΚΟ δικαίωμα, μαύρισε (έσβησε) την 
πινακίδα ο … καλλιτέχνης της μουντζούρας; Σε άλλες χώρες 
(και το γνωρίζω αυτό), το παλικάρι  αυτό θα έμπαινε το λιγότερο 
σε … ψυχιατρείο!

Δεν ξέρω αν και πόσο φταίμε οι δάσκαλοι και οι γονείς. Όμως 
η ευθύνη (και η απάντηση) βαραίνει του νέους. Γιατί παιδιά; Αν 
κάποιος σας έφταιξε (παραχαϊδεύοντάς σας), να το πείτε στον 
ίδιο. Τι σας φταίνε οι άλλοι;

Τώρα είναι η όμορφη εποχή που βάζετε τα θεμέλια στη ζωή σας. 
Δε θα είναι πιο ωραίο, αν αυτά τα θεμέλια στηρίζονται σε σωστές 
βάσεις; Είχα την τύχη, ως δάσκαλος και υπεύθυνος Δ/ντής πολύ 
μεγάλου σχολείου, με 550 μαθητές, να καμαρώσω και πραγματικά 
να θαυμάσω το ήθος, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά πολλών 
παιδιών. Ήξεραν τι ήθελαν, γνώριζαν τους τρόπους να το πετύ-
χουν και πραγματικά προόδεψαν. Αυτοί δεν ήταν νέοι;…

Το γήπεδό μας είναι δικό σας! Είναι ο χώρος για να αθλείστε, 
να παίζετε, να συναγωνίζεστε. Χαρείτε το! Απομονώστε αυτούς 
που δεν το αγαπούν.

Η νέα Διοίκηση του «Ομβριανού» μας θα είναι κοντά και μαζί 
σας για κάθε σας αίτημα και για κάθε σας πρόταση.

Γ.Δ.Κουκλιάτης

Μια θαυμάσια εμπειρία
Από τον προηγούμενο Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Γιώργο Κουκλιάτη, 
πήραμε τα παρακάτω σημειώματα, τα οποία δημοσιεύουμε 
με ευχαρίστηση

ματικά μια ευχάριστη έκπληξη.
Από την πρώτη μέρα άρχι-

σαν τη δουλειά με ιδιαίτερο εν-
θουσιασμό και μεράκι …Πλού-
σιοι σε προτάσεις, σε ιδέες, σε 
αποφάσεις… Και είχαμε πολλά 
να κάνουμε ύστερα από την 
«αγρανάπαυση» των τελευταί-
ων ετών. Όλοι τους δούλεψαν 
με ξεχωριστό ζήλο. Άπειρες οι 
ώρες που διέθεσαν αγόγγυστα 
και χαρούμενα. Ήταν παρόντες 
πάντοτε (εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων) σ’ όλες τις συνεδριά-
σεις και εκδηλώσεις. Η συνερ-
γασία μας ήταν πραγματικά μια 
απρόσμενη αποκάλυψη ! 

Ο αρχικός μας στόχος «το 
ξαναζωντάνεμα και η σω-
τηρία του Συλλόγου» πέ-
τυχε απόλυτα. Προσπαθήσα-
με να συνεχίσουμε τη λαμπρή 
παράδοση των παλαιότερων 
Διοικήσεων και νομίζουμε ότι, 
παρ’ όλες τις ιδιαίτερα δύσκο-
λες οικονομικές συνθήκες που 
αντιμετωπίζει ο τόπος μας, τα 
καταφέραμε αρκετά.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στα 
παλικάρια Μανώλη Καλαφάτη, 
Ηρακλή Κουμπουρέλο, Θανάση 
Λειβαδιώτη (ιδιαίτερα), Γιάν-
νη Μαυρίδη και Γιώργο Τσιού-
μα, και τις λεβέντισσες Γιούλη 

Κουκλιάτη – Ασημακοπούλου, 
Πηγή Μανδώνα (ξεχωριστά), 
ΕμμανουέλαΜέριανου και 
Όλγα Πολυμερά – Κανακού-
δη. 

Στον φίλο και επιτυχημένο 
επιστήμονα Βασίλη Κωτούδη, 
που ήταν κοντά μας πάντοτε 
σε ό,τι, όπου και όσα του ζη-
τήσαμε, χίλια επίσης Ευχαρι-
στώ και ψυχόβγαλτες ευχές 
για επιτυχία και στο νέο του 
«Αξίωμα». Θα είμαστε κι εμείς 
κοντά του.

Γιώργος Κουκλιάτης

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της νόσου 
Alzheimer στις 21 Σεπτεμβρίου.

κή εγκεφάλου. Άλλες μορφές 
άνοιας προκαλούν διαφορετικές 
δυσκολίες στο άτομο και έχουν 
διαφορετική αιτία. Κάποιες από 
τις αιτίες αυτές μπορεί να είναι 
τα αγγειακά προβλήματα, ο χρό-
νιος διαβήτης, η χοληστερίνη, η 
νόσος Parkinson, νευροεκφυλι-
στικές παθήσεις, κ.α.

Θα πρέπει, ωστόσο, να ση-
μειώσουμε πως τα προβλήματα 
στην μνήμη δεν σημαίνουν κατ’ 
ανάγκη και την ύπαρξη άνοιας. Η 
πιο συνηθισμένη ηλικία έναρξης 
κάποια άνοιας είναι γύρω στα 65 
χρόνια, την ίδια ηλικία περίπου 
που ξεκινάει και η φυσιολογική 
γνωστική έκπτωση λόγω γήρα-
τος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, 
το όργανο με το οποίο σκεφτό-
μαστε, μαθαίνουμε και θυμόμα-
στε, υπόκειται σε συνεχείς αλ-
λαγές και φθορά. Η φθορά και 
οι δυσκολίες στην μνήμη είναι 
εν μέρει φυσιολογικό στάδιο της 
ανάπτυξης του ανθρώπου. Όταν 
όμως οι δυσκολίες αυτές γίνουν 
τέτοιες ώστε να επηρεάζουν αρ-
νητικά την καθημερινότητα του 
ασθενούς και των γύρω του, 
τότε είναι χρήσιμη η εξέταση για 
την ύπαρξη άνοιας.

Η συνύπαρξη με ένα ανοϊκό 
άτομο και η φροντίδα του απο-
τελεί μία αδιάκοπη διαδικασία 
που χρειάζεται επιμονή, υπομο-
νή, κατανόηση και γνώση της 
κατάστασης. Οι ειδικοί της ψυ-
χικής υγείας, ψυχίατροι, νευ-
ροψυχολόγοι, και επιστήμονες 
της ψυχογηριατρικής μπορούν 
να συμβάλλουν στη διάγνωση 
και στον από κοινού σχεδιασμό 
της αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
ανοϊκός ασθενής και η οικογέ-
νειά του. Η άνοια υπάρχει πολύ 
πιο συχνά από όσο συνήθως πι-
στεύουμε. Η έγκαιρη και ακρι-
βής διάγνωσή της όμως μπορεί 
να συμβάλει θετικά στην εξέλι-
ξη της νόσου.

Πέτρος Κεχαγιάς
Ψυχολόγος, Α.Π.Θ.

Γιατί;



σελίδα 4 Ομβριανός

Ειδήσεις και ανακοινώσεις 
1. Δύο όμορφα μανουάλια 

(κηροστάσια) και ταιριαστά με 
τον όλο διάκοσμο της εκκλησίας 
μας αντικατέστησαν τα κακόγου-
στα παλαιά, με την αναγκαστική 
ευκαιρία της μικρής, ευτυχώς, 
πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 27 
Δεκεμβρίου 2010.

Και τα δύο αγοράστηκαν με 
την οικονομική συνδρομή όλων 
των ενοριτών μας.

2. Ούτε η ζέστη (λόγω επο-
χής), ούτε το «νηστήσιμο» και 
εργάσιμο της ημέρας, δεν κατά-
φεραν να επηρεάσουν την λα-
μπρότητα της κεντρικής πανή-
γυρής μας, που έγινε και φέτος 
κατά την εορτή του πολιούχου 
μας Προφήτη Ηλία.

Πάρα πολλοί συγχωριανοί 
μας ‘‘κατάφεραν’’ να βρεθούν 
την επίσημη αυτή μέρα στο χω-
ριό. Η παρουσία του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη μας, των 
Αντιδημάρχων της περιοχής 
μας και προπαντός η εξαιρετική 
εμφάνιση και απόδοση των με-
λών της «Πανηγυρικής Επιτρο-
πής» (βλ. προηγούμενο φ. του 
«Ομβριανού» μας), που είχε 
την τιμητική ευκαιρία να οργα-
νώσει το φετινό μας κουρμπά-
νι, με την καθιερωμένη (λόγω 
ημέρας) φασολάδα και τα άλλα 
νηστήσιμα εδέσματα, ξεπέρα-
σαν όλα τα παραπάνω αρνητι-
κά. Τους ευχαριστούμε και τους 
ευχόμαστε να είναι γεροί και να 
ξανασυμμετάσχουν σε παρόμοι-
ες εκδηλώσεις.

Η νέα «Επιτροπή Πανήγυ-
ρης», που πρόθυμα προσφέρ-

Με μεγάλη επιτυχία και πολύ 
κέφι πραγματοποιήθηκε η «Λαϊκή 
βραδιά» που οργάνωσε ο Σύλλο-
γός μας την Κυριακή 28 Αυγού-
στου. Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του 
χωριού, όπως και πάρα πολλά απ’ 
τα αδέρφια και τα παιδιά μας που 
ζουν στην Θεσσαλονίκη, «αποχαι-

Από το χώρο της τοπικής μας εκκλησίας 
θηκε να αναλάβει την οργάνωση 
του πανηγυριού για το 2012, και 
τους οποίους ευχόμαστε Υγεία και 
Δύναμη, αποτελείται από τις πα-
ρακάτω οικογένειες:

Νίκου Κουμπουρέλου 
Δημήτρη Μπάτσαρη
Χρήστου Λειβαδίτη 
Περικλή Σ. Μητράκου
Θανάση Λειβαδίτη 
Δημήτρη Ασβεστά
Μιχάλη Λειβαδίτη 
Βασίλη Δογούλη
Νίκου Οδ. Κυριαζή 
Παναγιώτη Πανταζή
Βασίλη Γ. Καρτσιώτη 
Γιώργου Τσιούμα
Αναστασίου Κουμπουρέλου 
Γιώργου Μπάμπαλη
Αργύρη Κουμπουρέλου 

3. Αρκετοί ενορίτες μας ανέ-
βηκαν και φέτος στην κορυφή 
του Ομβριανού με την ευκαιρία 
της Θείας Λειτουργίας που γίνεται 
κάθε χρόνο στο νεότευκτο εξωκ-
κλήσι του Προφήτη Ηλία, το τε-
λευταίο Σάββατο του Ιουλίου.

Πεζοπορώντας, οι Περισσότε-
ροι, ή εποχούμενοι, όσοι διέθεταν 

κατάλληλο αυτοκίνητο, το πρωί 
της 30ης Ιουλίου «σκαρφάλω-
σαν» κυριολεκτικά για να φτά-
σουν έγκαιρα στην κορυφή. Η 
κατανυκτική Θεία Λειτουργία, με 
τους πάντα πρόθυμους και καλ-
λίφωνους ψαλτάδες μας, η κατα-
πληκτική θέα που εκτείνεται προς 
όλα τα σημεία του ορίζοντα, και 
το πλούσιο κέρασμα από την φι-
λόξενη Διακονική Επιτροπή, απο-
ζημίωσαν απόλυτα όλους τους 
«τυχερούς» που κατάφεραν να 
συμμετάσχουν στο μικρό πανηγύ-
ρι του εξωκκλησιού του Αη-Λια.

4. Κατά τη διάρκεια του 15/
Αύγουστου, πραγματοποιήθηκε 
και φέτος η καθιερωμένη προ-
σκυνηματική εκδρομή της ενορί-
ας μας στο προσκύνημα της Μεγ. 
Παναγίας. Σαράντα πέντε ενορί-
τες μας έσπευσαν να προσευχη-
θούν στον τόπο όπου είχε βρε-
θεί παλαιότερα η  θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας μας και να 
παρακαλέσουν τον Άγιο Θεό να 
συλληφθούν οι κλέφτες και  να 
ξαναέρθει η εικόνα στη θέση της 
προς αγιασμό και παρηγοριά ολό-
κληρης της περιοχής.

5. Μικρότερη σε χρόνο, αλλά 

εξίσου μέγιστη και πάλι, η τιμή 
και η ευλογία από τη φθινοπω-
ρινή έλευση στο χωριό μας του 
Τιμίου Σταυρού από τη Μονή 
Ξηροποτάμου. Εγκάρδιες ευχα-
ριστίες και συνεχής ευγνωμοσύ-
νη στους Πατέρες και ειδικότε-
ρα στον αγαπητό μας Ηγούμενο 
του Μοναστηριού «μας», στον 
π. Ιωσήφ, ο οποίος παρ’ όλα τα 
προβλήματα και τις ευθύνες της 
ηγουμενίας του, συνόδευσε ο 
ίδιος τιμητικά το ιερό κειμήλιο. 
Μακάρι οι αφίξεις του Τιμίου Ξύ-
λου στο χωριό μας (της Άνοιξης 
και του Φθινοπώρου), να μην πα-
ραμένουν αιτίες απλής θρησκευ-
τικής και συναισθηματικής φόρ-
τισης, αλλά να γίνονται αφορμή 
για ουσιαστική αναθέρμανση και 
ανακαίνιση της ζωής όλων των 
ενοριτών μας.

6. Στις 13 Αυγούστου, 
πραγματοποιήθηκε η ανακοινω-
θείσα πλειοδοτική  δημοπρασία 
για ενοικίαση του Εκκλησιαστι-
κού καφενείου για την επόμενη 
πενταετία (2012-2016).

Τελευταία πλειοδότρια αναδεί-
χτηκε η κ. Δήμητρα Ψαρουδάκη, 
σύζυγος του Μιχάλη Μπουγιάλα, 
οι οποίοι ενοικιάζουν ήδη το κα-
φενείο εδώ και εφτά χρόνια, απο-
δείχτηκαν δε άριστοι επαγγελμα-
τίες και χωρίς κανένα ψεγάδι σε 
όλες τους τις δοσοληψίες.

Τους ευχόμαστε υγεία, καλές 
δουλειές και επιτυχία στην νέα 
δύσκολη μισθωτική περίοδο.

Το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο

Λαϊκή Βραδιά 2011
ρέτησαν» με χορούς και τραγούδια 
το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Παρ’ ότι η εκδήλωση έγινε βρά-
δυ Κυριακής, και μάλιστα σε ημερο-
μηνία «περασμένη», η συμμετοχή 
των ‘‘Θεσσαλονικέων’’ ήταν αρκετά 
ικανοποιητική. Όλοι αποζημιώθη-
καν από το θαυμάσιο συγκρότημα 

Η καθαριότητα (το αποριμμα-
τοφόρο επιβάλλεται να περνά δυο 
φορές την εβδομάδα, ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι), ο γιατρός, το νερό, η συ-
γκοινωνία, ο φωτισμός, η ρύθμιση 
θεμάτων πολεοδομίας στα ισιώματα 
κ.α. Όλα τα έπιασε ο Δήμαρχος και 
σε καθένα απ΄αυτά συμπλήρωναν 
τις απαιτούμενες διευκρινίσεις οι 
αρμόδιοι «καθ’ ύλην» Αντιδήμαρχοι 
οι οποίοι ήταν: 1) Σισκούδης Στέ-
λιος από Λαγυνά (Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσωπι-
κού και αναπληρωτής Δημάρχου 
2) Τουλουπίδης Γεώργιος από Σοχό 
(Τεχνικών έργων, Χωροταξίας, Οι-
κιστικής  ανάπτυξης και Πολεοδο-
μικών εφαρμογών 3) Ταχματζίδης 
Ιωάννης από Κορώνεια (Πρόνοιας-
Κοινωνικής Πολιτικής  και Αλληλεγ-
γύης –Διαφάνειας και Ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης 4) Θεοδωρίδης 
Αθανάσιος από Βερτίσκο (Καθαριό-
τητας, κήπων και πρασίνου, ανακύ-
κλωσης, 5)Χαριτωνίδης Αναστάσιος 
από Λαχανά (Περιβάλλοντος, Του-
ριστικής ανάπτυξης, Εκμετάλλευ-
σης φυσικών πόρων και Ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας. Υπεύθυνος 
Πολιτικής προστασίας 6) Μήττας 
Γεώργιος από Βερτίσκο (Δημοτικών 
ενοτήτων με τοπική αρμοδιότητα 

Ο απόηχος της άφιξης του Δημάρχου κ. Αναστασιάδη στο χωριόΣυνέχεια από 1η σελίδα

και την απόδοση των τραγουδιών 
από τον  καλλιτέχνη ‘‘Αναστάσιο’’. 
Για τέσσερις περίπου ώρες (9μ.μ. – 
1π.μ.) δεν σταμάτησε ο χορός και 
τα τραγούδια.

Πραγματικά ήταν μια όμορφη 
βραδιά και από τη θέση αυτή ευχαρι-
στούμε και πάλι τον Πολιτιστικό Το-
μέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, τον Περιφερειάρχη μας, 
όπως και τη Δημοτική Κοινοτική Επι-

χείρηση του Δήμου μας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) 
και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της κ. Γ. 
Σεπειάδη, για την οικονομική κάλυ-
ψη της όλης εκδήλωσης.

Να είμαστε πάντα κοντά στον 
«Ομβριανό» μας και ιδιαίτερα τώρα 
με την καινούργια Διοίκηση και τα 
πολλά νέα παιδιά, που ανέλαβαν 
με όρεξη και κέφι να τρέξουν τη 
σκυτάλη του Συλλόγου.

Γιώργος Κουκλιάτης

και Διαβούλευσης).
Όλοι οι αντιδήμαρχοι  που έλα-

βαν το λόγο, ομολογώ πως μας 
εξέπληξαν με την πληρότητα των 
απαντήσεων στα θέματα - προβλή-
ματα που τους θέσαμε. Η όλη στά-
ση  του Δημάρχου μας ήταν ειλι-
κρινής και παλικαρίσια το τονίζω 
και πάλι αυτό. Δεν σκόρπισε υπο-
σχέσεις, ούτε μοίρασε ελπίδες. Επε-
σήμανε τις οικονομικές δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας την 
περίοδο αυτή και δήλωσε πως δεν 
είναι και τόσο εύκολη η χρηματοδό-
τηση των προγραμματισμένων έρ-
γων του Δήμου που είναι ο δεύτε-
ρος σε έκταση Δήμος της Ελλάδας 
ο οποίος αριθμεί 44 χωριά και έχει 
42.574 πληθυσμό, σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001. Αλλά στο μέ-
τρο του δυνατού, παρά τις δυσκο-
λίες, κατάφερε να αντιμετωπίσει 
σύντομα κάποια τρέχοντα προβλή-
ματα όπως:  Οι διορθωτικές επεμ-
βάσεις στις υπάρχουσες δύο γεω-
τρήσεις νερού με αποτέλεσμα την 
αύξηση τις απόδοσής τους κατά πε-
νήντα και πλέον κυβικά. Η διοργά-
νωση των ΚΑΠΗ σε κάθε χωριό και 
η πραγματοποίηση δεκαήμερων δι-
ακοπών με δέκα μόνο ευρώ το άτο-
μο, μέτρο που ήδη εφαρμόζεται. Η 

βοήθεια στο σπίτι για τους έστω λί-
γους ανήμπορους συγχωριανούς 
μας. Οι δωρεάν ιατρικές εξετά-
σεις (μαστογραφίες) για τις γυναί-
κες του χωριού και αυτό το μέτρο 
τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές 
Οκτωβρίου, όπως πληροφορήθηκα. 
Οι παρεμβάσεις στον αυτοκινητό-
δρομο ΠετροκεράσωνΖαγκλιβερί-
ου με αφορμή την πραγματοποίη-
ση του θερινού Ράλυ Θεσσαλονίκης 
Χαλκιδικής.   

Ωστόσο μένουν και άλλα να 
γίνουν τα οποία  θέσαμε υπόψη 
του εκείνο το   βράδυ όπως: 1) Η 
εκτέλεση  γεώτρησης στην περιο-
χή του Αγίου Αθανασίου για την 
αντιμετώπιση της λειψυδρίας εξαι-
τίας της ραγδαίας οικιστικής ανά-
πτυξη του χωριού, 

2) Η κατασκευή νέας μεγαλύ-
τερης  δεξαμενή νερού λόγω των 
αυξημένων απαιτήσεων, 

3) Η επέκταση της οικιστικής 
ζώνης  στην τοποθεσία «ισιώματα» 
πέρα από το γήπεδο ποδοσφαίρου 
και τον Άγιο Μόδεστο. 

4) Η διαγράμμιση του αυτοκινη-
τοδρόμου Ζακλιβερίου - Πετροκερά-
σων και Πετροκεράσων – Λιβαδίου, 
παρέμβαση απολύτως απαραίτητη, 
γιατί τώρα το χειμώνα η πρόσβαση 

είναι πολύ δύσκολη, λόγω  της ομί-
χλης που συχνά μας επισκέπτεται, 
και μπορεί να θρηνήσουμε θύματα.   

Ανάμεσα στις προτάσεις και πα-
ρεμβάσεις αξίζει να σημειώσω μία. 
Ήταν αυτή του Μανώλη Ανδρεα-
νούδη που διατυπώθηκε με τόσο 
πηγαίο και ευθύ τρόπο ώστε προ-
κάλεσε την προσοχή του Δημάρχου 
και σκόρπισε αίσθηση ικανοποίησης 
στον κόσμο: «Θέλουμε κάθε Παρα-
σκευή να έρχεται το λεωφορείο του 
Δήμου, όπως γινόταν και παλιά, να 
μας κατεβάζει στο Ζαγκλιβέρι (στο 
παζάρι). Γιατί οι περισσότεροι από 
τους εδώ παρευρισκόμενους έχουν 
δικό τους μέσο και δεν σκέφτονται 
εμάς που μένουμε μόνιμα στο χω-
ριό και δεν διαθέτουμε αυτοκίνη-
το». Και το πρόβλημα λύθηκε αμέ-
σως, από την ερχόμενη Παρασκευή 
το δρομολόγιο θα γίνει.  Έτσι αντι-
μετωπίζουν τα προβλήματα εκείνοι 
που το λέει η καρδιά τους. Μπράβο 
Δήμαρχε και  καλό κουράγιο. Ήμα-
στε στο πλευρό σου για το καλό και 
την πρόοδο αυτού του τόπου.

   Σιβροπούλου Ρένα
Αναπ. Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχ. Αγωγής 
και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Μακεδονίας
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οι κινήσεις των μοναχών ήρεμες, 
και ένοιωθες ως «εν ουρανώ εστά-
ναι». Είναι αδύνατο να περιγράψεις 
τα ποικίλα αισθήματα που πλημμυ-
ρίζουν την ψυχή σου. Αργότερα … 
προσγειώνεσαι.

 Απέναντι από το καθολικό περι-
μένει ανοιχτή η Τράπεζα για υλική 
τροφή. Με τάξη όμοια, όπως σε όλα 
τα μοναστήρια, προσφέρεται το λιτό 
μεν αλλά νοστιμότατο φαγητό στα 
μαρμάρινα τραπέζια, ενώ ακούγε-
ται από τον άμβωνα η ανάγνωση 
ψυχωφελών κειμένων… Φορτωμέ-
νοι και γεμάτοι από υπέροχα συ-
ναισθήματα, πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής. Δεν μπορώ να πω με 
βεβαιότητα αν η επιστροφή στον 
«κόσμο» μου ήταν προσωπικά τόσο 
ευχάριστη όπως επίσης δεν μπορώ 
να πω ότι θα ήμουν άξιος και για την 
αγγελική ζωή των μοναχών. Μακάρι 
όμως να ωφελήθηκα και εγώ και οι 
συμπροσκυνητές μου για τη υπόλοι-
πη ζωή μας στον «κοσμικό κόσμο».

 








Από το Θεολόγο Καθηγητή, φίλο του χωριού και του «Ομβριανού» μας, κ. Αναστάσιο Κωτσάκη, πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω 

«ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ», 
από την προσκυνηματική εκδρομή που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας στις 2 – 4 Σεπτεμβρίου και το οποίο, 

χάριν συντομίας (λόγω τυπογραφικού χώρου), περιορίσαμε, με την άδειά του, σε αρκετά σημεία του. 

Από το Θεολόγο Καθηγητή, φίλο 
του χωριού και του «Ομβριανού» 
μας, κ. Αναστάσιο Κωτσάκη, πήρα-
με και δημοσιεύουμε το παρακάτω 
«ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ 
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ», από την προσκυ-
νηματική εκδρομή που πραγματο-
ποίησε ο Σύλλογός μας στις 2 – 4 
Σεπτεμβρίου και το οποίο, χάριν 
συντομίας (λόγω τυπογραφικού χώ-
ρου), περιορίσαμε, με την άδειά του, 
σε αρκετά σημεία του. 

… Τα Πετροκέρασα εκτός από την 
φυσική ομορφιά, διαθέτει πολλούς 
και  αξιόλογους ανθρώπους που 
νοιάζονται, πάρα-πολύ τόσο για τις 
παραδόσεις του τόπου τους, όσο και 
για την πνευματική εξύψωση των 
ευγενών κατοίκων του πανέμορφου 
χωριού τους. Πολλές είναι οι εκδη-
λώσεις και οι δραστηριότητες που 
γίνονται κάθε χρόνο για το σκοπό 
αυτό.

Μια απ’ αυτές, που είχα την τύχη 
να συμμετάσχω κι εγώ, ήταν η 
Προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο 
Όρος, που οργάνωσε ο Μ.Α.Σ. «Ομ-
βριανός»…

Πρώτος προσκυνηματικός 
σταθμός  η Ι.Μ. Ξηροποτάμου. 
Εδώ προσκυνήσαμε με περισσή ευ-
λάβεια κυρίως τον Τίμιο Σταυρό, 
που οι Πετροκερασιώτες έχουν την 
ιδιαίτερη τιμή να τον δέχονται κάθε 
χρόνο στο ευλογημένο τους χωριό 
δύο φορές, την Κυριακή των Βαΐων 
και την εβδομάδα 10-14 Σεπτεμβρί-
ου. Ήταν η πρώτη δυνατή συγκίνη-
ση που δοκιμάσαμε. 

Δεύτερος προσκυνηματικός 
σταθμός η Μεγίστη Ι. Μ. Βατο-
παιδίου.  Από τα πλέον εξέχοντα 
κειμήλια της Μονής είναι η Αγία 
Ζώνη της Θεοτόκου, η κάρα του Αγ. 
Γρηγορίου του Θεολόγου και του 
Ανδρέα Κρήτης, όπως και τα «νινία» 
(εικονίδια) της αυτοκράτειρας Θεο-
δώρας, συζύγου του Θεοφίλου. Το 
καθολικό της μονής τιμάται στον Ευ-
αγγελισμό της Θεοτόκου. 

Με μεγάλη κατάνυξη παρακο-
λουθήσαμε τις ιερές ακολουθίες του 
Εσπερινού και της θείας Λειτουργίας 
τα χαράματα της επόμενης μέρας. 
Το βράδυ συμμετείχαμε με ενδιαφέ-
ρον στη συζήτηση που έγινε με έναν 
Γέροντα πνευματικό της Μονής, με 
θέμα το Μυστήριο της Θ. Κοινωνίας. 
Η φιλοξενία της Μονής ήταν, όπως 
πάντα, πλούσια και προπαντός, γε-

μάτη από αγάπη.
Τρίτο προσκυνηματικός σταθ-

μός οι Καρυές, η Πρωτεύουσα του 
Αγίου Ορους. Eκεί βρίσκεται ο Ναός 
του Πρωτάτου, όπου και η Θαυμα-
τουργή Εικόνα του  ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.
(10ος αι΄.) Η προσκύνησή της φέρ-
νει σε όλους δυνατά ρίγη συγκινή-
σεως. Βέβαια όλες οι μονές έχουν 
τουλάχιστον μια εικόνα της Παναγί-
ας, εξίσου σεβαστή και θαυματουρ-
γή, η εικόνα όμως αυτή νιώθεις να 
σε «αγκαλιάζει τρυφερά, σα Μάν-
να, και είσαι έτοιμος να πέσεις στα 
γόνατα, να κλάψεις, να ζητήσεις τη 
βοήθειά της και να την ευχαριστή-
σεις με πλούσια δάκρυα χαράς και 
ευγνωμοσύνης. Τέλος  είναι και κάτι 
άλλο στο Ναό του Πρωτάτου, όπως 
οι θαυμάσιες τοιχογραφίες του πε-
ρίφημου ζωγράφου Μανουήλ Παν-
σέληνου από τη Θεσσαλονίκη που 
καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες στον 
κεντρικό ναό. Ο Ναός είναι αφιερω-
μένος στην εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Δίπλα στον ιστορικό ναό 
βρίσκεται το επιβλητικό μέγαρο της 
Ιεράς Κοινότητος, όπου είναι η έδρα 
των Νομοθετικών και Διοικητικών 
Σωμάτων της μοναχικής πολιτείας.

Τέταρτος προσκυνηματικός 
σταθμός η Ι.Μ. Ιβήρων. Πριν 
όμως φτάσουμε εκεί επισκεφθήκαμε 
δύο αξιόλογες σκήτες: 

α) του Aγ. Ανδρέου,(κτήμα 
της μονής Βατοπαιδίου) όπου θαυ-
μάσαμε το εσωτερικό του Ναού με 
το «ολόχρυσο» τέμπλο του και τις 
πανέμορφες αλλά παροπλισμένες 
καμπάνες  στον υπαίθριο χώρο του 
καθολικού. Ο ναός του Αγ. Αποστό-
λου Ανδρέα είναι μεγαλοπρεπέστα-
τος και ο μεγαλύτερος του Αγίου 
Όρους. Στον περίβολο της σκήτης 
λειτουργεί η Αθωνιάδα Σχολή 

β) του Προφήτου Ηλιού. Κοι-
νόβια σκήτη που ανήκει στη μονή 
του Παντοκράτορα. Εκεί, εκτός από 
το θαυμάσιο εσωτερικό του Ναού 
του Προφήτη Ηλία επισκεφθήκαμε 
επίσης και το αξιόλογο και εντυπω-
σιακό «Μουσείο», το οποίο οργα-
νώθηκε πρόσφατα από τον Γέροντα 
Δικαίο π. Ιωακείμ και τους ιδιαίτερα 
φιλόξενους μοναχούς.

 Μετά από τα ενδιάμεσα αυτά πα-
νέμορφα προσκυνήματα (Σκήτες) 
φτάσαμε στην Ι.Μ Ιβήρων. ΄Ηταν 
μεσημέρι και η ζέστη αφόρητη. Ο 
Προσμονάριος της Μονής μας οδή-

γησε στο ναΐδριο της  Πορ-
ταΐτισσας, όπου βρίσκεται 
η ιστορική και θαυματουρ-
γή εικόνα της Παναγίας. 
΄Οντως θαυμαστή η μορ-
φή της. Η μεγάλη τιμή που 
τρέφουν όλοι οι πιστοί που 
την επισκέπτονται φαίνεται 
από τα αναρίθμητα χρυ-
σά και αργυρά τάματα και 
αφιερώματα, που βρίσκο-
νται μπροστά της. 

Πέμπτος και τελευ-
ταίος προσκυνηματικός 
σταθμός η Ιερά Μονή 
Μεγίστης Λαύρας. Από 
το μικρό «πουλμανάκι» 
που μας μετέφερε από το 
ένα Μοναστήρι στο άλλο, παρακο-
λουθήσαμε με θαυμασμό τα υπέ-
ροχα δαντελωτά ακρογιάλια της 
βόρειας ακτής της αγιόνυμης χερ-
σονήσου, ενώ πάνω απ’ τα κεφάλια 
μας υψώνονταν, σαν ένας τεράστιος 
γίγαντας, η πανύψηλη κορυφή του 
Άθω.

Λίγο πριν φτάσουμε στον τε-
λευταίο μας προσκυνηματικό προ-
ορισμό, συναντήσαμε την ζωογόνο 
πηγή, «το φρέαρ του Ιακώβ» !!, 
όπου έγινε η θαυμαστή συνάντηση 
του Αγίου Αθανασίου, του ιδρυτή 
της Μεγ. Λαύρας, αλλά και ολό-
κληρης της Αθωνήτικης μοναστικής 
πολιτείας, με την προστάτιδα και 
Έφορο του Αγίου Όρους, την Πανα-
γία μας.  Άφθονο και κρυστάλλινο 
το νερό. Ως άλλοι Ισραηλίτες της 
ερήμου πέσαμε με τα «μούτρα» να 
ξεδιψάσουμε και να δροσίσουμε τα 
σκονισμένα πρόσωπά μας. Κορέσα-
με  παράλληλα και την πείνα μας. 
Τώρα ανανεωμένοι ξεκινήσαμε. Σε 
μισή ώρα βρισκόμασταν δίπλα στο 
«ελικοδρόμιο» τερματικό σταθμό 
για τα αυτοκίνητα. Με τις αποσκευ-
ές στους ώμους περάσαμε την Πύλη 
της Μεγίστης Λαύρας. Μας κατέλα-
βε ένα παράξενο δέος. Στο υπέρ-
θυρο της Πύλης μας «υποδέχτηκε» 
η Κυρία Θεοτόκος η Βασίλισσα του 
Όρους… Δυστυχώς δεν επισκεφθή-
καμε την πλουσιότατη βιβλιοθήκη 
με τους 1650 κώδικες. 

Την επαύριο απολαύσαμε την 
ακολουθία του Όρθρου στο Καθολικό 
και τη θεία Λειτουργία σε παρακείμε-
νο εξωκκλήσι. Κάθε τόσο ακούγαμε 
τον γλυκύτατο ήχο από τη συναυλία 
των έξι, καμπανών σε πλήρη κλίμα-

κα του βυ-
ζαντινού 
οκτάχορ-
δου.

Το όλο 
λειτουργι-
κό «σκη-
νικό» ήταν 
Θαυμάσιο. 
Οι Ψαλ-
μωδίες και 

Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλ-
λογος Ομβριανός Πετροκεράσων 
παρακολουθώντας από κοντά τα 
προβλήματα του χωριού μας, σας 
επισημαίνει ότι κατά τους χειμερι-
νούς μήνες οι δρόμοι που συνδέ-
ουν τα Πετροκέρασα με το Ζαγκλι-
βέρι και το Λειβάδι παρουσιάζουν 
δυσκολίες στους οδηγούς των αυ-
τοκινήτων κατά τη διέλευσή τους 
όταν επικρατεί πυκνή ομίχλη.

Επειδή η λευκή διαχωριστική 
γραμμή που διευκολύνει τους οδη-
γούς έχει σβήσει στην κυριολεξία, 
θα σας παρακαλέσουμε και εμείς, 
παράλληλα με την τοπική κοινό-
τητα να κινήσετε τις διαδικασίες 
για την άμεση διαγράμμιση των 
δρόμων αυτών, ώστε κατά τους 
χειμερινούς μήνες να μην υπάρχει 
πρόβλημα μετακίνησης των οδη-
γών.

Για το Δ.Σ.
ΟΠρόεδρος

          Κωτούδης Βασίλειος                                                                                                                                        
                     Η Γεν. Γραμματεύς

Κουτσονάνου Κατερίνα

Κάτω από το κυπαρίσσι που φύτεψε έξω 
από το «Καθολικό» του μοναστηριού, 
ο Αγ. Αθανάσιος το 960.
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Με εξαιρετική επιτυχία γιορτάστηκαν τα φετι-
νά «Ομβριάνεια». Απ’ το απόγευμα της Παρασκευής, 
μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, 12 και 13 Αυγού-
στου, δεκάδες παιδιά (γύρω στα 55) προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας, έλαβαν μέρος στις διάφορες 
εκδηλώσεις με ιδιαίτερο ζήλο και χαρά, αλλά και με 
ξεχωριστές «επιδόσεις».

Ζωγράφισαν, έτρεξαν, έπαιξαν, διαγωνίστηκαν 
με τα ποδήλατά τους, πέταξαν μακριά το …  νε-
ρομπαλόνι σε μια ιδιότυπη «σφαιροβολία» και δια-
σκέδασαν μαζί με τους γονείς τους και τα υπόλοιπα 
παιδιά. Ήταν μια μέρα γεμάτη, χαρούμενη και αξέ-
χαστη. Την Κυριακή, 14 Αυγούστου, δόθηκαν σε 

«Ομβριάνεια 2011» 

Τα μικρά Ραβνιωτόπουλα  συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό ζωγραφικής.

Διαγωνισμός ζωγραφικής. Διαγωνισμός ζωγραφικής.

Ποδηλατοδρομία: Η εκκίνηση. Ποδηλατοδρομία. Ποδηλατοδρομία.

Οι πιο μικροί φίλοι του  “Ομβριανού”, 
στην εκκίνηση για το αγώνισμα του 

τρεξίματος.

Διαγωνισμός ……. νερόμπαλας. Διαγωνισμός ……. νερόμπαλας.

όλα τα παιδιά ειδικά μετάλλια και Διπλώματα Συμ-
μετοχής.

Στην απόλυτη επιτυχία των εκδηλώσεων και στην 
αρτιότητα της οργάνωσής τους, βοήθησαν ακούρα-
στα και με πολύ κέφι, δύο ιδιαίτερα αγαπητές κυρί-
ες του χωριού: η Δέσποινα Κουκλιάτη και η Νατάσα 
Λέκκα. Τις ευχαριστούμε ιδιαίτερα!

Ευχόμαστε στα παιδιά να είναι γερά και να αξιω-
θούν μεγαλύτερες και αξιότερες διακρίσεις στο στίβο 
της ζωής τους και τα περιμένουμε με χαρά σε κάθε 
κάλεσμα του «Ομβριανού»!

Γιούλη Κουκλιάτη - Ασημακοπούλου
Υπεύθυνη Πολιτιστικών
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Θριάμβευσε και πάλι ο εθε-
λοντισμός. Σε πείσμα του 
στείρου ατομικισμού και της 
εγωιστικής αδιαφορίας, που 
καταδυναστεύει την εποχή 
μας, είκοσι περίπου παλικά-
ρια, από 15-75 ετών, αντα-
ποκρίθηκαν με χαρά στο κά-
λεσμα του Συλλόγου μας για 
τον προγραμματισμένο καθα-
ρισμό και εξωραϊσμό του αλ-
συλλίου, που περιβάλλει το 
εξωκκλήσι του Αγίου Χριστο-
φόρου.

 Το δασύλλιο αυτό, στο-
λίδι πραγματικό (λίγο πριν 
από την είσοδο του χωριού), 
πάνω στο δρόμο Πετροκερά-
σων - Θεσσαλονίκης, μέσω 
Ζαγκλιβερίου,  είχε ‘‘αγριέ-
ψει’’ δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια, από την εγκατάλειψη 
και  την αδιαφορία.

 Έτσι με την πρόσκλη-
ση του Συλλόγου, το Σάββα-
το 13 Αυγούστου, τα παρα-
πάνω παλικάρια, κρατώντας 
τσεκούρια, τσουγκράνες, 
κλαδοκόπους και άλλα  ‘‘κο-
πτικά’’ μηχανήματα, έτρεξαν 
από το πρωί και ρίχτηκαν με 

Εξόρμηση στο αλσύλλιο του «Αγίου Χριστοφόρου»

κέφι στη δουλειά. Ξερίζωσαν 
κούτσουρα, έκοψαν ρίζες και 
κλαδιά, μάζεψαν τα ξερόφυλ-
λα και τα ξερόκλαδα, κούρε-
ψαν τα αγριόχορτα, πέταξαν 
ό,τι άχρηστο είχε συγκεντρω-
θεί και κατακάτσει κάτω και 
γύρω απ’ τις υπεραιωνόβι-
ες  βελανιδιές και τις όμορφες 
κρανιές.

Ο χώρος έλαμψε. Η «βι-
τρίνα» του χωριού άρχισε να 
‘‘ξαναστήνεται’’.

Η νέα Διακονική Επιτρο-
πή του εξωκκλησιού, που την 
αποτελούν οι φιλόχριστες 
και προοδευτικές οικογένειες 
του Νίκου Κουμπουρέλου και 
Χρήστου Λειβαδίτη, μαζί με 
το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον 
του «Ομβριανού» μας, και τη 
φροντίδα του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου, συνέχισαν τη 
δουλειά. Καθάρισαν όλες τις 
παλαιές και σκεπασμένες από 
το χρόνο κούνιες, τραμπάλες 
και  τσουλήθρες, που βρίσκο-
νται στο χώρο της αθλοπαιδι-
άς, μέσα στο δασύλλιο, όπως 
και τους κατεστραμμένους 
πασσάλους της περίφραξης 

και ετοίμα-
σαν το χώρο 
για νέες κατα-
σκευές.

 Π ρ ώ -
τος χορηγός, 
με 500 ευρώ, 
ο αγαπητός 
σε όλους μας 
και φίλος του 
«Ομβριανού», 
ο γιατρός και 
έποικος του 
χωριού, Στέλιος Βασιλείου. 
Κοντά του, ο μόνιμος χορη-
γός του Συλλόγου μας, ο Σω-
τήρης Κατσιαμούρης, με μι-
κρότερο ποσό, αλλά με την 
ίδια πάντοτε αγάπη. Με ανά-
λογα ποσά που ήδη διέθεσαν 
ο Σύλλογος και η τοπική μας 
Εκκλησία, αγοράστηκαν 550 
νέοι πάσσαλοι και άλλα υλικά 
για την περίφραξη, η οποία 
θα γίνει τις επόμενες μέρες.

 Ο Σύλλογός μας νιώθει 
την ανάγκη να ευχαριστήσει 
και από τη θέση αυτή, πρώ-
τα-πρώτα όλους όσους έλα-
βαν μέρος στην εξόρμηση της 
13ης Αυγούστου, και ιδιαίτερα 

τα παιδιά, και τον ακούραστο 
και δραστήριο Αλέκο Καλογε-
ρίδη, και φυσικά τους χορη-
γούς μας, το γιατρό ‘‘μας’’, 
κ. Βασιλείου και τον μπαρ-
μπα-Σωτήρη, και παράλληλα 
να ευχηθεί στους νέους ‘‘Δι-
ακόνους’’ και φροντιστές του 
εξωκκλησιού, που διαδέχτη-
καν την φιλότιμη και φιλόξε-
νη οικογένεια του Λεωνίδα και 
Βαγγελιώς Γρηγορούδη (με 
τα πλούσια και αξέχαστα κε-
ράσματά της), υγεία και αμέ-
ριστη βοήθεια από τους Αγί-
ους Χριστόφορο και Ιωάννη.

Ο π.  Πρόεδρος 
του Συλλόγου

Γ.Δ.Κ.
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Óåëßäá 6 Ïìâñéáíüò

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

óõãêÝíôñùóç
• ÌåéùìÝíï åíäéáöÝñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ óõíäÝïíôáé

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

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

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

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

Ïéêïíïìéêïß ðáñÜãïíôåò
ÏéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç, äõóêïëßá íá áíôåðåîÝëèïõìå óôéò

ïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò ôùí ãéïñôþí êáé ôùí êïéíùíéêþí
õðï÷ñåþóåùí.

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

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

õðï÷ñåþóåéò êáé ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôéò ãéïñôÝò ãßíïíôáé âåâéáóìÝíá

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

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

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

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

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

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

Áíáäçìïóßåõóç áðï ôïí Éáôñéêü Êüóìï

TÓÅÑÉÓ  ÑÏÊ

CHERRIES ROCK

ALL DAY CAFE BAR

  ôçë: 23930 71297        ÐåôñïêÝñáóá

Õðåýèõíïò: Öéãêéþñçò ÈáíÜóçò

(åíôüò & åêôüò ðüëåùò)

ãõíáéêåßá - áíäñéêÜ åóþñïõ÷á

Êïìíçíþí 70 (ðåæüäñïìïò) 55132

• ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

• ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ
ÈÙÌÁÓ

ÈÁÍÁÓÇÓ

Êïëïêïôñþíç 12 (¸íáíôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ)

Ôçë.: 2310 654245 • Èåó/íßêç

WOODWORKERS
Ìé÷Üëçò Óôáìáôßïõ

ÎÕËÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÄÅÍÄÑÏÊÁÔÏÉÊÉÅÓ -
ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ×ÙÑÙÍ

ÊÉÍ.:6974 148025

ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ

“ÌÉ×ÁËÇÓ”
ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Ìé÷. Áè. ÌðïõãéÜëáò

Ôçë.: 23930 - 71411

Î Õ Ë Å É Á
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÂÁËËÉÁÍÏÓ

Îõëåßá åóùô. êáé åîùô. ÷þñùí
Åðåíäýóåéò

Êïëþíåò - Îõëåßá óêåðÞò - Êïñíßæåò -
ÌðáóêéÜ

ÅñãïóôÜóéï - ÁðïèÞêç:Êáëï÷þñé Èåó/íßêçò

Ôçë.:2310-753435

“Ï ÃÉÙÑÃÏÓ”

ÐÁËËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÔÇË. 6944633857  Ïéêßáò: 2310 449474

MåôáöïñÝò - ÌåôáêïìÞóåéò - Ðáíôüò Ôýðïõ

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

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

χΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Προσέχουμε κατά τις μετακινήσεις 

μας σε περιοχές όπου προβλέπονται 
έντονες χιονοπτώσεις.

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

Χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές 
αλυσίδες.

Αποφεύγουμε την οδήγηση σε δύ-
σβατες περιοχές.

ΠΑΓΕΤΟΣ
Σε περιοχές όπου έχει δημιουργη-

θεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν οδηγούμε.

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

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

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

Ο χειμώνας 
δεν αστειεύεται! 

Φέτος, 
ας προστατευτούμε 

καλύτερα!

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε περίπτωση χιονιού ή παγετού.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Επιμέλεια
Γιούλη Κουκλιάτη-Ασημακοπούλου

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

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

σουμε στο επόμενο φύλλο).

Λειβαδιώτης 
Βασίλειος

Μητράκος 
Περικλής

Παπαϊωάννου 
Δημήτριος
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Οι σύγχρο-
νες συνθήκες 
ζωής, ιδιαίτερα 
στα αστικά κέ-

ντρα, περιορίζουν 
τις δυνατότητες του παιδιού 

για παιχνίδια, γιορτές, προσωπική έκφραση, 
επικοινωνία. Η γειτονιά τείνει να εξαφανιστεί 
και οι χώροι των παιχνιδιών είναι ελάχιστοι. 
Το παιδί ζει μέσα σε έναν περιορισμένο και 
επιτηρούμενο χώρο, αυστηρά οριοθετημένο 
από τις απαγορεύσεις των ενηλίκων. Η ση-
μερινή παιδική ηλικία δεν είναι ο παράδει-
σος που αναπολούν οι μεγάλοι. Το παιδί έχει 
να αντιμετωπίσει συχνά τη μοναξιά και την 
πλήξη, δυσκολίες, συγκρούσεις και φόβους. 
Η τηλεόραση λοιπόν, έρχεται να καλύψει 
αυτό το κενό, προτείνοντας στα παιδιά ένα 
σύμπαν με εικόνες, μέσα στο οποίο βλέπουν 
τις επιθυμίες τους να εκπληρώνονται.

Με λίγα λόγια η τηλεόραση διαμεσολαβεί 
ανάμεσα στο παιδί και την πραγματικότη-
τα και δημιουργεί έναν κόσμο παράλληλο 
με τον πραγματικό. Χρησιμοποιεί ορισμένα 
στοιχεία της πραγματικότητας και τα ανα-
μειγνύει με φανταστικά στοιχεία, κατασκευ-

Μια συχνή ερώτηση των γονέων είναι: «Σε 
λίγους μήνες περιμένουμε το πρώτο μας παι-
δί. Πρέπει να διώξουμε το σκύλο/γάτα από το 
σπίτι; Μήπως το παιδί αναπτύξει αλλεργία αν 
έρχεται σε επαφή με τα ζώα από τόσο μικρή 
ηλικία;»  Την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα 
έρχονται να δώσουν πληθώρα σύγχρονωνε-
ρευνών απ’ όλο τον κόσμο, που υποστηρίζουν 
ότι η παρουσία ενός σκύλου ή γάτας στο 
σπίτι δεν αυξάνει τον κίνδυνο να αποκτή-
σουν τα παιδιά κάποια αλλεργία στα κα-
τοικίδια ζώα.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε 
στο JournaloftheAmericanMedicalAssociationμ
ε θέμα «Η έκθεση σε σκύλους και γάτες κατά 
το πρώτο έτος ζωής του ανθρώπου και ο κίν-
δυνος αλλεργικής ευαισθητοποίησής του στην 
ηλικία των 6 με 7 ετών» και δείγμα 474 παι-
διών, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Πα-
ραδόξως, το 33% των παιδιών με καμία έκθεση 
σε ζώακαι το 34%των παιδιών μεένα μόνοσκύ-
λοήγάταβρέθηκαν θετικάστοτεσταλλεργίαςστο 
δέρμα τους, αλλάμόνο το 15%τωνπαιδιών με2 
ή περισσότερασκυλιάήγάτεςείχαναλλεργίες. 
Πολλές άλλες μελέτες έδειξανμείωση τωναλ-
λεργιών και του άσθματοςσε παιδιά πουμεγά-
λωσανσε αγρόκτημακαι περιβάλλονταν από 
πολλά ζώα.

Κόσμημα οικοδομικό για το χωριό το 
νέο  κτίριο  του Μουσείου που δεσπόζει σε 
μια αξιοπρόσεχτη περιοχή στα Λιμουρούδια. 
Ωστόσο παραμένει ανενεργό για αρκετό 
χρόνο. Δεν γνωρίζω το λόγο, εκείνο όμως 
που ξέρω είναι πως λήγει η θητεία της πα-
λιάς διοίκησης με το τέλος αυτού του χρό-
νου και αναρωτιέμαι η καινούργια διοίκηση 
που θα αναλάβει τι θα κάνει; Προφανώς θα 
φροντίσει για τη μεταφορά των εκθεμάτων 
από το Δημοτικό Σχολείο που τώρα στεγά-
ζονται στο νέο κτίριο. 

Η κίνηση αυτή κατά τη γνώμη μου είναι 
λανθασμένη.

Μπορεί το νέο κτίριο σωστά να προορι-
ζόταν για Μουσείο πριν από αρκετά χρόνια, 
αλλά σήμερα οι ανάγκες αλλάζουν. Μήπως 
είναι φρονιμότερο η νέα διοίκηση να αλ-
λάξει τη χρήση του; Αν τυχόν υπάρχουν 
καταστατικές δεσμεύσεις μπορεί να τις τρο-

Παιδιά και αλλεργίες στα κατοικίδια ζώα
Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα αλλεργία προ-

καλείται όταν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύ-
στημα αντιδράσει στην παρουσία ενός ζωϊκού 
αλλεργιογόνου (δηλαδή σε ένα μόριο πρωτεϊνης 
που υπάρχει στην πιτυρίδα, το σάλιο καιτα ούρα 
γάτας και σκύλου). Τα αλλεργιογόνα αυτά, λόγω 
του μικρού τους βάρους αιωρούνται στην ατμό-
σφαιρα, με αποτέλεσμα να μπορούν πολύ εύκο-
λα να μεταφερθούν από τα σπίτια όπου κατοι-
κούν ζώα σε άλλα σπίτια και δημόσιους χώρους 
μέσω του ανθρώπου (πάνω στα χέρια,ρούχα ή 
τα παπούτσια).

Επομένως, η απάντηση στο ερώτημά μας εί-
ναι να μη διώχνουμε τα κατοικίδια ζώα από το 
σπίτι από φόβο μην αναπτύξουν αλλεργία τα 
παιδιά μας.Κι αυτόγιατί οι επιστημονικές έρευνες 
έδειξαν ότι η πιο σημαντική περίοδος έκθε-
σης είναι αυτή του πρώτου έτους ζωής του 
παιδιού και φαίνεται ότι η παρουσία στο 
σπίτι σκύλου και γάτας παρέχει ιδιαίτερη 
προστασία τόσο κατά της αλλεργίαςαπένα-
τι στα ζώα όσο και κατά της αλλεργίας στη 
γύρη και το άκαρι της σκόνης.

Παρόλα αυτά δε θα πρέπει να ξεχνάμε να 
εφαρμόζουμε κάποια βασικά πράγματα: 1) Να 
πλένουμε καλά τα χέρια μας αφού έρθουμε σε 
επαφή με ζώα. 2) Να μη ξεχνάμε τη μηνιαία χο-
ρήγηση εξωπαρασιτοκτόνου (φάρμακο για τσι-

μπούρια-ψύλλους) ώστε να μειώσουμε τη πιθα-
νότητα εμφάνισης κνησμού. 3) Να χτενίζουμε 
τα ζώα πάντα σε εξωτερικό χώρο και να πλέ-
νουμε τη χτένα τους. 4) Ζώα που ζουν μόνιμα 
μέσα στο σπίτι να τα κάνουμε μπάνιο μια φόρα 
στις μία ή δύο βδομάδες. 5) Να αερίζουμε καθη-
μερινά και επαρκώς τους χώρους του σπιτιού. 
6) Να απαγορεύουμε την είσοδο των κατοικί-
διων ζώων μας στα υπνοδωμάτια και να δια-
θέτουμε καλύμματα για τα μαξιλάρια, τα στρώ-
ματα και τους καναπέδες.7) Όσο είναι δυνατό 
να περιορίσουμε τα χαλιά στους χώρους όπου 
κινείται το κατοικίδιό μας (γιατί εκεί εγκλωβί-
ζονται μεγάλες ποσότητες αλλεργιογόνων). 8) 
Και τέλος, να πλένουμε συχνά το στρωματάκι 
όπου κοιμάται το ζώο μας.

Μπερμπερίδη Άννα
Κτηνίατρος  Α.Π.Θ.

Παιδί και Τηλεόραση
άζοντας έτσι μία ψευδαίσθηση της πραγμα-
τικότητας. Όμως, η διάκριση ανάμεσα στο 
πραγματικό γεγονός και το φανταστικό επι-
νόημα καθίσταται προβληματική, πράγμα 
που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο παι-
δί, μία δυσκολία η οποία ξεπερνιέται με την 
ηλικία.

Η τηλεόραση λοιπόν, αποτελεί συστατι-
κό στοιχείο του περιβάλλοντος του παιδιού. 
Το περιβάλλον αυτό επιβάλλει στο παιδί την 
πραγματικότητά του: τον τρόπο ζωής του, 
τις παραστάσεις και τις αξίες που προσανα-
τολίζουν το ρόλο του στην κοινωνία. Από 
την άλλη μεριά, το παιδί δε δέχεται παθητι-
κά όλες αυτές τις επιδράσεις, αλλά ανάλογα 
με την ηλικία, τα κοινωνικά, πολιτιστικά και 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά του, διαμορφώ-
νει από την πραγματικότητα αυτή τις δικές 
του παραστάσεις που του επιτρέπουν να ερ-
μηνεύει τον κόσμο, να προσαρμόζεται και να 
ενεργεί πάνω στην πραγματικότητα. Ο τρό-
πος με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται, 
εσωτερικεύει και αφομοιώνει τα τηλεοπτικά 
μηνύματα είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη δι-
αδικασία και εξαρτάται από την προσωπικό-
τητα του συγκεκριμένου παιδιού.

Η επίδραση της τηλεόρασης δεν είναι 
άμεση ούτε μετρήσιμη, γιατί διαπλέκεται με 
εκείνη της οικογένειας, του σχολείου, της 
ηλικιακής ομάδας  και του γενικότερου πε-
ριβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και ενεργεί 
το παιδί. Η τηλεόραση αποτελεί μια πραγ-
ματικότητα στην καθημερινή ζωή του παι-
διού που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Τα 
θετικά ή αρνητικά της αποτελέσματα εξαρ-
τώνται από τον τρόπο χρησιμοποίησής της.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος λοι-
πόν, συνίσταται σε μια πιο επιλεκτική χρή-
ση των εκπομπών που παρακολουθούν τα 
παιδιά καθώς και στη διακριτική συμμετο-
χή των γονιών στην αποκωδικοποίηση των 
τηλεοπτικών μηνυμάτων. Παράλληλαόμως 
και η παρότρυνση των γονέων αλλά και η 
παροχή κινήτρων στα παιδιά για την επι-
στροφή στην φύση, στο χωριό, στα πα-
ραδοσιακά παιχνίδια, στα παιχνίδια στους 
δρόμους και στην πλατεία με φίλους, θα 
ελαττώσουν σημαντικά τους ενδεχόμενους 
κινδύνους από την αλόγιστη χρήση της τη-
λεόρασης.

Πηνελόπη Μπερμπερίδη
  Νηπιαγωγός Α.Π.Θ.

Το πρόβλημα με το νέο Μουσείο του χωριού
ποποιήσει αρκεί να υπάρχουν αγαθές προθέ-
σεις, να λειτουργεί με διορατικότητα για το 
μέλλον και να μην μένει στατική σε αναχρο-
νιστικές αντιλήψεις.

Νομίζω λοιπόν πως είναι πιο συμφέρον 
για το χωριό η υπάρχουσα κατάσταση να 
μείνει ως έχει, το Μουσείο να παραμείνει στο 
Δημοτικό σχολείο, γιατί σε περίπτωση μετα-
φοράς το υπάρχον ιστορικό κτίριο του Δη-
μοτικού Σχολείου θα μείνει ασυντήρητο και 
μοιραία θα παραδοθεί στην εγκατάλειψη και 
τη φθορά του χρόνου. 

Το νέο κτίριο είναι φρονιμότερο να χρησι-
μοποιηθεί από ιδιώτη επενδυτή για εργαστή-
ρι κατασκευής έργων εκκλησιαστικής τέχνης 
(π.χ. ξυλογλυπτική τέμπλων κ.α.) και δεδο-
μένης της ιστορικής διασύνδεσής μας με το 
Άγιον Όρος ίσως ανοίξει και πόρτα αγοράς 
προς τη κατεύθυνση αυτή. Μια άλλη σκέ-
ψη είναι να γίνει επαγγελματική σχολή π.χ. 

εργαστήρι μελισσοτροφίας σε συνεννόηση 
με τη αντίστοιχη Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης μια και το χωριό έχει αρκετούς 
μελισσοτρόφους και θα είναι χρήσιμη για τον 
τόπο μας. Και τέλος ίσως μια πιο συμφερότε-
ρη λύση και πιο εύκολη στην υλοποίησή της 
είναι να γίνει ξενώνας ή γηροκομείο, αλλά 
στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί προσωπι-
κό  και αρκετά έξοδα. 

Βέβαια όλες οι προτάσεις θα πρέπει γί-
νουν αντικείμενο διερεύνησης και όποια 
πρόταση υιοθετηθεί θα εφαρμοστεί με τη 
σύμφωνη γνώμη του Δήμου, ο οποίος θα 
αναλάβει και την ευθύνη λειτουργίας του. 
Ίσως με τον τρόπο αυτό έχει κάποιο έσοδο 
το χωριό και ζωντανέψει η περιοχή.  

Σιβροπούλου Ρένα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης  του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
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Κύριε Δήμαρχε βάλε πλάτη κι εδώ. 
Με το κύρος που διαθέτεις και τις καλές 
προθέσεις που έδειξες για το χωριό μας 
το καλοκαίρι, πιστεύουμε πως το αίτη-
μά μας αυτό μπορείς να το φτάσεις στα 
αυτιά των αρμοδίων. Τέλος Αυγούστου 
ακούστηκε πως θα τελειώσει το έργο, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ήδη διανύ-
ουμε τον Οκτώβρη και η κατάσταση πα-
ραμένει ίδια. Κι εμείς από τη μεριά μας 
δίκαια αναρωτιόμαστε, αν δεν υπήρχαν 
χρήματα γιατί να  αρχίσουν οι εργασί-
ες; Γιατί να ξοδευτούν τόσα χρήματα 
σε περίοδο οικονομικής δυσπραγίας;

Αλλά τώρα εδώ που έφτασε είναι 
κρίμα να σταματήσει.  Δεδομένου ότι 
υπολείπεται μόνο  η ασφαλτόστρω-
ση και μιλάμε για μια απόσταση τρι-
ών και κάτι χιλιομέτρων οπότε και η 
δαπάνη θα είναι μικρότερη. Πάντως 
κυκλοφορεί η φήμη ότι τα χρήματα 
υπάρχουν και δεν φταίει η οικονομική 
κρίση.  Κάπου σκαλώνει η υπόθεση. 
Γι΄αυτό χρειάζεται γενναία παρέμβα-
ση για να ολοκληρωθεί το έργο, πριν 
αρχίσουν οι βροχές οι οποίες μοιραία 
θα προκαλέσουν νεροφαγώματα και 
τότε θα χρειαστούν περισσότερα λε-
φτά για τις επιδιορθώσεις. Κάτι πρέπει 
να γίνει όσο το δυνατό πιο σύντομα. 

Σιβροπούλου Ρένα
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμή-
ματος Προσχολικής Αγωγής  και Εκ-

παίδευσης  του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας

Η χώρα μας, η πατρίδα μας βιώνει 
μια τεράστια οικονομική κρίση με ιδι-
αίτερα επώδυνες επιπτώσεις στη κα-
θημερινή ζωή του πληθυσμού των κα-
τώτερων και μεσαίων στρωμάτων της 
κοινωνίας∙ οικονομική κρίση, προϊόν 
της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκό-
σμιας χρηματοπιστωτικής αθλιότητας 
και του επικρατούντος οικονομικού 
συστήματος. Επιτείνεται δε ακόμη πε-
ρισσότερο από την ανικανότητα και 
την άφρονα διαχείριση αυτών που εί-
ναι ταγμένοι για την επίτευξη λύσεων 
προς όφελος του κόσμου της εργασίας 
και όχι υπέρ της οικονομικής ελίτ των 
τραπεζιτών και των διεθνών τοκογλύ-
φων. Στη χώρα μας η κρίση αυτή έχει 
άμεση σχέση και με την κρίση θεσμών, 
αξιών, με την απίστευτη διαφθορά πο-
λιτικών αλλά και πολιτών, την πολυνο-
μία και την εξ’ αυτής κυρίως προερχό-
μενη γραφειοκρατία. Ο κόσμος τα’ χει 
χαμένα! Προσπαθεί να μαντέψει τί τον 
περιμένει ακόμα όταν πέφτει η αυλαία 
της μιας ημέρας και σηκώνεται εκείνη 
της επόμενης!

Και η μικρή μας πατρίδα και μητριϊ-
δα; Θλίψη και περισυλλογή αδιάκοπη 

ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

για του τόπου μας τη κατάντια! Μια πα-
ρατεταμένη διοικητική ανεπάρκεια και 
αδιαφορία όλων μας, μεγεθύνουν τα 
προβλήματα επικίνδυνα, έτσι ώστε η 
λύση τους δυσχεραίνεται συνεχώς, από 
την άλλη αυξάνεται όλο και πιο πολύ η 
δική μας παθητικότητα και αδιαφορία! 
Δύο μόνο απ’ αυτά επισημαίνω: α) η 
παράνομη και συνεχιζόμενη επί σειρά 
ετών, ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του 
δασικού μας πλούτου, και β) Η έλλειψη 
στοιχειώδους ρυθμιστικού σχεδίου, με 
αποτέλεσμα το καθημερινό ξεφύτρωμα 
σπιτιών μέσα στο δάσος!

Πιστεύω όμως η επίλυση όλων των 
προβλημάτων ή τουλάχιστον η προ-
σπάθεια γι’ αυτήν προϋποθέτει την 
αυτογνωσία μας, που είναι η βάση 
του πολιτισμού μας: «Είναι αδύνατο 
να βελτιωθεί ο κόσμος» διακήρυττε ο 
Πλάτων, «αν δεν βελτιωθούν πιο πριν 
οι άνθρωποι που τον αποτελούν». Δυ-
στυχώς όμως έχουμε ένα πολιτισμό 
επίπλαστο, ρηχό, επιφανειακό που μας 
κατευθύνει στην παθητικότητα και όχι 
στην αυτοσυνείδηση «στην αντίφαση 
και στην παράδοξη αποτίμηση της αν-
θρωπότητας από τον ίδιο τον άνθρωπο 

… είναι ένα ζήτημα που προξενεί κατά-
πληξη…»

Επομένως πρέπει να πάμε σε ένα 
ανώτερο επίπεδο πολιτισμού γιατί «οι 
αξίες που δημιουργεί ο πολιτισμός 
τότε μόνο γίνονται διαχρονικές όταν 
μετατρέπονται σε ΗΘΟΣ… πρέπει να 
είναι ανθρωποκεντρικός, η κοινωνία 
να γίνεται καλύτερη, να προάγονται 
τα ήθη και οι διαχρονικές σχέσεις … 
να αναπτύσσεται η προσωπικότητα 
του ανθρώπου». Η ελευθερία του λό-
γου και η δημοκρατία, έστω και μέσα 
στα … ατελή πλαίσια πολλές φορές 
των σημερινών συνθηκών, είναι συν-
δεδεμένες με σκληρούς αγώνες και 
ποταμούς αίματος για την κατάκτησή 
τους. Είναι όμως συνδεδεμένες και με 
ενεργό πρακτική χρήση της μνήμης, 
δηλ. της ιστορίας5 . Κατά τον Κικέρω-
να «η ιστορία είναι ο μάρτυρας των 
εποχών, η δάδα της αλήθειας, η ζωή 
της μνήμης, ο δάσκαλος του βίου». 
Άρα «η ιστορία μας διδάσκει τα πά-
ντα∙ ακόμη και το μέλλον μας» (Λα-
μαρτίνος). 

ΟΜΒΡΙΑΝ-ΙΟΣ

Η ασφαλτόστρωση 
του δρόμου Πετροκεράσων  
Δουμπιών πότε θα γίνει; Η μέλισσα με την επικονίαση συμβάλλει 

στην ποικιλότητα της φύσης, στον εμπλου-
τισμό του εδάφους με οργανική ουσία, 
στην προστασία της γης από τη διάβρωση, 
στη βελτίωση του χόρτου των βοσκοτό-
πων και γενικά στη διατήρηση της βιολο-
γικής ισορροπίας στον πλανήτη. Χωρίς τη 
μέλισσα η παραγωγή φρούτων, καρπών, 
σπόρων και λαχανικών θα ήταν σχεδόν 
αδύνατη. Η προσφορά της μέλισσας στην 
επικονίαση των χιλιάδων ειδών αυτοφυ-
ών φυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
ανυπολόγιστης αξίας.

ΤΟ ΜΕΛΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΑΥΣΙΜΗ 
ΥΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΗχΑΝΗΣ

Το μέλι είναι βιολογικό προϊόν, το οποίο 
παρασκευάζουν οι μέλισσες από το νέκταρ 
των ανθέων ή από μελιτοεκκρίσεις. Είναι 
μια φυσική τροφή που δεν δέχεται καμία 
επεξεργασία και αποτελείται από πολλά συ-
στατικά που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 
180. Τα απλά και σύνθετα ζάχαρα του με-
λιού, τα μεταλλικά στοιχεία, τα λιπαρά και 
οργανικά οξέα, τα αμινοξέα, οι αρωματικές 
ουσίες, τα αντιβιοτικά, οι βιταμίνες, τα έν-
ζυμα και τα άλλα συστατικά που συνυπάρ-
χουν στο μέλι και η οργανική τους διασύν-
δεση, του προσδίδουν μοναδικές ιδιότητες.

Ο ανθρώπινος οργανισμός παρομοιάζε-
ται με μηχανή που ενέργειά της είναι η ζά-
χαρη. Το μέλι είναι η εκλεκτή καύσιμη ύλη 
της ανθρώπινης μηχανής και κατώτερη εί-
ναι η βιομηχανική ζάχαρη. Το μόνο κοινό 
γνώρισμα της ζάχαρης και του μελιού εί-
ναι η προέλευσή τους, που και για τα δύο 
είναι κατά βάση ο φυτικός χυμός. Το μέλι 
ωστόσο παραμένει ένα αγνό, φυσικό, ανε-
πεξέργαστο προϊόν, ενώ η ζάχαρη ένα προ-
ϊόν βιομηχανικής και χημικής επεξεργασί-

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ας. Η ραφιναρισμένη ζάχαρη αποτελείται 
αποκλειστικά από σουκρόζη, ενώ αυτή πε-
ριέχεται στο μέλι συνήθως σε πολύ μικρές 
αναλογίες που δεν ξεπερνούν το 5%.

Η συχνή κατανάλωση ζάχαρης οδηγεί 
σε διαβήτη, έλκη του στομάχου, σε πυώδη 
αμυγδαλίτιδα, στη συντόμευση της νεότη-
τας και γενικά στην κατάρρευση της υγεί-
ας. Η συχνή χρησιμοποίηση μελιού δίνει 
δύναμη και ευεξία στον οργανισμό. Βοηθά 
τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων του 
οργανισμού και τον ελαττωματικό μεταβο-
λισμό, ρυθμίζει τη λειτουργία του εντέρου 
και αντιμετωπίζει τη δυσκοιλιότητα. Το 
μέλι είναι δυναμωτικό και καταπραϋντικό.

Είναι εύκολο να πειστεί ο άνθρωπος ότι 
η ζάχαρη είναι κατώτερη από το μέλι, αλλά 
αρκετά δύσκολο να απομακρυνθεί από την 
προτίμησή του στη ζάχαρη. Η προτίμηση 
στη ζάχαρη είναι περισσότερο συνήθεια 
παρά συνειδητή επιλογή και μόνο η εισα-
γωγή μελιού στην καθημερινή διατροφή 
και η από αυτήν ωφέλεια μπορεί να πει-
στεί στην αναγκαία και επιβαλλόμενη στην 
υγεία του αλλαγή.

Από το περιοδικό 
«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
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¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

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 ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 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
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Τα... Μυστικά του Κήπου(3)
(Γράφει ο Μανώλης Αθ. Καλαφάτης, Αρχιτέκτων τοπίου – Κηποτέχνης)

ΓΕΝΙΚΑ
Όσο κάνει ζέστη συνεχίζουμε να ποτίζουμε 
τακτικά. Καθαρίζουμε τα φυτά από τα ξερά 
φύλλα, κλαδιά και άνθη. Αφαιρούμε τους λαί-
μαργους βλαστούς και τις παραφυάδες. Σκα-
λίζουμε και ξεβοτανίζουμε τους λάκκους των 
φυτών για να απομακρύνουμε τα αγριόχορ-
τα. Δίνουμε ιδιαίτερη φροντίδα σε όσα φυτά 
υπέφεραν από τη ζέστη του καλοκαιριού. Με 
τα πρώτα κρύα πρέπει να αρχίζουμε να παίρ-
νουμε μέτρα προστασίας για τα πιο ευαίσθητα 
στο κρύο φυτά. Συγκεντρώνουμε τα πεσμένα 
φύλλα και τα αξιοποιούμε για την παρασκευή 
κομπόστ. Με τις πρώτες βροχές αναπρογραμ-
ματίζουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια του 
αυτόματου ποτίσματος. 

ΔΕΝΤΡΑ – ΘΑΜΝΟΙ – ΑΝΑΡΡΙχΩΜΕΝΑ
Όσο η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επί-

πεδα, μπορούμε να κλαδέψουμε και να λιπά-
νουμε ελαφρώς τις μπορντούρες από αειθαλή 
φυτά. Όσο αφορά τα κωνοφόρα, αρχίζουν οι 
προληπτικοί ψεκασμοί με μυκητοκτόνα. Απο-
φεύγουμε να καταβρέχουμε την κόμη των 
κωνοφόρων γιατί δημιουργούνται ευνοϊκές 
συνθήκες για τη προσβολή τους από μύκητα 
(Phytophthora). Μπορούμε να πολλαπλασιά-
σουμε με μοσχεύματα, θάμνους και δέντρα, 
αλλά και με καταβολάδες τα αναρριχώμενα. 
Όταν η ζέστη σταματήσει, μπορούμε να αρχί-
σουμε τις φυτεύσεις αειθαλών. Λιπαίνουμε τα 
χρυσάνθεμα και όταν ολοκληρωθεί η ανθο-
φορία τους, τα κλαδεύουμε αυστηρά. 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ
 Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε με μοσχεύ-
ματα, θάμνους και δέντρα, αλλά και με κατα-
βολάδες τα αναρριχώμενα. Πολλαπλασιάζου-
με το φθινόπωρο με μοσχεύματα τα λιγότερο 
ευαίσθητα στο κρύο φυτά όπως αγγελική, λε-
βάντα, βιβούρνο, κυδωνίαστρο κ.α. αντίθετα 
τα πιο ευαίσθητα είδη όπως ρολογιά πολλα-
πλασιάζονται προς το τέλος της άνοιξης, όταν 
η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί πάνω από 
τους 20 βαθμούς. Η τεχνική του πολλαπλασι-
ασμού  με μοσχεύματα είναι η συνηθισμένη, 
δηλαδή φυτεύουμε  το μόσχευμα σε γλαστρά-
κι που περιέχει τύρφη και περλίτη, ποτίζου-
με και σκεπάζουμε με πλαστική διάφανη σα-
κούλα ή ποτήρι. Πιο συγκεκριμένα, με καλά 
ακονισμένο κλαδευτήρι κόβουμε μοσχεύματα 
μήκους 10-15 εκ. από αναπτυγμένους βλα-
στούς. Αφαιρούμε τα φύλλα εκτός από 2-3 
της κορυφής. Για πιο εγγυημένα αποτελέσμα-
τα βουτάμε το μόσχευμα σε ορμόνη ριζοβο-
λίας. Το γλαστράκι το τοποθετούμε σε ζεστό  
και φωτεινό μέρος. 
 
χΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Από τις αρχές του Οκτωμβρίου είναι καλή επο-
χή για την ανανέωση του παλαιού χλοοτάπη-
τα με τη μέθοδο της επισποράς. Η ανανέωση 
γίνεται αρχικά με χαμηλό κούρεμα και συλ-
λογή της κομμένης κόμης. Με ειδικό εργαλείο 
(αεριστήρας) γίνεται ο αερισμός του εδάφους 
για να απομακρυνθούν τα κομμάτια της παλαι-
άς σποράς και έπειτα σπέρνουμε. Σκεπάζουμε 

τους σπόρους με ένα λεπτό στρώμα τύρφης, 
ακολουθεί το κυλίνδρισμα για να ενσωματωθεί 
ο σπόρος με το χώμα και ποτίζουμε 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ
 Τα φύλλα που πέφτουν το φθινόπωρο  προ-
σφέρουν άφθονο υλικό για κομποστοποίηση. 
Κάνουμε «στρώματα» υπολειμμάτων, χώματος 
και νερού. Πέρα από τη χρήση του κομπόστ σε 
ανθοφόρα φυτά, επίσης μπορούμε να το συγκε-
ντρώσουμε μέσα στους λάκκους, γύρω από το 
λαιμό του φυτού, για να το προφυλάξουν από 
το κρύο. Φύλλα προσβεβλημένα από εχθρούς 
και ασθένειες δε πρέπει να υπάρχουν στο κο-
μπόστ γιατί διαδίδεται  έτσι η ασθένεια  (κυρίως 
από υπολείμματα τριανταφυλλιάς)

ΣΤΗ ΒΕΡΑΝΤΑ
Η ζέστη του καλοκαιριού ταλαιπώρησε τα 

φυτά μας. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα πράγ-
ματα που μπορούμε να κάνουμε για να τα συ-
νεφέρουμε. Βρέχουμε τα φύλλα με νερό και 
τα σκουπίζουμε με στεγνό πανί. Αφαιρούμε 
με το κλαδευτήρι τα ξερά κλαδιά. Συμπληρώ-
νουμε χώμα εκεί που πιστεύουμε αφού πρώτα 
καθαρίσουμε τα αγριόχορτα που βρίσκονται 
στην γλάστρα. Τέλος κάνουμε ένα καλό πό-
τισμα και φροντίζουμε για την καταπολέμηση 
των ασθενειών με μία ελαφριά λίπανση. Για 
την επιμήκυνση της ανθοφορίας προσθέτουμε 
κυρίως φωσφορούχο και αζωτούχο λίπασμα. 
Τα γεράνια και οι πετούνιες είναι ακόμη και 
τώρα ανθισμένα. Συμπληρώνουμε στη βερά-
ντα μας ντάλιες και χρυσάνθεμα και προς το 
τέλος Σεπτεμβρίου  αρχίζουμε να φυτεύουμε 
βολβούς για ανοιξιάτικη άνθηση (υάκινθος, 
τουλίπα, νάρκισσος, ίριδα, φρέζιες, ανεμώνη 
κ.α.) Αν θέλετε λουλούδια εδώ και τώρα, το 
φθινόπωρο είναι η καλύτερη εποχή για παν-
σέδες, χρυσάνθεμα και κυκλάμινα. Όμορφες 
είναι και οι πιπερίτσες και τους αρέσει και ο 
δροσερός καιρός. Στον λαχανόκηπος σας φυ-
τέψτε ραπανάκια και σπανάκια. Χωρίς να βά-
λετε λίπασμα ή φυτοφάρμακα θα είναι έτοιμα 
σε ένα μήνα. Φυτέψτε λάχανο, μπρόκολο και 
κουνουπίδι. Πιο δύσκολο θα είναι στη βερά-
ντα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα είναι έτοιμα 
μετά τα Χριστούγεννα. Ο μαϊντανός, το σέλι-
νο και ο άνηθος, θα είναι έτοιμα σε λίγες μόνο 
μέρες αν ρίξετε μερικούς σπόρους σε μικρά 
γλαστράκια. Απλά μην τα αφήσετε εκτεθει-
μένα στην βροχή. Αν καλλιεργείτε μυρωδικά, 
όπως βασιλικό ή δυόσμο, μεταφυτέψτε κλω-
νάρια σε μικρά γλαστράκια και βάλτε τα στο 
εσωτερικό του σπιτιού σας. Όσοι από εσάς 
έχετε ορτανσία, θα πρέπει να μείνει ακλάδευ-
τη το χειμώνα γιατί το ξερό τμήμα της, την 
προστατεύει από το κρύο.

ΒΟΛΒΟΙ
Το φθινόπωρο είναι μια μικρή άνοιξη και για 
αυτό καλό θα είναι να γεμίσετε τον κήπο σας 
με βολβούς και διάφορες πόες που θα ανθή-
σουν το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Αυτή 
την εποχή μπορούν να μπουν για παράδειγμα 
τουλίπα, ζουμπούλι, νάρκισσος, φρέζια, κτλ. 
Από φυτά μπορεί να μπει στον κήπο ή σε γλά-

στρα ό πανσές, το χρυσάνθεμο, το κυκλάμι-
νο, κτλ. Σκαλίζουμε καλά το χώμα στο σημείο 
του κήπου που θέλουμε να τα τοποθετήσουμε  
και προσθέτουμε βελτιωτικά εδάφους, γιατί 
συνήθως αυτά τα φυτά χρειάζονται πλούσια 
εδάφη σε θρεπτικά στοιχεία που να στραγ-
γίζουν καλά. Αφού αφήσουμε το χώμα για 
δεκαπέντε περίπου ημέρες  μετά φυτεύουμε 
τα φυτά ή τους βολβούς που έχουμε επιλέ-
ξει για το συγκεκριμένο σημείο του κήπου ή 
στο κατάλληλο φυτοδοχείο. Με σωστό σχε-
διασμό και φροντίδα οι βολβοί μπορούν να 
κρατήσουν έναν κήπο ζωντανό με χρώματα 
και αρώματα από τα μέσα του χειμώνα μέχρι 
τις πρώτες παγωνιές του φθινοπώρου. Για να 
έχετε υπέροχα  χρωματιστά καλοκαιρινά λου-
λούδια φυτέψτε γλαδιόλες, μπιγκόνιες, ντά-
λιες κ.α. νωρίς την άνοιξη αμέσως μετά τις 
τελευταίες παγωνιές.

χΡΗΣΙΜΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το γάλα, το λεμόνι, η μουστάρδα, το ξύδι 

και άλλα πολλά είναι μερικά από τα σκευά-
σματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
στον κήπο για να αντιμετωπίσουμε τις ασθέ-
νειες των φυτών μας. Αυτήν την εποχή μπο-
ρεί να βρείτε στις γλάστρες σας σκουλήκια. 
Προσοχή όμως, γιατί τα βλαβερά σκουλήκια 
είναι τα χοντρά άσπρα, όχι τα λεπτά κόκκι-
να. Αυτά τα κόκκινα είναι ότι καλύτερο για 
το χώμα μας, αφού προσφέρουν καλό αερι-
σμό και ιχνοστοιχεία στο έδαφος. Τα βλαβε-
ρά σκουλήκια μπορούμε να τα αντιμετωπί-
σουμε με τριμμένο σιναπόσπορο, τη γνωστή 
μας μουστάρδα. Απλώνουμε σε όλη την επι-
φάνεια της γλάστρας και ποτίζουμε. Το απο-
τέλεσμα είναι άμεσο, αφού σε λίγες ώρες 
απορροφηθεί το νερό, ότι σκουλήκι υπάρχει 
μέσα στο χώμα, θα ψοφήσει. Η μελίγκρα και 
ο τετράνυχος είναι ασθένειες που υπάρχουν 
σε πολλά φυτά. Το τριμμένο πράσινο σαπού-
νι μπορεί να δράσει ως φυσικό εντομοκτόνο. 
Χρησιμοποιούμε 20 γρ. σαπούνι μέσα σε ένα 
λίτρο νερού και ψεκάζουμε πάνω και κάτω 
από τα φύλλα. Για την αντιμετώπιση του ωι-
δίου (συνηθισμένη ασθένεια στην τριαντα-
φυλλιά) χρησιμοποιούμε γάλα, διαλυμένο 
σε νερό και ψεκάζουμε στα φύλλα. Άλλος 
οικολογικός τρόπος, είναι η χρήση της μα-
γειρικής σόδας. Την χρησιμοποιούμε γενι-
κότερα για την σκωρίαση του φυλλώματος, 
κυρίως όμως στα γαρύφαλλα. Με το ξύδι και 
το υγρό λεμόνι αντιμετωπίζουμε τα αγριό-
χορτα. Παρασκευάζουμε το υγρό διάλυμα 
και ψεκάζουμε (καλύτερα τις μεσημεριανές 
ώρες που καίει ο ήλιος). Τέλος, τα φύλλα 
της δάφνης καθώς και το αιθέριο έλαιο του 
δυόσμου, χρησιμεύουν στην απώθηση των 
εντόμων από το σπίτι μας. Παίρνουμε ένα 
σφουγγάρι, το βρέχουμε ελαφρά να είναι 
υγρό, βάζουμε 10 σταγόνες αιθέριου ελαίου 
από δυόσμο και περνάμε τις επιφάνειες. Η 
μυρωδιά είναι τόσο έντονη και αρκετή για 
να διώξει τα μικρά έντομα. Τα φύλλα της 
δάφνης είναι εξίσου αποτελεσματικά. Πολ-
λές νοικοκυρές τα χρησιμοποιούν στα ντου-
λάπια του σπιτιού τους και έχουν αποτέλε-
σμα.
 

Τουλίπα Ανεμώνη Φρεζία Κυκλάμινο χρυσάνθεμο
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