
Τα Πετροκέρασα αποτελούν έναν παραδο-
σιακό οικισμό του Δήμου Λαγκαδά του
οποίου η ομορφιά και η μοναδικότητα,
επιβάλλει την προσοχή και την αγάπη
όλων μας. 

Θέτοντας ως αφετηρία την επίλυση των ουσιαστικών, καθημερινών
προβλημάτων του χωριού και σε συνεργασία πάντα με το τοπικό
συμβούλιο, είμαστε στο πλευρό των κατοίκων αφουγκραζόμενοι τις
αγωνίες και στηρίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις – πολλές φορές
και πέρα από όσο μας επιτρέπει η παρούσα δυσχερής κατάσταση- τις
ανάγκες τους.  

Επόμενος στόχος μας, η προβολή της μοναδικής ομορφιάς του χω-
ριού, με σκοπό την ανάδειξή του σε παραδοσιακό προορισμό για επι-
σκέπτες από όλη την Ελλάδα. Ήδη με την έκδοση Τουριστικού
Οδηγού και την συμμετοχή του Δήμου μας σε Διεθνείς Εκθέσεις εντός
κ εκτός συνόρων, έχουμε «περπατήσει» σημαντικά βήματα προς αυτή
την κατεύθυνση. 

Σε κάθε μας βήμα όμως, σε κάθε νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
αυτού του ευλογημένου τόπου που ζούμε, έχουμε πρωτίστως ανάγκη
της συμπαράστασης των συνδημοτών μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαί-
τερα, που τα Πετροκέρασα έχουν γεννήσει ανθρώπους με αγάπη,
αστείρευτη διάθεση και μεράκι για τον τόπο τους. Τέτοιοι άνθρωποι
είναι και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» που
έχουν θέσει εαυτούς στον αγώνα για την ανάπτυξη του χωριού και
την διατήρηση της μοναδικής παράδοσής του.  Ευχαριστώ θερμά τον
Πρόεδρο κ. Θανάση Καλαφάτη,τα μέλη και τους φίλους του Συλλό-
γου για την άψογη μέχρι σήμερα συνεργασία και δεσμεύομαι ότι η
Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε νέα
τους δραστηριότητα. 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Αναστασιάδης

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
ο σύλλογος διαθέτει τράπεζα αίματος.
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Όπως κάθε χρόνο, γιορτάστηκε και φέτος
στο χωριό η επέτειος του ΟΧΙ. Από την πα-
ραμονή της γιορτής, άρχισαν οι ετοιμασίες
για τον εορτασμό. Η πλατεία, το Ηρώο και
οι δρόμοι άστραψαν από καθαριότητα και
σημαιοστολίστηκαν.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου έβρεχε αστα-
μάτητα. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι, μικροί και
μεγάλοι, παρευρέθηκαν στην Εκκλησία για
την Δοξολογία. Εντύπωση έκανε ο αριθμός
των μαθητών που συμμετείχαν στη γιορτή,
σε σημείο που σου έδινε την εντύπωση ότι
λειτουργούσε το σχολείο του χωριού. Μετά
την Δοξολογία, όλος ο κόσμος συγκεντρώ-

θηκε στο Ηρώο. Για καλή μας τύχη σταμά-
τησε η βροχή και έγινε η επιμνημόσυνη
δέηση και η κατάθεση στεφάνων από τις
αρχές του χωριού. Κατέθεσαν στεφάνια εκ
μέρους του Δημάρχου ο Κ.Σ  Αθανάσιος Κα-
λαφάτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Αθα-
νάσιος Φράγκου, ο αντιπρόεδρος  του
Μ.Α.Σ. “Ομβριανός” κ. Νικόλαος Παπαδού-
δης, και η μικρή Αμαλία Κουκλιάτη εκπρό-
σωπος των παιδιών. Τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή και έπειτα όλοι οι κάτοικοι πήγαν στο
Πνευματικό Κέντρο για να παρακολουθή-
σουν την γιορτή που ετοίμασε ο Σύλλογος. 

Περήφανος σημαιοφόρος ο Μιχάλης Βλά-
χος, που μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, χειρο-
κροτήθηκαν θερμά από όλο τον κόσμο. Η
γιορτή ξεκίνησε με μια σύντομη προσφώ-
νηση από τον Πρόεδρο του Μ.Α.Σ. “Ομβρια-
νός”, κ. Αθανάσιο Καλαφάτη και
ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας από
την Γενική Γραμματέα του συλλόγου κα.
Άννα Πολίτου. Ακολούθησαν ποιήματα και
τραγούδια που είπαν τα παιδιά με πολύ σε-
βασμό και θαυμασμό για τους πολεμιστές
του 1940, τους σημερινούς παππούδες και
πατεράδες μας. Τέλος ακολούθησε ένα

μικρό αλλά συγκινητικό θεατρικό «Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ», που παρου-
σίασαν τα παιδιά. Τα παιδιά που συμμετείχαν
στην γιορτή ήταν: Βλάχος Μιχάλης, Βι-
τσιώτη Μάγδα, Μουτζίκος Στέργιος, Κωτι-
νούδη Ελβίρα, Ασβεστάς Κων/νος,
Μουτζίκου Αμαλία, Θωμάς Δημήτρης, Χο-
τζόλη Ελένη, Χοτζόλη Ιωάννα, Κουκλιάτη
Ελισάβετ, Φραντζέσκου Μαριαλένα, Χο-
τζόλη Ελισάβετ, Θωμά Μαρία, Φράγκου
Γιάννης, Κουκλιάτη Αμαλία, Χιρς Αναστασία,
Χιρς Παναγιώτης, Λειβαδιώτης Μιχάλης και
Λειβαδιώτου Μίνα.

Η κορυφαία στιγμή της γιορτής ήταν η ανα-
φορά του Προέδρου του συλλόγου, στα πα-
λικάρια του χωριού μας που πολέμησαν στα
βουνά της Αλβανίας, με ηρωισμό και αυτα-
πάρνηση. Στο σύνολο τους 123, εν ζωή 3.
Ο Ιερέας Γεώργιος Κουκλιάτης, ο Γεώργιος
Μουτζίκος και ο Ζάχος Αστέριος, που ήταν
ο μόνος που παραβρέθηκε και χειροκροτή-
θηκε από μικρούς και μεγάλους. Τέλος όλοι
μαζί ψάλλανε τον Εθνικό Ύμνο και η γιορτή
έκλεισε. Προσφέρθηκε καφές και το πατρο-
παράδοτο λουκούμι. Θα ήταν παράλειψη
μας, να μην αναφερθούμε  στην πολύτιμη
βοήθεια της ακούραστης δασκάλας κας.
Αθανασίας Παπαδούδη, την οποία και ευχα-
ριστούμε πολύ.

ΤΟ ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:

ΕΦΟΡΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:  

ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΤΗΛ: 6947564562
ΤΗΛ: 6972715065
ΤΗΛ: 6944560772
ΤΗΛ: 6977510530

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              
ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΗΛ: 6978656459
ΤΗΛ: 6972463238
ΤΗΛ: 6979693925
ΤΗΛ: 6977619475
ΤΗΛ: 6932009032
ΤΗΛ: 6944264025
ΤΗΛ: 6972958090

Που προέκυψε από την γενική συνέλευση του Αυγούστου 2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΦΥΓΚΙΩΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ: 6973217456
ΤΗΛ: 2393071284
ΤΗΛ: 6978776383

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. για το νέο έτος 2013 εύχονται σε
όλα τα μέλη, τους πατριώτες και φίλους του Ομβριανού, καθώς και
στις οικογένειες τους

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Υγεία-Ευτυχία- Προκοπή

Ευτυχισμένο, χαρούμενο και ελπιδοφόρο το 2013
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Γραφείο Θεσ/νίκης   
• τοποθετήθηκαν μεταλλικά κουφώματα και κιγκλιδώματα - άσπρισμα γραφείου (από το  προηγούμενο Δ.Σ.)
• μεταφορά γραφείων – επίπλων στο χωριό
• άσπρισμα εισόδου σκάλας – τοποθέτηση γραμματοκιβώτιου και νέας φωτεινής επιγραφής – διακόσμηση γραφείων
– αρχειοθέτηση αποθήκης

Γραφείο χωριού 
• άσπρισμα- καθαρισμός χώρου – τακτοποίηση υλικών και γραφείων

Εκθεσιακός χώρος (δίπλα στον αλευρόμυλο)
• Ριζική ανακαίνιση. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη. Τώρα, αφού καθαρίστηκε και  ασπρίστηκε, τοποθε-
τήθηκαν βιτρίνες, έπιπλα βιβλιοθήκης και θα λειτουργεί ως  εκθεσιακός χώρος όταν και όποτε χρειαστεί.

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη
συνδρομή σου;

Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του «Ομβρια-
νού» 

Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, ιδι-
αίτερα όμως σήμερα, η βασική πηγή χρηματοδότη-
σής του, 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 συνέ-
χεια ο ταμίας θα σας στείλει την απόδειξή σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. Ομβριανού ευχαριστεί :

• Tον Δήμαρχο μας, κ. Ιωάννη Αναστασιάδη, για τη δωρεάν έκδοση της εφημερίδας του Ομβριανού (φύλλο
85), καθώς επίσης και για τη δωρεάν εκτύπωση του ημερολογίου 2013. Τον ευχαριστούμε θερμά που σε κάθε
προσπάθεια μας είναι ΠΑΝΤΑ δίπλα μας.

• Την κ. Βαγγελιώ Γρηγορούδη για την παρασκευή 80 βάζων γλυκού κουταλιού που διατέθηκαν προς πώληση
από τον σύλλογο κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου. 

• Τον κτηνοτρόφο κ. Κωνσταντίνο Σιμώνη για τη δωρεά ενός δοχείου παραδοσιακού τυριού το οποίο κληρώ-
θηκε μετά από λαχειοφόρο αγορά την ημέρα της γιορτής του κάστανου. 

• Τον συμπατριώτη μας κ. Μιχάλη Καρτσιώτη, τέως πρόεδρο του συλλόγου και νυν πρόεδρο του Πανχαλκιδι-
κού συλλόγου για την παραχώρηση αίθουσας για τις πρόβες των χορευτικών τμημάτων του Ομβριανού.   

ΓΑΜΟΙ
Ο κ. Δημήτριος Τσολούφης και η κ. Μαρίνα Μπόμπολα παντρεύτηκαν
το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 στο Ιερό Προσκύνημα της Μεγάλης
Παναγίας Χαλκιδικής. 
Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε ευτυχία”.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Γεώργιος Τσιούμας και η κ. Παναγιώτα Γκαμπλιά την Πέμπτη 12
Ιουλίου 2012 απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 
Ο Κωνσταντίνος Σκαμπαρδώνης και η Μαρία Καλαφάτη την Τρίτη 11
Σεπτεμβρίου 2012 απόκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο Θανάσης Καραθανάσης και η Ειρήνη Μανδώνα απέκτησαν την Τε-
τάρτη 31 Οκτωβρίου ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους ζήσουν”.  

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Ο Νίκος Γρηγορούδης και η κ. Αίμη Μιχαλούδη βάφτισαν την Κυριακή
19 Αυγούστου 2012 το αγοράκι τους στον ιερό ναό του Προφήτη
Ηλία Πετροκεράσων. 
Νονές ήταν οι κ. Αναστασία Λοκοβήτου και η κ. Αναστασία Λινικού οι
οποίες του έδωσαν το όνομα Μιχαήλ.  
Ο Γιάννης Μαυρίδης και η Σοφία Σουλαμίδου βάφτισαν την Κυριακή
16 Σεπτεμβρίου 2012 το αγοράκι τους στον ιερό ναό του Αγίου Νι-
κολάου Καλαμαριάς. 
Νονός ήταν ο Μανώλης Καλαφάτης ο οποίος του έδωσε το όνομα
Ευθύμιος.
Ο Κωνσταντίνος Τζόλιας και η Λίνα Σαμαρά βάφτισαν την Κυριακή
23 Σεπτεμβρίου 2012 το κοριτσάκι τους στον ιερό ναό του Αγίου Θε-
ράποντα. 
Νονός ήταν ο Παναγιώτης Τζόλιας ο οποίος του έδωσε το όνομα Χρι-
στίνα.
O Γιάννης Παπαδόπουλος και η Κατερίνα Ζαχαροπούλου βάφτισαν
την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 το αγοράκι τους στον ιερό ναό του
Αγίου Προδρόμου Νέας Κρήνης. Νονά ήταν η Δόμνα Λυραντζοπού-
λου, η οποία του έδωσε το όνομα Μάξιμος.
Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους ζήσουν” και στους νο-
νούς και στις νονές “πάντα άξιοι/ες”.  

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ο Βαγγέλης Κηπουρίδης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής/ΑΠΘ.
Η Ηρώ Χατζηιωάννογλου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανά-
πτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής / ΑΠΘ.
Η Λυδία Τσίντζου στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
της Πολυτεχνικής Σχολής / ΑΠΘ.
Η Μανώλης Πολίτης στο ΤΕΙ οχημάτων Θεσσαλονίκης. 
Ο σύλλογος τους συγχαίρει και τους εύχεται “καλή πρόοδο”.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
Η Αναστασία Λειβαδίτη σύζυγος Χρήστου Λειβαδίτη.
Ο Ευστάθιος Μαυρίδης υιός του Πάτερ Ελευθέριου Μαυρίδη.
Ο Δημήτριος Ζάχος του Γεωργίου.
Η Όλγα Γιαννακοπούλου, μητέρα της Φούλης Μουτζίκου
Ο Γεώργιος Θωμάς, του Βασιλείου
Ο Φιγκιώρης Ιωάννης, του Λεωνίδα
Η Ελπίδα Κολιαδήμα, σύζυγος Ευάγγελου Κολιαδήμα 
Ο σύλλογος εκφράζει τα “θερμά του συλλυπητήρια”. 

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ανώνυμη οικογένεια  κατέθεσε στο ταμείο του συλλόγου 50 ευρώ,
εις μνήμη του Στάθη Μαυρίδη.
Ανώνυμη οικογένεια  κατέθεσε στο ταμείο του συλλόγου 50 ευρώ,
εις μνήμη του Στάθη Μαυρίδη.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕ-
ΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ”

Η πρώην ταμίας του συλλόγου Όλγα Κουκλιάτη- Αση-
μακοπούλου, που τον τελευταίο χρόνο υπηρετεί ως
δασκάλα σε σχολείο ομογενών μας στην μακρινή Πρε-
τόρια της Νότιας Αφρικής, δώρισε στον σύλλογο μας
το βιβλίο της με τίτλο «το Δημοτικό Σχολείο των Πε-
τροκεράσων». Είναι  ένα πραγματικά καλογραμμένο
και ενδιαφέρον βιβλίο, αποτέλεσμα της μεταπτυχιακής
της εργασίας που ξυπνά αξέχαστες μνήμες και νοσταλ-
γικές αναπολήσεις. Αποτελεί καρπό της ιδιαίτερης αγά-
πης της που τρέφει για τα Πετροκέρασα. 
Την ευχαριστούμε θερμά και της ευχόμαστε να είναι
γερή να μας χαρίσει και άλλες παρόμοιες συγκινήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ
“ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ”

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου (www.omvrianos.gr). Στόχος είναι
να παρουσιαστούν η ιστορία και οι δράσεις του συλλόγου και παράλληλα να προβληθεί με όσο το δυνατόν πιο ολο-
κληρωμένο τρόπο το χωριό μας. Επειδή στην νέα ιστοσελίδα πρόκειται να υπάρxει και η επιλογή “Αναμνήσεις μια
εποχής που πέρασε”, ο σύλλογος παρακαλεί όλους του συμπατριώτες που έχουν στη διάθεσή τους παλαιές φωτογρα-
φίες (της δεκαετίας 1950 - 70 ασπρόμαυρες) που αφορούν  δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του χωριού (αγρο-
τικές και κτηνοτροφικές εργασίες),  κοινωνικές συγκεντρώσεις (πανηγύρια - συνεστιάσεις) και αθλητικές εκδηλώσεις
(φωτογραφίες της ομάδας) να τις παραχωρήσουν στα μέλη του Δ.Σ. Οι φωτογραφίες θα ψηφιοποιηθούν και θα επι-
στραφούν στους κατόχους τους. 
Επίσης, το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπατριώτες, κυρίως νεαρής ηλικίας (που γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών) να καταγράψουν από του γηραιότερους (παππούδες και γιαγιάδες) παραδοσιακές συνταγές, έθιμα, τραγούδια,
ιστορίες, μασάλια, πληροφορίες για τα τοπωνύμια του χωριού και οτιδήποτε πιστεύουν ότι αξίζει να διασωθεί από τη
μια γενιά στην άλλη.   

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Στο ιατρείο του χωριού έρχεται κάθε Τετάρτη ο γιατρός και συνταγογράφει φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ,
του ΙΚΑ και των λοιπών ταμείων. Κανονικά, ο κάθε ασφαλισμένος πρέπει να πάει στο ιατρείο και να περιμένει την σειρά
του. Έχει παρατηρηθεί όμως ότι συμβαίνει το εξής παράδοξο. Κάποιοι ασθενείς έρχονται με χαρτάκι προτεραιότητας
στο χέρι από το σπίτι, την ώρα που άλλοι περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους. Κάποιος ή κάποια, προμηθεύεται
μαζεμένα ορισμένα χαρτάκια το πρωί τα οποία μετά μοιράζει εκεί που θέλει. 
Άραγε ποιος/α το κάνει αυτό;  Γιατί το κάνει;  Νομίζει ότι έτσι τους εξυπηρετεί; 
Αυτό είναι μια κακιά συνήθεια, μια υποκριτική πράξη η οποία έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα να δημιουργούνται
προβλήματα και προστριβές μεταξύ των ασθενών. Στο χωριό έχουμε απομείνει “τρεις και κούκος” δεν μας αρμόζει να
μαλώνουμε για την σειρά το ιατρείο. Ας σταματήσει επιτέλους! 
Άρα όταν έρχεται ο γιατρός, να προσέρχονται οι ασθενείς και ο καθένας να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για να
εξυπηρετηθεί. Και είμαστε σίγουροι ότι έτσι όλοι θα είναι ικανοποιημένοι….αρκεί να συνεχίσει να έρχεται ο γιατρός
στο χωριό μας….! 
Ευχόμαστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τα γραφεία του
Συλλόγου μας στη

Θεσσαλονίκη 

Στρωμνίτσης 25,
Τ.Κ. 542 48

Τ. 2310 317585

F. 2310 321885

είναι ανοιχτά
κάθε Δευτέρα 8-
11 μ.μ. οπότε και

συνεδριάζει το
Δ.Σ.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μ.Α.Σ.

Ομβριανός
Πετροκεράσων

Θεσ/νίκης

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

ΈΔΡΑ: Στρωμνίτσης 25,
Τηλ.: 2310 317585
Fax: 2310 321885,

e-mail:omvrianos@gmail.com,
facebook: Omvrianos

Petrokeraswn

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

χωριού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ύλης - Σύνταξης: ο

Πρόεδρος του Μ.Α.Σ.
“ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ”,

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ -
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ:

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλ.: 2310 690608

ΚοινωνικάΚοινωνικά

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Δ.Σ. καλεί σε συνάντηση στα γραφεία του Συλλό-
γου (Στρωμνίτσης – Μαυρομιχάλη γωνία) την Τε-
τάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 6 το απόγευμα,
τις γυναίκες του χωριού που διαμένουν στην
Θεσ/νίκη, ηλικίας 35 – 55 ετών και ενδιαφέρονται να
ενταχθούν στο υπάρχον «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ» του
συλλόγου το οποίο θα συνεχίσει τις δραστηριότητες
του με στόχο την συνεργασία για δημιουργική απα-
σχόληση. 
Σκοπός είναι ένταξη νέων μελών στο τμήμα και η σύ-
σφιξη των σχέσεων τους με τα ήδη υπάρχοντα μέλη
Σας περιμένουμε……

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Δ.Σ καλεί σε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου
(Στρωμνίτσης – Μαυρομιχάλη γωνία) την Τρίτη 4 Δεκεμ-
βρίου 2012 και ώρα 6 το απόγευμα, τους γονείς που
έχουν παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω, καθώς και τους ενή-
λικες συμπατριώτες μας που ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν στα χορευτικά τμήματα του συλλόγου. 
Ο χώρος και οι ώρες που θα διεξάγονται τα μαθήματα χορού
θα είναι η ίδια με περσινή χρονιά (Πανχαλκιδικός Σύλλογος,
Μαντώ Μαυρογένους 23, Νέα Ελβετία, Χαριλάου ). Δασκάλα
των παραδοσιακών χορών θα είναι από φέτος η συμπατριώ-
τισσα μας, κυρία Ράνια Καμπουράκη-Λειβαδιώτη
Σας περιμένουμε……

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο
Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας με αυτά που αντικρίσαμε όταν περάσαμε από το γήπεδο του
χωριού στις αρχές του Σεπτέμβρη. Η πόρτα της εισόδου ήταν σπασμένη και πεσμένη κάτω,
τα σκέπαστρα σκουριασμένα και σπασμένα, τα δίχτυα των εστιών κουρελιασμένα, σκουπίδια
παντού λες και τα κουβάλησαν από τους κάδους απορριμμάτων και τα σκόρπισαν.
Όταν πλησιάσαμε τα αποδυτήρια πάθαμε ένα  επιπλέον σοκ. 
Πόρτες, παράθυρα, καθίσματα σπασμένα….όλα χίλια κομμάτια. Οι τουαλέτες και τα καζανάκια
διαλυμένα, οι θερμοσίφωνες κατεστραμμένοι. Όλοι οι τοίχοι γραμμένοι με σπρέι. Αισχρολο-
γίες και βρισιές παντού. Λες και έγινε η κάθοδος των Βησιγότθων. 
Άραγε αυτοί που κάνανε τις πράξεις αυτές ποιον εκδικήθηκαν; Ποιον έβλαψαν; Μήπως τους
γονείς τους που τα έφτιαξαν με ιδρώτα; Ειλικρινά δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι οι δράστες
είναι δικά μας παιδιά. Μακάρι να ήταν ξένοι. Εμείς θέλουμε οι νέοι μας να αποτελούν ασπίδα
προστασίας της δημόσιας-κοινοτικής περιουσίας. Εάν κάποια παιδιά θέλουν να εκτονωθούν
όπως ακούγεται, υπάρχουν πιο εποικοδομητικοί τρόποι ή ας προτιμήσουν για τέτοιου είδους
βιαιότητες το χώρο του σπιτιού τους. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και σε πινακίδες σήμανσης
και σε ότι άλλο ανήκει στον δημόσιο φορέα του τόπου μας.
Εμείς το Δ.Σ του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ, πήραμε μία απόφαση. 
Να ξαναφτιάξουμε τον χώρο του γηπέδου, όπως ήταν παλιά ως χώρος άθλησης και ψυχα-
γωγίας των παιδιών μας. Θα χρειαστεί να δαπανηθούν αρκετός κόπος και χρήματα. Αυτόν
τον κόπο, θα καλέσουμε τη νεολαία μας να σεβαστεί, να τον προστατεύσει η ίδια και εμείς
θα είμαστε κοντά τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Όπως είναι γνωστό, στην θέση Μεταμόρφωση υπάρχει μία γεώτρηση αρδευτική, η
οποία διαθέτει πολύ νερό (60 κυβικά μέτρα/ώρα). Το νερό αυτό έχει πολύ σίδηρο
και δεν είναι πόσιμο. Την στιγμή αυτή δεν χρησιμοποιείται, διότι πρόσφατα κάηκε η
υποβρύχια αντλία λόγω κακής χρήσης. Ο Δήμος Λαγκαδά δεν έχει κανένα έσοδο από
αυτήν την γεώτρηση και για να επισκευαστεί χρειάζεται μια σημαντική δαπάνη (πε-
ρίπου 6000 €).
Όπως πληροφορήθηκα από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Σταύρο Τερζάκη, η γεώτρηση
αυτή θεωρείται ως μη επισκευάσιμη, εφόσον δεν χρησιμοποιείται και δεν αποδίδει
ανταποδοτικό  όφελος στον Δήμο. 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ
Το νερό αυτό, που είναι άφθονο και ακατάλληλο προς πόση, να χρησιμοποιείται για
το πότισμα λαχανόκηπων ή αυλών και το πλύσιμο των δρόμων. Το νερό που κατα-
ναλώνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις αντιστοιχεί στο 90% της κατανάλωσης του πό-
σιμου νερού. Με αυτό τον τρόπο θα κάνουμε οικονομία στο πολύτιμο πόσιμο νερό
των υδρευτικών γεωτρήσεων. 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;
Υπάρχει έτοιμο δίκτυο από την αρδευτική γεώτρηση της Μεταφόρφωσης ως την γε-
ώτρηση του Άγκανου που καταργήθηκε πριν 8 χρόνια. Από το σημείο εκείνο θα συν-
δεθεί στο υπάρχον δίκτυο που έρχεται ως την κάτω δεξαμενή του χωριού, χωρίς
κανένα κόστος. Από κει και κάτω μέχρι το χωριό και μέσα στους δρόμους του χω-
ριού, θα κατασκευαστεί δίκτυο εξωτερικό, εμφανές και όμορφο. Κάθε 20 μέτρα, θα
τοποθετηθούν βρύσες ¾ ιντσών για τις χρήσεις που προαναφέρθηκαν (πότισμα,
πλύσιμο δρόμων, κλπ). Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Νο-
έμβριο και θα αδειάζει τον χειμώνα για να μην παγώνει. Στόχος είναι να κάνουμε οι-
κονομία του υπάρχοντος πόσιμου νερού και να έχουμε αποθήκη το πόσιμο νερό των
γεωτρήσεων στα Τσαΐρια. Αν δεν γίνει κάποια ανάλογη ενέργεια, θα έχουμε συνεχώς
πρόβλημα, όσες γεωτρήσεις και να γίνουν. Έχουμε αναθέσει στον τοπογράφο – μη-
χανικό κ. Στέλιο Κωνσταντινίδη, να κάνει το σχέδιο των δρόμων του χωριού και να
υπολογίσει το μήκος τους. Σύντομα θα έχουμε το συμπέρασμα της μελέτης. Τα υλικά
θα τα αγοράσουμε εμείς (σωλήνες Φ63) και την εκτέλεση του έργου θα αναλάβει η
ΔΕΥΑΛ. Η δαπάνη των υλικών μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ενοίκιο της βοσκής
των ιδιόκτητων χωραφιών του χωριού. Ελπίζω το έργο αυτό να πραγματοποιηθεί
και λυθούν τα προβλήματα μας. 

Αθανάσιος Καλαφάτης
Κοινοτικός σύμβουλος

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΟ - ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ
Μια από τις δραστηριότητες του Μ.Α.Σ. “Ομβριανός” Πετροκεράσων, όπως προβλέπεται από
το καταστατικό του συλλόγου, είναι και η καθαριότητα του χωριού η οποία υλοποιείται με
την συνεργασία της Κοινότητας και του Δήμου Λαγκαδά. 
Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από
την ίδρυση του, ανακήρυξε το έτος 2013 ως «ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ζητήσαμε,  στις αρχές
του Σεπτέμβρη, την βοήθεια και την συμπαράσταση του Δημάρχου μας κ. Ιωάννη Αναστα-
σιάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματά μας και μας υποσχέθηκε οικονομική και
υλική βοήθεια για την υλοποίηση των στόχων μας. Ήδη οι υποσχέσεις του αρχίζουν να πραγ-
ματοποιούνται. Το χωριό άστραψε από καθαριότητα, όλοι οι δρόμοι και τα σοκάκια καθαρί-
στηκαν από άκρη σε άκρη. Στους 35 πλαστικούς   κάδους που υπάρχουν, τυπώθηκαν
αυτοκόλλητα με συνθήματα: «ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΟ – ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ» και «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –
ΥΓΕΙΑ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Οι δέκα σιδερένιοι κάδοι που είναι μουντζουρωμένοι, θα βαφούν.
Ήδη βάφτηκαν τα 5 μπρούτζινα σταχτοδοχεία της πλατείας και τοποθετήθηκαν 5 καινούργιες
πινακίδες που αναγράφουν «ΤΑ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ ΕΔΩ». Επίσης, βάφτηκαν τα καλαθάκια για τας
σκουπίδια (το 2002, ο σύλλογος είχε τοποθετήσει 40 από αυτά, τώρα απέμειναν μόνο 10).
Επίσης, βάφτηκαν και τα 40 παγκάκια του χωριού. Το Ηρώο και ο περιβάλλων χώρος καθα-
ρίστηκαν, καθώς και η στάση του λεωφορείου στο παζάρι (το εσωτερικό της στάσης βάφτηκε
με λαδομπογιά για να σβηστούν οι αισχρολογίες). Φυτεύτηκαν χρυσάνθεμα στα παρτέρια
της πλατείας και στα εναπομείναντα καροτσάκια. Ασπρίστηκαν τα πλατάνια της πλατείας και
ασβεστώθηκε το δίχαλο της εισόδου του χωριού στον Αϊ Μόδεστο.
Το χωριό πρέπει να είναι πάντα καθαρό. Τελευταία το καθαρίζουμε μόνο τις ημέρες για την
υποδοχή του Τιμίου Σταυρού και του Προφήτη Ηλία. Ευχόμαστε το χωριό να διατηρηθεί κα-
θαρό, έτσι όπως είναι τώρα. Σε αυτή την εκστρατεία που αναλάβαμε, θέλουμε και εσείς να
συμβάλλετε, ο καθένας με τον τρόπο του. Θα είμαστε στη διάθεση όλων και να είστε σίγουροι
πως στο τέλος θα καμαρώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, γιατί αυτό αξίζει στον τόπο μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

28η Οκτωβρίου 1940!

Μια επέτειος, ένας θρύλος, μια μνήμη κι
ένα χρέος.

Γιορτάζουμε σήμερα την 28η Οκτωβρίου,
την επέτειο του θρυλικού ΟΧΙ που αντέταξε
ο λαός μας στη φασιστική πρόκληση.

Γιορτάζουμε ένα μεγαλείο! Γιορτάζουμε
το σθένος, την ανάταση, την ανόρθωση της
ψυχής του λαού μας.

Γιορτάζουμε τη θέληση αυτού του λαού,
να ορίζει και να διαμορφώνει ο ίδιος τη ζωή του, με δική του πρωτοβουλία, με δική του επιλογή
και με κανόνες που ο ίδιος έχει θεσπίσει.

Γιορτάζουμε την προσήλωση αυτού του λαού σε αξίες, γιορτάζουμε αυτή του την απόφαση,
να πληρώσει και με τη ζωή του ακόμα, αυτό το τίμημα.

Γιορτάζουμε την ενότητα εκείνων που σήκωσαν στα ουράνια την έννοια του ΕΜΕΙΣ.

Γιορτάζουμε αυτό που σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη: το πρότυπο, το ηθικό στή-
ριγμά μας.   

Θυμόμαστε σήμερα όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά της πατρίδας και χάρισαν
στον κόσμο την πρώτη αντιφασιστική νίκη. Τιμάμε τους νεκρούς μας, τιμάμε όσους αγωνιστές
βρίσκονται σήμερα, ακόμα ανάμεσά μας.

Βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρωτοφανή πρόκληση εξαιτίας των κοσμοκρατορικών σχεδίων
των ναζιστών του Χίτλερ και των κατακτητικών διαθέσεων του Μουσολίνι που δεν μπορούσε
να δεχτεί για την Ιταλία το δεύτερο ρόλο στην κατάκτηση του κόσμου. Έτσι εμπλακήκαμε σε
αυτόν τον πόλεμο υπό την ηγεσία του δικτάτορα Μεταξά που είχε επιβάλει το καθεστώς του
στις 4 Αυγούστου του  1936.

Προάγγελος του πολέμου:

Οι Ιταλοί από καιρό προκαλούσαν διάφορα επεισόδια με αποκορύφωμα τον τορπιλισμό
του πολεμικού πλοίου «Έλλη» στις 15 Αυγούστου 1940.

Έτσι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα, επέ-
δωσε στον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο με το οποίο ο Μου-
σολίνι, ο ηγέτης της Ιταλίας, ζητούσε την κατοχή ορισμένων ελληνικών περιοχών. Αν η
Ελλάδα δε δεχόταν, τότε θα τις καταλάμβανε με τα όπλα.

Μοιραία λοιπόν η ανάμνησή μας, μας οδηγεί στα ηρωικά βουνά της Πίνδου για τον αγώνα
υπέρ της ελευθερίας. Ο Ελληνικός λαός με την κήρυξη του πολέμου ξεχύθηκε στους δρό-
μους διαδηλώνοντας το μίσος του για τους κατακτητές και για τον αγώνα μέχρις εσχάτων.

Αψηφώντας του Ιταλικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς πλημμύρισε τους δρόμους τρα-
γουδώντας και δίνοντας τη δική του απάντηση, το δικό του ΟΧΙ. Οι επίστρατοι παρουσιάζον-
ταν στις μονάδες κατάταξης, ντύνονταν κι αναχωρούσαν χαρούμενοι για το μέτωπο. Με
απίστευτες δυσκολίες για όσους δεν τις έζησαν, και με τις γυναίκες της Πίνδου να γράφουν
τη δική τους χρυσή σελίδα, ματαιώθηκε ο περίπατος που πίστευαν ότι θα κάνουν οι εχθροί,
μεταβλήθηκε σε άτακτη υποχώρηση, και ο πόλεμος μεταφέρθηκε στην Αλβανία. Η ιαχή του
«αέρα- αέρα» έκοβε τα πόδια του εχθρού. Οι Ιταλοί στρατιώτες, συνειδητοποιώντας την κα-
ταστροφή στην οποία οδηγούσε την Ιταλία ο Μουσολίνι, δεν πολεμούσαν πια αλλά παραδί-
νονταν. Χιλιάδες οι αιχμάλωτοι, ενώ η θριαμβευτική πορεία του στρατού μας συνεχίζονταν
αδιάκοπα. Κορυτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, οι πόλεις και τα χωριά έπεφταν διαδοχικά
και η Ελλάδα σημείωνε τεράστια νίκη, αφήνοντας έκπληκτο όλο τον κόσμο.

Βοηθός σ’ αυτόν τον πόλεμο για τους Έλληνες, ήταν το ορεινό έδαφος που τους επέτρεπε
να οργανώνουν ισχυρές αμυντικές θέσεις.

Πολεμούσαν χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερο στρατιωτικό εξοπλισμό και με αριθμητική
δύναμη πολύ μικρότερη από αυτήν του εχθρού. Όμως η εθνική ενότητα, έδωσε τη νίκη στον
Ελληνικό στρατό. 

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα για τις δυνάμεις του Άξονα, ο Χίτλερ επενέβη για να σώσει την
κατάσταση. Εισέβαλε στα Βαλκάνια τον Απρίλη του 1941, κατόρθωσε να παρακάμψει τις
αμυντικές μας γραμμές και μπήκε στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο της Αλβανίας κατέρρευσε
και άρχισε η οπισθοχώρηση. Η τελευταία μάχη δόθηκε στην Κρήτη, όπου οι Κρήτες άοπλοι
και ακέφαλοι έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα.

Έτσι η χώρα μας βρέθηκε υπό κατοχή. ‘Όμως ο αγώνας για την εθνική αναγέννηση συνε-
χίστηκε. Η Εθνική Αντίσταση κινητοποίησε το λαό, τον οργάνωσε, του ξανάδωσε την πίστη
στη νίκη και αγωνίστηκε ηρωικά και με συνέπεια κατά των κατακτητών κατά τη διάρκεια όλης
της Κατοχής της περιόδου 1941-1944. ‘Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι ο πόλεμος του 1940
δεν κράτησε μόνο 6 μήνες, αλλά 4 ολόκληρα χρόνια.

Το έπος του 1940 έχει να μας πει πολλά όχι μόνο σαν Έλληνες, αλλά σε κάθε άνθρωπο
ανεξάρτητα από χρώμα, έθνος, θρησκεία ή φυλή. Δεν θα σταθούμε σε πανηγυρισμούς και
θριαμβολογίες. Οι αγωνιστές του 1940 απαιτούν από μας κάτι πιο απλό: να σκύψουμε για
λίγο στη θυσία τους και να αντλήσουμε από αυτήν οποιοδήποτε προβληματισμό και ερέθισμα
αποβεί χρήσιμο και για τη δική μας ζωή. Απαιτούν να θυμηθούμε τις μέρες εκείνες, όχι για
να επαναπαυτούμε στις δάφνες του παρελθόντος, όσο λαμπερές κι αν είναι, αλλά για γίνουν
αυτές οι αξίες σπέρματα ΝΕΑΣ ζωής.

Σήμερα, που ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση επικίνδυνα ασταθούς ισορροπίας, με αυ-
ταρχικά και εθνικιστικά καθεστώτα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες να επιβάλλουν τα οι-
κονομικά αδιέξοδα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και τις δολοφονίες
πολιτών, η αντίσταση παίρνει οικουμενικές διαστάσεις.

Σήμερα, οι Έλληνες, ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή του Ιταλικού λαού, και με τη φωνή
όλων των λαών και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη των παγκόσμιων οραμάτων, της ειρή-
νης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της φτώχειας.

Σήμερα το μήνυμα του ΟΧΙ έχει να παίξει μεγάλο απελευθερωτικό ρόλο. Μας κάνει να στε-
κόμαστε αποφασιστικά απέναντι στους ΤΩΡΙΝΟΥΣ αυταρχισμούς κάθε είδους και να απαι-
τούμε την κατάργησή τους βροντοφωνάζοντας ένα παγκόσμιο μυριόστομο ΟΧΙ, έτσι ώστε,
μια μέρα, να έρθει η ελευθερία για όλους.

Αυτό είναι χρέος ιερό, εθνική επιταγή. Η κληρονομιά και ο αγώνας των προγόνων μας θα
διατηρείται από εμάς σαν κόρη οφθαλμού.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!

Ζήτω η αδούλωτη ψυχή του ελληνικού λαού!

Ο πανηγυρικός της ηµέρας
Που εκφωνήθηκε από την γραμματέα του

Συλλόγου
κα. Άννα Πολίτου

την 28η Οκτωβρίου 2012



σελίδα 4 ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από το χώρο της τοπι-
κής μας εκκλησίας 
(από 1/7/2012 έως 30/10/2012)

l Με ευλάβεια και κατάνυξη γιορτάστηκαν
και κατά την εφετινή θερινή περίοδο όλες
οι γιορτές και τα πανηγύρια του χωριού, με
πρώτο το μεγάλο-επίσημο πανηγύρι μας,
με την ευκαιρία της μνήμης του προστάτη
μας Αγίου Προφήτη Ηλία.
Μετά τη θεία Λειτουργία και τη Λιτάνευση
της εικόνας του πολιούχου μας, ακολού-
θησε το γνωστό, πατροπαράδοτο κουρμ-
πάνι στην πλατεία του χωριού. Με το
χαμόγελο στα χείλη, με ξεχωριστή ευγέ-
νεια και απόλυτη καθαριότητα, η απερχό-
μενη Διακονική Επιτροπή της Πανήγυρης,
τα ονόματα της οποίας μνημονεύσαμε στο
προηγούμενο φύλλο του Ομβριανού, μοί-
ρασε σε όλο τον κόσμο, το καλομαγειρε-
μένο φαγητό που ετοίμασε και πάλι
δωρεάν, ο γνωστός σεφ (αρχιμάγειρας) και
πατριώτης μας Στέργιος Καβάκας.
Ακολούθησε χορός και γλέντι, κατά τη

διάρκεια του οποίου έγινε η καθιερωμένη
παράδοση της “κουτάλας”, από την παλαιά
Επιτροπή στη νέα. Σαράντα τρεις (43) ενο-
ρίτες μας “ορκίστηκαν” μπροστά στις Εκ-
κλησιαστικές και Πολιτικές Αρχές, αλλά και
σε όλο τον κόσμο, ότι και αυτοί του χρό-
νου, πρώτα ο Θεός, θα οργανώσουν ένα
ωραίο πανηγύρι, ισάξιο με τα πανηγύρια
των προηγουμένων ετών. Τα ονόματα
όλων των εθελοντών είναι τα εξής: Ανδρε-
ανούδης Εμμανουήλ και Μαρία, Πέτρος και
Ευτυχία Γιόγκα, Γιώργος και Ευαγγελία
Κουκοφίκη, Αστέριος και Θεοδώρα Κα-
βάκα, Παντελής Καραμπέρης, Θεόδωρος
και Ελένη Μητράκου, Αριστείδης και
Μαρία Μητράκου, Περικλής και Αικατερίνη
Μητράκου, Σταύρος και Αικατερίνη Καρα-
γιαννίδη, Δημήτριος και Δέσποινα Σαρρή,
Κυριάκος και Σοφία Σκαρλάτου, Παντελής
και Άννα Στεφανίδη, Λάζαρος και Μαρία
Τσιούκλη, Νικόλαος και Μαρία Φράγκου,
Δημήτριος και Ιωάννα Φράγκου, Δημή-
τριος και Χρυσούλα Φράγκου, Νικόλαος
και Ασημένια Φράγκου, Δημήτριος και
Ιωάννα Φράγκου, Δημήτριος και Χρυ-
σούλα Φράγκου, Τασούλα και Μαρία
Φράγκου, Σταύρος και Μαρία Φιλιππίδη,
Απόστολος Θασίτης, Μάνος και Ειρήνη Να-
νάκου, και Αθανάσιος Ανδρ. Κουκλιάτης. 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εύχεται σε
όλους τους Διακονητές, αλλά και σε όλους
τους Ενορίτες μας, υγεία και τη Χάρη του
Πολιούχου μας. 
l Ακολούθησε στη συνέχεια ο εορτασμός
όλων των εξωκκλησιών του χωριού, που
γιόρταζαν κατά την περίοδο του αυτή. Στο
όμορφο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία,
στην κορυφή του Ομβριανού, στο ιστο-
ρικό-παλαιό εξωκκλήσι της Παναγίας μας,
στα δυτικά όρια της καλλιεργητικής περιο-
χής του χωριού, στα μικρότερα εξωκκλή-
σια-εικονοστάσια, Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος, Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίας Παρα-
σκευής στην Κρανίτσα και στην Μακροκο-
πάνα, Αγίου Παντελεήμονος Παναγούδα,
και Αγίου Δημητρίου, έγιναν, με την παρου-
σία αρκετών δεκάδων ενοριτών μας, όλες
οι ιερές Ακολουθίες που ταιριάζουν στο
χώρο. 
Να είμαστε όλοι γεροί και του χρόνου. 
l Δεν ήρθε, δυστυχώς φέτος, για την πε-
ρίοδο του Σεπτεμβρίου, ο Τίμιος Σταυρός.
Ένας απρόοπτος τραυματισμός του “μόνι-
μου” συνοδού του Ιερού Κειμηλίου από τη
Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, του ιερομόναχου
π. Παύλου, και η μη δυνατότητα αντικατά-
στασης του από τη Μονή, έγιναν αφορμή
να στερηθούμε της Μεγάλης αυτής Δω-

ρεάς, που τα τελευταία χρόνια μας χάριζε
η μονή Ξηροποτάμου. 
Ευχόμαστε πλήρη αποκατάσταση της
υγείας του σεβαστού μας π. Παύλου και η
Χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να
σκεπάζει όλο το χωριό μας. 
l Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, νιώθει
την ανάγκη να ευχαριστήσει και από τη
στήλη αυτή τους ενορίτες μας: α) Σωτήρη
Δ. Βαμβατήρα, για τη δωρεά 250.00 €, με
τα οποία καλύφτηκαν επισκευαστικές ερ-
γασίες στο χώρο των κοιμητηρίων, β) Χρή-
στο Λειβαδίτη, για την δωρεά 120.00 €, με
τα οποία αγοράστηκαν δυο ανεμιστήρες
για την αίθουσα του ενοριακού Πνευματι-
κού Κέντρου, και γ) Νίκο Κουμπουρέλο,
για τις πολλαπλές εξωραϊστικές δραστη-
ριότητες του στο χώρο του εξωκκλησιού
του Αγίου Χριστόφορου.
l Νέος Επίσκοπος, μετά την κοίμηση του
μακαριστού Μητροπολίτου μας Νικόδημου
(…16/9/2012), εκλέχθηκε για τη Μητρό-
πολη μας, ο εκ Τριπόλεως Αρχιμανδρίτης
π. Θεόκλητος Αθανασόπουλος, μέχρι τώρα
Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Μαντι-
νείας (Τριπόλεως).
Να έχουμε την Ευχή Του.

Από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Η άλλη πλευρά του ....λόφου                                            
Γράφει ο Λάκης Μουτζίκος

Ήταν ωραία στο χωριό τους καυτούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Κόσμος πολύς, όλα τα σπί-
τια ανοικτά, που   φιλοξενούσαν επί πλέον, υπακούοντας στις επιταγές των καιρών, συγγενείς
και φίλους. Οι μέρες περνούσαν ευχάριστα με πεζοπορία τις πρωινές ώρες, τσίπουρα το με-
σημέρι  και σουβλάκια το βράδυ στη πλατεία  που σχεδόν γέμιζε κάθε βράδυ.
Όμως δεν έλειψαν και οι γκρίνιες. Και οι γκρίνιες αφορούσαν τρία “μέτωπα”. Την έλλειψη
νερού, τα σκουπίδια και τον
Παπά.
Η έλλειψη νερού δεν είναι πρόβλημα μόνο των Πετροκεράσων αλλά αποτελεί παγκόσμιο
πρόβλημα. Στις μέρες μας το νερό τυγχάνει «οικονομικό αγαθό» δηλαδή πληρώνουμε για
να το αποκτήσουμε. Είναι όμως αγαθό σε ανεπάρκεια και για τον λόγο αυτόν απαιτείται
σωστή πολιτική διαχείρισης. Πρέπει συνεχώς να έχουμε κατά νου ότι σε κατανάλωση 100
λίτρων νερού τα  87 πηγαίνουν για άρδευση (πότισμα γεωργικών επιχειρήσεων) και τα 13
λίτρα για ύδρευση (οικιακή χρήση). Από την αναλογία αυτή της κατανάλωσης συμπεραίνουμε
πόση μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνουμε στο σκέλος της άρδευσης. Όλοι πρέπει να κατα-
λάβουμε ότι το νερό είναι για όλους και γι’ αυτό πρέπει να καταναλώνουμε οικολογικά. Κάθε
άνοιξη όλοι δημιουργούμε τον μπαξέ μας με τα ωραία ζαρζαβατικά και αυτό είναι γεγονός
ευχάριστο. Δεν δικαιολογείται όμως κάποιος να φυτεύει 110 ρίζες ντομάτας, τις οποίες δεν
μπορεί να περιποιηθεί αλλά απλώς να τις ποτίζει, και στο τέλος αυτές να ξεραίνονται. Και
εδώ πρέπει να τονίσουμε τον σωστό τρόπο ποτίσματος που είναι «τα σταγονίδια» που δίνουν
στο φυτό την κανονική δόση νερού και περιορίζουν την άσκοπη κατανάλωση. Γεμίζοντας
κάθε πρωί τα αυλάκια του μπαξέ με 10 πόντους νερού τίποτα περισσότερο δεν προσφέρουμε
στο φυτό αλλά απλώς σπαταλάμε  το νερό το οποίο τελικά εξατμίζεται στους ουρανούς.
Εν κατακλείδι η Τοπική Αρχή πρέπει να εφαρμόσει πρόγραμμα ενημέρωσης των παραγωγών
για τον σωστό τρόπο ποτίσματος  και να εισηγηθεί στο Δήμο πολιτική αυξημένης τιμής για
μεγάλες καταναλώσεις νερού καθώς και την επιβολή προστίμου.
Και τώρα τα σκουπίδια. Η αποκομιδή των σκουπιδιών γίνεται με ευθύνη του Δήμου μία φορά
την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη) και ευχής έργο θα ήταν να γίνεται συχνότερα. Περπατώντας
στο δρόμο για τον Αι Γιάννη, μετά τον Άγιο Μόδεστο, το θέαμα των δύο κάδων απορριμμάτων
δεν είναι ότι καλύτερο για το χωριό που σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται καθαρό και πολ-
λές προσπάθειες γίνονται από τους κατοίκους για την καθαριότητα της γειτονιάς τους. Οι
δύο αυτοί κάδοι χρησιμοποιούνται για τα απορρίμματα των ταβερνών του χωριού και η ευ-
θύνη ανήκει αποκλειστικά στους καταστηματάρχες. Απαιτείται η τοποθέτηση ενός επί πλέον
κάδου και η υποχρέωση των καταστηματαρχών να τοποθετούν τα απορρίμματα μέσα στις
ειδικές στεγανές μαύρες σακούλες. Είναι απαράδεκτο να πετιούνται τα σκουπίδια της ταβέρ-
νας τυλιγμένα στο χάρτινο τραπεζομάντιλο, να παραμένουν έξω από τον κάδο για επτά μέρες
και να γίνονται βορά των αδέσποτων σκύλων και γάτων.
Στο χωριό είχαμε και βαφτίσια. Να μας ζήσει ο Μιχαλάκης του Νίκου και να τον καμαρώνουμε
του χρόνου να τρέχει στην πλατεία. Δόξα τω Θεώ είχαμε και μια βάπτιση γιατί τελευταία

πολλά κόλλυβα φάγαμε. Και πιο είναι το πρόβλημα? Ο Νίκος ως Έλλην πολίτης που πλη-
ρώνει κανονικά τους φόρους του και ουδεμία παραβατικότητα επέδειξε, ζήτησε από τον δη-
μόσιο υπάλληλο παπά του χωριού να βαπτίσει το παιδί του. Και ο παπάς αρνήθηκε. Και
ψάχναμε στα γύρω χωριά να βρούμε παπά.
Σαν να ψάχναμε στα χωριά Πετροκέρασα και Ταγαράδες να βρούμε τον καλύτερο μάστορα
να μας αλλάξει τα πλακάκια της κουζίνας. Και εγώ μπερδεύτηκα γιατί δεν καταλαβαίνω την
άρνηση του παπά του χωριού μας. Και επειδή στην όλη υπόθεση μπήκε και ο Πρωτοσύγκε-
λος της Μητρόπολης περιμένω μια διευκρίνιση από τον σεβαστό ιεράρχη για το θέμα. Πολύ
φοβούμαι ότι ο πατήρ “ο εν τοις ουρανοίς” θα απογοητευθεί με τα καμώματα των επί γης
(Μητρόπολη και χωριό) εκπροσώπων του.
Και τώρα η «φωτεινή πλευρά του λόφου». Ο “Ομβριανός” διοργάνωσε στο χωριό διάφορες
εκδηλώσεις τα γνωστά ΟΜΒΡΙΑΝΕIΑ. Πολύ χαρήκαμε το γεγονός. Χειροκροτήσαμε τα χο-
ρευτικά σύνολα του συλλόγου και χορέψαμε με τους ήχους της θαυμάσιας ορχήστρας όλο
το βράδυ. Στα Ομβριάνεια περιλαμβάνονταν και παιδικές εκδηλώσεις με αγωνίσματα,  δια-
γωνισμοί ζωγραφικής, παιδικές δεξιότητες και άλλα πολλά. Όλα ήταν καταπληκτικά. Συμμε-
τείχαν πάνω από 100 παιδάκια. Είμαστε λοιπόν τόσοι πολλοί; Μη φοβάστε δεν χάνονται τα
Πετροκέρασα. Θα μου μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη η θέα της πλατείας με ένα σχοινί τεν-
τωμένο από το καφενείο του Βλάχου μέχρι το κοινοτικό κατάστημα και κρεμασμένα επάνω
τα έργα ζωγραφικής των παιδιών. Θερμά συγχαρητήρια στο Νίκο Λειβαδιώτη και τους συ-
νεργάτες του για την άρτια οργάνωση των εκδηλώσεων.
Ας είμαστε καλά μέχρι τον επόμενο Αύγουστο να δούμε πάλι θαυμάσιες εκδηλώσεις από τη
νέα, πολλά υποσχόμενη, διοίκηση του Συλλόγου.
Τέλος ο αδελφός-φίλος Γιώργος Κουκλιάτης είχε την καλοσύνη να μου χαρίσει το βιβλίο
της κόρης του ́ Ολγας με θέμα «Το Δημοτικό Σχολείο Πετροκεράσων Θεσσαλονίκης». Κάποτε
υπέβαλα στην Αεροπορία ένα βιογραφικό σημείωμα που άρχιζε ως εξής. Γεννήθηκα στα Πε-
τρoκέρασα Θεσσαλονίκης και τελείωσα το διθέσιο Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Και είμαι
υπερήφανος και για τα δύο. Αυτό θυμήθηκα διαβάζοντας το βιβλίο της αγαπητής Γιούλης.
Θυμήθηκα τους χαρισματικούς δασκάλους μου Γιάννη και Μαρία Κυβερνήτη, τους δασκά-
λους που μου έμαθαν «γράμματα».  Ακούραστοι, μεθοδικοί, αφοσιωμένοι στο καθήκον, με
ανύπαρκτα την εποχή εκείνη εποπτικά μέσα, αλλά με δημιουργική φαντασία που αναπλήρωνε
την έλλειψη των μέσων. Δεν θα ξεχάσω τα δώδεκα βελανίδια τοποθετημένα σε τέσσερες
τριάδες πάνω στο θρανίο για να καταλάβουμε την έννοια του πολλαπλασιασμού. Ούτε την
θέα του όγκου ενός κυβικού μέτρου που σχηματίσαμε με δώδεκα βέργες μήκους ενός μέτρου
που  κόψαμε και κουβαλήσαμε στο σχολείο. Με την «κρανίτικη» άλλοτε να χρησιμοποιείται
ως δείκτης στον μαυροπίνακα για να δείχνει το ισοσκελές τρίγωνο και άλλοτε να κατεβαίνει
με δύναμη στις παλάμες μας ολοκλήρωσα την στοιχειώδη εκπαίδευση με γνώσεις και συμ-
περιφορές που σήμερα τις κρίνω άκρως επαρκείς. Θερμά συγχαρητήρια στη Γιούλη για την
ολοκληρωμένη μελέτη του θέματος. Και επειδή μέσα από τις σελίδες του βιβλίου διαφαίνεται
μια ικανότητα στο ψάξιμο και στην αξιοποίηση αρχείων καθώς και σωστή γραφή, θα περιμέ-
νουμε από την Γιούλη να επιχειρήσει να γράψει και άλλα βιβλία. Η καλή δασκάλα όλα τα
μπορεί.

Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό που το
δικαιούνται όλοι οι δημότες ισότιμα. Το
χωριό σήμερα υδροδοτείται από τις φυσι-
κές πηγές οι οποίες είναι α) το Κρυονέρι
(2km/h) και β) Γαλατσίκες (1km/h) .και από
τις γεωτρήσεις στα Τσαΐρια.(Αγία Τριάδα –
Παπαλάσκαρη)

Στην πρώτη επίσκεψη του προέδρου της
ΔΕΥΑΛ κ. Σταύρου Τερζάκη στα μέσα του
Γενάρη 2011 για την καταγραφή των γεω-
τρήσεων όλου του Δήμου, διαπίστωσε ότι
και οι δύο γεωτρήσεις είχαν πρόβλημα ως
προς την ποσότητα νερού. Και οι δύο μαζί
είχαν 5km/h. Έπρεπε να βγουν οι σωλήνες
έξω και να καθαριστούν. Επανατοποθετή-
θηκαν οι σωλήνες αφού προηγουμένως
καθαρίστηκαν και αντικαταστάθηκε το υπο-
βρύχιο της γεώτρησης της Αγίας Τριάδας
που ήταν καμένο. Τα αποτελέσματα αυτής
της εργασίας ήταν θεαματικά. Επανήλθαν

οι γεωτρήσεις στα φυσιολογικά τους επί-
πεδα (και οι δύο μαζί 20km/h). Το 2011 εί-
χαμε πλήρη επάρκεια νερού. Το καλοκαίρι
του 2012, έπεσαν οι στάθμες του νερού
στις γεωτρήσεις λόγω της παρατεταμένης
ανομβρίας, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θούν προβλήματα στην υδροδότηση του
χωριού. Οι λόγοι που συνετέλεσαν στις
διακοπές νερού ήταν :

Α) απότομη πτώση της στάθμης νερού των
γεωτρήσεων

Β)κακή εγκατάσταση των υδραγωγείων
άνω και κάτω(μείωση στα 10km/h-μείωση
κατά το ήμισυ), γιατί κάποια σπίτια παίρ-
νουν νερό από την πάνω δεξαμενή. Συνε-
πώς το καλοκαίρι για να έχουν νερό τα
επάνω σπίτια, πρέπει η κάτω δεξαμενή να
είναι γεμάτη και η πάνω να είναι γεμάτη
έστω κατά το ήμισυ, ειδάλλως τα επάνω
σπίτια δε θα έχουν νερό. Αυτό συνέβη
φέτος το καλοκαίρι και τα επάνω σπίτια
δεν είχαν νερό για πολλές μέρες. Το πρό-

βλημα συνεχίζει και σήμερα να υπάρχει,
αφού τα Σαββατοκύριακα που έρχεται πε-
ρισσότερος κόσμος, το νερό δεν επαρκεί
και κόβεται το βράδυ έως το πρωί, για να
έχουν νερό και τα επάνω σπίτια( για μία
ώρα). Το πρόβλημα πιστεύω θα λυθεί σύν-
τομα με τη νέα γεώτρηση που πραγματο-
ποίησε η ΔΕΥΑΛ. Και γι΄αυτό
ευχαριστούμε θερμά τον κ. Σταύρο Τερ-
ζάκη για τις άμεσες ενέργειες που έπραξε.
Γεώτρηση:80 μ. σωλήνωση, βάθος άντλη-
σης:61 μ., ποσότητα νερού 12-15km/h.
Κατά την δειγματοληψία που έγινε, διαπι-
στώθηκε ότι η ποσότητα νερού πληρεί
τους όρους υγιεινής πόσιμου νερού. Απο-
μένει η σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς
στην επάνω δεξαμενή, η οποία θα γίνει
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα
έχουμε πλήρη επάρκεια νερού (25km/h).
Έτσι δε θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα
σπίτια που παίρνουν νερό από την επάνω
δεξαμενή. Το νερό χλωριώνεται κανονικά
με καινούργιο χλωριωτήρα. Πραγματοποι-
είται και τρίμηνος δειγματοληπτικός έλεγ-

χος για την ποσότητα νερού( μικροβιολο-
γικός – χημικός). Τα αποτελέσματα είναι
φυσιολογικά και είναι αναρτημένα στον πί-
νακα ανακοινώσεων της Κοινότητας.

Προτείνω λοιπόν για την ορθολογική και
σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης,
αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η σύν-
δεση της νέας γεώτρησης, να γίνουν τα
εξής:

Α) να κλειδωθούν τα 2 υδραγωγεία

Β)να κλειδωθούν οι βάνες, ώστε να μη
μπορεί ο καθένας να τις ανοιγοκλείνει

Γ) να γίνουν φρεάτια και να κλειδωθούν οι
τερματικές βάνες καθαρισμού του χωριού

Δ)έλεγχος διαρροών

Ε) άμεση αποκατάσταση βλαβών δικτύου,
σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΛ, αρκεί να ει-
δοποιήσουμε έγκαιρα την Υπηρεσία

Στ) να κάνουμε οικονομία όσο μπορούμε

Καλαφάτης Αθανάσιος
Κοινοτικός Σύμβουλος

Νερό ….πηγή ζωής



σελίδα 5ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

Η δηµοτική µας ποίηση ως αγωγή θανάτου
(Στη μνήμη: Γιώργου Λέκκα, Βασίλη Οικονόμου, Μάγδας Βαμβατήρα και Στάθη Μαυρίδη)

1. Τα δημοτικά τραγούδια ανήκουν σε μια κατηγορία ενός ευρύτερου συστήμα-
τος πολιτισμού, του γνωστού μας λαϊκού πολιτισμού. Σ’ αυτό το πολιτισμικό σύ-
στημα η παιδευτική διαδικασία των γενεών, με στόχο την κοινωνική της ένταξη,
άρχιζε πολύ νωρίς, από την νηπιακή ηλικία. Οι ενήλικοι δηλ. μετέφεραν στην επό-
μενη γενιά ένα σύνολο γνώσεων με διάφορους τρόπους (παιγνίδια, γλωσσικές
ασκήσεις, νανουρίσματα, τραγουδάκια κ.α.), που συνιστούσαν την πολιτισμική μας
παράδοση, επεξεργασμένη με τον προφορικό λόγο, συλλογικά, διαχρονικά και ορ-
γανωμένη σε διακριτούς κώδικες. Η γλώσσα, (καθημερινή και ποιητική) η μουσική,
η κινητική αγωγή, συνιστούσαν τους βασικούς κώδικες με τους οποίους άρχιζε η
παιδαγωγική διαδικασία στις προφορικές παραδοσιακές κοινωνίες. Μια παιδευτική
αγωγή που συνεχιζόταν δια βίου, καθώς με το πέρασμα των χρόνων, το περιεχόμενό
της γινόταν όλο και πιο σύνθετο και το ώριμο άτομο αφ’ ενός γινόταν βαθύς γνώ-
στης της πολιτισμικής παράδοσης της ομάδας (οικογένειας, γειτονιάς, χωριού).

2. Σ’ αυτό λοιπόν το σύστημα αγωγής των νέων γενεών από τις προηγούμενες,
σπουδαία θέση κατέχει ένας ποιητικός λόγος προορισμένος για μια αγωγή ειδικού
χαρακτήρα, την αγωγή θανάτου. Πρόκειται για τα «τραγούδια του Χάρου» και τα
«μοιρολόγια» , μια από τις σπουδαιότερες ποιητικές κατηγορίες του λαϊκού πολιτι-
σμού. Ιδιαίτερα τα «τραγούδια του Χάρου» διέπονται από ένα πνεύμα φιλοσόφησης
της ζωής και του θανάτου και σε αντίθεση με τα «μοιρολόγια» (που τραγουδιούνταν
μόνο στο θάνατο, στις κηδείες και στα μνημόσυνα) τραγουδιούνταν και σε άλλες
επίσημες ή ανεπίσημες στιγμές της ζωής. Αυτή η αγωγή θανάτου με τα «τραγούδια
του Χάρου» και τα «μοιρολόγια», κατείχε πρωτεύοντα ρόλο γιατί εδώ ο ποιητικός
λόγος, αποδυνάμωνε, λυτρωτικά, για τον λαϊκό άνθρωπο την οξύτατη και ακατα-
νόητη αντίθεση του ζεύγματος, ζωή-θάνατος.

3. Ποιοι όμως είναι οι βασικοί άξονες της αγωγής θανάτου στη λαϊκή μας παρά-
δοση;
Η «εισαγωγή» άρχιζε σχεδόν ανώδυνα από τη νηπιακή ηλικία: «Νάνι νάνι να μου
κάνει και μ’ αγγόνι να πεθάνει» τραγουδά η μάνα στο μικρό της χωρίς καθόλου να
διστάσει ν’ αναφέρει την… τρομερή, για τη σημερινή πραγματικότητα, λέξη, τη λέξη
«πεθάνει». Η ευχή «μ’ αγγόνια  να πεθάνει» δηλώνει αφ’ ενός την αποδοχή του θα-
νάτου ως τελική πράξη της ζωής και αφ’ ετέρου προειδοποιεί τη ζωή, που μόλις
αρχίζει,  ότι και η δική της διαδρομή κάποτε θα τερματιστεί.
Στη συνέχεια, τα «τραγούδια του Χάρου» και τα «μοιρολόγια» είχαν σκοπό να ολο-
κληρώσουν την αγωγή θανάτου. Οι νέοι άνθρωποι έπρεπε να διδαχτούν όχι μόνο
πώς θα ζήσουν αλλά και πώς θα πεθάνουν.
Η τελετουργία του χαροπαλέματος η ψυχομαχήματος, της πρόθεσης και των θρή-
νων, το πένθος, η απόδοση τιμών στους νεκρούς ανάλογα με την κοινωνική τους
κατάσταση, την ηλικία κλπ. συνιστούσε τη βασικότερη πλευρά της αγωγής θανά-
του.

4. Άλλο ένα θέμα που η λαϊκή παράδοση επεξεργάστηκε με συνέπεια και ποι-
ητική πληρότητα είναι εκείνο του Κάτω Κόσμου.
- Πού και πώς πηγαίνουν οι νεκροί στον άλλο κόσμο; Πηγαίνουν στον… ουρανό,
στην άκρη του κόσμου ή παραμένουν μέσα στη γη; Στην άλλη ζωή έχουν υλική ή
άϋλη υπόσταση; Τι μυθοποιείται τελικά από τη λαϊκή συνείδηση: η επίσημη αντί-
ληψη της χριστιανικής παράδοσης ή η εμπειρία της βιωματικής πραγματικότητας,
που είναι και η μόνη που γνωρίζουν οι φορείς του λαϊκού πολιτισμού; Σαφώς η
βιωματική πραγματικότητα. Για τους ζωντανούς οι νεκροί πηγαίνουν:
«Κάτω στα Τάρταρα της γης, κάτω στον κάτω κόσμο»
Πηγαίνουν ακόμη και στον Άδη:
«Αυτού στον Άδη που θα πάς  κι’ αυτού που θα ροβολήσεις»
-Για τον ίδιο τον νεκρό ωστόσο ο τόπος του πηγαιμού του δεν ορίζεται με χωροτα-
ξικά αλλά με ποιοτικά κριτήρια:
«Πάω στης Άρνης τα βουνά, στης Αρνησιάς τους κάμπους
π’ αρνιέται η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα»

5. Για την ελληνική λαϊκή παράδοση, ο Χάρος έχει ανθρώπινη υπόσταση, είναι
δηλ. μια οντότητα κατ’ εικόνα και ομοίωση των ανθρώπων, ένας άντρας δυνατός,
αντρειωμένος και ανίκητος. Όπως οι άνθρωποι, έχει κι εκείνος γυναίκα, τη χαρόν-
τισσα, έχει μάνα, έχει παιδιά, τα χαρόπουλα, έχει και πύργο, έναν πύργο αποτρό-
παιο:
«Του Χάρου του βουλήθηκε πύργο να θεμελιώσει
παίρνει τσου γέρους θέμελο, τους νέους για αγκωνάρια,
παίρνει και τα μικρά παιδιά έρτες (παραστάτες) για παραθύρια».

6. Ωστόσο ο Χάρος της λαϊκής παράδοσης δεν είναι έγκλειστος του Κάτω Κό-
σμου, όπως ο Πλούτωνας ή ο Άδης. Αλλά ένας καβαλάρης του πάνω κόσμου που
θερίζει ζωές:
«Και νά τονε που πρόβαλε τσι κάμπους καβαλάρης
και παίρνει νιους απ’ τα μαλλιά και νιες απ’ τσι μπλεξίδες,
παίρνει και τα μικρά παιδιά στη σέλλα τ’ αλογού του».
Όμως από την ανθρώπινη υπόσταση του Χάρου δεν λείπουν οι ευαίσθητες πλευ-
ρές:
«Ο Χάρος έκατσε ψηλά και τραγουδεί πανώρια,
λέει τραγούδι θλιβερό και παραπονεμένο.
Για δες κρίματα που ‘καμα κι άδικα που τα κάνω
για ιδέ σπίτια τα ρήμαξα για ιδέ κορμιά που πήρα»
Το μοτίβο της ευαισθησίας και των ενοχών του Χάρου εκφράζεται εντονότερα από
τη μάνα του, τη χαρόντισσα:
«Του Χάρου η μάνα χούγιαξεν από ψηλή ραχούλα,
-Μαζώξτε νιές τους άνδρες σας, μανάδες τα παιδιά σας
τα’ εβγήκεν ο γυιός μου κυνηγός, δεν κυνηγάει ελάφια»

7. Η λαϊκή συνείδηση θέλει τον Χάρο παλληκάρι, δυνατό και ανίκητο, τον θέλει
έναν εν δυνάμει ανταγωνίσιμο αντίπαλο. Ο Διγενής θα πεθάνει, αλλά θα πεθάνει
παλεύοντας με το Χάρο στα μαρμαρένια αλώνια. Το ίδιο και ο απλός άνθρωπος δεν

Η ΒΟΣΚΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΙΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Η ενοικίαση προς “βοσκή” των χορτολιβαδικών εκτάσεων της κοινότητας και
των ιδιόκτητων χωραφιών των κατοίκων του χωριού, μέχρι την κατάργηση της
κοινότητας το 1998 αποτελούσε την βασική πηγή εσόδων της κοινότητας. Η
κοινότητα τότε, διενεργούσε πλειοδοτικό διαγωνισμό αφού προηγουμένως
έπαιρνε την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας, εάν είχε διαθέσιμες εκτάσεις
προς ενοικίαση. Τότε το χωριό είχε κάποια κοπάδια μικρών ζώων (κατσίκια-
πρόβατα). Έπρεπε λοιπόν, πρώτα να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ικανοποιητικός
αριθμός βοσκοτόπων για τη βοσκή των ντόπιων ζώων και οι υπόλοιποι βο-
σκότοποι ενοικιαζόταν. Αυτό γινόταν τον Μάρτιο κάθε έτους μέσω δημοπρα-
σίας στο κοινοτικό κατάστημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής (πρόεδρος της
κοινότητας και δύο κοινοτικοί σύμβουλοι) και οι προς ενοικίαση βοσκότοποι
κατοχυρωνόταν στον πρώτο πλειοδότη. Η σύμβαση περιελάμβανε τα σύνορα,
το τίμημα και την ημερομηνία εισόδου και αποχώρησης των ζώων. Ο ενοικια-
στής-κτηνοτρόφος κατέθετε τα χρήματα σε ειδικό κωδικό στο δημόσιο ταμείο
Ζαγκλιβερίου για λογαριασμό της κοινότητας Πετροκέρασων. Με τα χρήματα
αυτά η κοινότητα με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου έκανε κάποια έργα
στο χωριό.
Με την κατάργηση της κοινότητας στις 31/12/1998 το καθεστώς της ενοικία-
σης συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο με τη μόνη διαφορά, ότι για να διασφαλι-
στούν τα χρήματα από τον ενοικιαστή-κτηνοτρόφο αυτά κατατίθονταν στον
πρόεδρο της κοινότητας. Τα χρήματα αυτά τα είχαμε «κρυφά» από το Δήμο
Καλλινδοίων και ορθώς τα είχαμε έτσι, γιατί εάν οι ενοικιαστές τα κατέθεταν
στο Δήμο δε θα παίρναμε ούτε ένα ευρώ. Επειδή λανθασμένα θεωρούσαμε
την πράξη αυτή παράνομη απέναντι στον Δήμο, δεν κάναμε τις ετήσιες λογο-
δοσίες στους δημότες, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ο κόσμος που πήγαν τα
χρήματα όλα αυτά τα χρόνια.
Τελικά η πράξη αυτή της ενοικίασης δεν είναι παράνομη, διότι πρόκειται για
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ και τα χρήματα δίνονται στην κοινότητα
από τους ιδιοκτήτες οικιοθελώς, για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυ-
σκολιών που προκύπτουν από την καθημερινότητα του χωριού. 

Η καθιέρωση ετήσιας λογοδοσίας (ακόμη και από παρελθούσες διοικήσεις) θα
βοηθούσε να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την χρησιμοποίηση αυτών
των χρημάτων. Προτείνω λοιπόν στον πρόεδρο της Κοινότητας να συγκαλέσει
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ένα Σάββατο βράδυ εντός του Δεκέμβρη
του 2012, ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για τα δρώμενα του τόπου και να
σταματήσουν τα υποθετικά ερωτήματα.

Αθανάσιος Καλαφάτης 
Κοινοτικός Σύμβουλος  

διστάζει να διαλαλήσει:
«Χρυσά και άσπρα άρματα στη μέση μου θα ζώσω,
το Χάρο τον παράνομο θα πα να πολεμήσω».
Πάντοτε όμως ο Χάρος θα βγαίνει νικητής, γιατί ακόμη και η αλληλέγγυα προς τον
άνθρωπο φύση, όταν έχει να κάνει με το Χάρο και τον άνθρωπο, γέρνει πάντοτε
προς τη μεριά του Χάρου:
«Ανάθεμα τον τον Βοριά οπού φυσά τη νύχτα
κι ανειγοκλειούν οι πόρτες μας και μπαίνει ο Χάρος μέσα».

8. Η ανθρώπινη υπόσταση με την οποία αντιλαμβανόταν τον θάνατο η λαϊκή πα-
ράδοση και η ένταξη του Χάρου στην ανθρώπινη κοινωνία ως κακοποιού, από τη
μία, αξιοποιώντας τα δομικά υλικά της λαϊκής ποιητικής παράδοσης, δημιούργησε
μια τεράστια μυθοποιία με εξαιρετική ποιητική έκφραση όπως τραγούδια, παραμύ-
θια, παροιμίες κ.α. Από την άλλη κατέστησε πιο οικεία τη μορφή του Χάρου-θανά-
του, αφού ο άνθρωπος μπορούσε να διαπραγματευτεί τη ζωή του και πολλές φορές
να αναμετρηθεί μαζί του. Έτσι όταν στο γαμήλιο τραπέζι ο γαμπρός τραγουδούσε:
«Με γέλασαν τα πουλιά, της άνοιξης τ’ αηδόνια
με γέλασαν και μου ‘πανε πως Χάρος δεν με παίρνει»,
τότε σίγουρα η αγωγή θανάτου με την οποία τον είχε αναθρέψει η λαϊκή παράδοση
(το γαμπρό) είχε καταφέρει να καταστήσει την ιδέα του θανάτου στοιχείο αναπό-
σπαστο της ζωής.

9. Τελειώνοντας θέλω να απευθυνθώ σε σας αείμνηστοι πατριώτες, συγγενείς
και φίλοι: Όσο κι αν πονούμε και θρηνούμε, τα πράγματα γύρω μας δεν φροντίζουν
για τον πόνο και τον θρήνο μας. Όπως έγραψε και ο Κ. Παλαμάς «η μήτηρ Φύσις
στοργή καμιά δεν τρέφει προς το πιο χαριτωμένο της παιδί. Το γέννησε και το πα-
ραπέταξε, τραβάει το δρόμο της…»
Η αστική ποίηση από την αρχαιότητα ως σήμερα πάνω σ’ αυτό το μοτίβο κινείται.
Ενδεικτικό παράδειγμα οι παρακάτω στίχοι από το ποίημα του Ιουλίου Τυπάλδου
«Τρελή»:
«Απ’ την ψυχή μου ολόθερμος ο στεναγμός πετιέται
κι εν άνθος δε μαραίνεται φύλλο δένδρου δε σειέται.
Τα θλιβερά παράπονα ο άνεμος σκορπάει
θρέφουν τη γη τα δάκρυα σαν τη δροσιά τσ’ αυγής,
η Φύσις δε γρικάει τα πάθη της ψυχής».
Αντίθετα στον κόσμο του παλιότερου λαϊκού ανθρώπου της αγροτικής κοινότητας,
η Φύση συμπάσχει με τον άνθρωπο όπως φαίνεται στα δημοτικά τραγούδια.
Να μερικοί στίχοι από το τραγούδι «Ο λαβωμένος κλέφτης»:
«Κλαίνε τα δέντρα κλαίνε, κλαίνε τα κλαριά,
κλαίνε και τα λημέρια που λημέριαζα,
κλαίνε τα μονοπάτια που περπάταγα,
κλαίνε κι οι κρυοβρυσούλες πόπινα νερό,
κλαίνε και τα μετόχια πόπαιρνα ψωμί
κλαίνε τα μοναστήρια πόπινα κρασί…»

Α. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκαν και φέτος τα
‘’ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ’’ στην πλατεία των Πετροκεράσων.
Από το πρωί του Σαββάτου 11 Αυγούστου, δεκά-
δες παιδιά (γύρω στα 90) προσχολικής και σχο-
λικής ηλικίας, πήραν μέρος με όρεξη και
ενθουσιασμό στις εκδηλώσεις του 1ου φεστιβάλ
παιχνιδιού που συνεχίστηκαν και την Κυριακή 12
Αυγούστου. Τα παιδάκια ζωγράφισαν, διαγωνί-
στηκαν με τα ποδήλατά τους, συμμετείχαν σε αυ-
τοσχέδια παιχνίδια λούνα πάρκ, σε ομαδικά
παιχνίδια με μπαλόνια και άλλα. Ήταν δύο μέρες
χαράς που θα μείνουν αξέχαστες στα μικρά Πε-
τροκερασιωτόπουλα. Δόθηκαν σε όλα τα παιδά-
κια ειδικά μετάλλια και διπλώματα συμμετοχής.

ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2012

Η έκπληξη της γιορτής ήταν η επανεμφάνιση το
βράδυ του Σαββάτου των χορευτικών μας τμη-
μάτων παιδικό και ενηλίκων. Το πρόγραμμα που
είχε καταρτίσει ο χοροδιδάσκαλος καθηγητής φυ-
σικής αγωγής κ. Φλώρος Θεόδωρος εκτελέστηκε
κ σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Χόρεψαν παραδο-
σιακούς χορούς και εντυπωσίασαν όλους όσους
βρέθηκαν στη γιορτή. Στη συνέχεια ακολούθησε
τρικούβερτο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες.
Στην απόλυτη επιτυχία των εκδηλώσεων και δη
του 1ου φεστιβάλ παιχνιδιού βοήθησαν και οφεί-
λουμε να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα : τον
Νίκο Λειβαδιώτη, εμπνευστή και οργανωτή της

εκδήλωσης, τη σύζυγο του Ράνια, τη Νατάσσα
Λέκκα, την Δέσποινα Κουκλιάτη, την Αλεξάνδρα
Θωμά, τη Μαρία Μητράκου σύζυγος  Δημητρίου
και την Κατερίνα Φράγκου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
αντιδήμαρχος Λαγκαδά κ. Σισκούδης Στέλιος, ο
πρόεδρος της κοινότητος Φράγκος Αθανάσιος, οι
κοινοτικοί σύμβουλοι Τσούμας Γεώργιος και Κα-
λαφάτης Αθανάσιος και όλοι οι κάτοικοι των Πε-
τροκεράσων και πολλοί φίλοι.
Και του χρόνου!

Βασίλης Κωτούδης
τ. πρόεδρος του ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗ
Ακριβώς πριν ένα χρόνο 15 Αυγούστου 2011 αποδέ-
χτηκα την εκλογή μου στην προεδρία του ‘’ΟΜΒΡΙΑ-
ΝΟΥ’’ και ευχαριστώ τα μέλη που με τίμησαν.
Σχηματίσαμε με τα άλλα παιδιά ένα δυνατό διοικητικό
συμβούλιο, η δε συνεργασία μου μαζί τους ήταν άριστη.
Από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε τη δουλεία για να ανε-
βάσουμε τον ΟΜΒΡΙΑΝΟ εκεί που του αξίζει.
Συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης διοίκησης με
πρόεδρο τον αγαπητό φίλο Γιώργο Κουκλιάτη που συμ-
μετείχα ως αντιπρόεδρος, θέσαμε στόχους, οι οποίοι
χάρη στην διαρκή προσπάθεια όλων των μελών του ΔΣ
και παρά την βαθειά οικονομική κρίση επετεύχθησαν.
Όλοι δούλεψαν με μεράκι και ζήλο, ήταν πάντα παρόν-
τες σε κάθε κάλεσμα (συνεδριάσεις- συνελεύσεις).
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ για την προσφορά στον σύλλογο ξεχωριστά
το κάθε μέλος του ΔΣ : Θωμά Στέλιο του Λεωνίδα, Κα-
λαφάτη Μανώλη, Κουκλιάτη Γιούλη, Κουτσονάνου Κα-
τερίνα, Κωτούδη Δημήτριο, Λειβαδιώτη Αθανάσιο,
Μητράκο Τάκη, Μουτζίκο Στέργιο, Μπερμπερίδου Άννα,
Φράγκου Κατερίνα, καθώς επίσης την υπεύθυνη του
γυναικείου τμήματος Αθανασία Παπαδούδη και όλες τις
κυρίες που συμμετείχαν σ ‘αυτό, για την διαρκή παρου-
σία και προσφορά τους στον σύλλογο.
Τέλος θέλω να συγχαρώ το νέο διοικητικό συμβούλιο
του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο
έργο του. 

Βασίλης Κωτούδης
τ. πρόεδρος του ΜΑΣ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΤΑ Β Ε Ρ Ν Α

“Η Βαγγελιώ”

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ - ΤΗΛ.: 23930 71393
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ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2012

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 ο Μ.Α.Σ. Ομ-
βριανός Πετροκεράσων διοργάνωσε στην πλατεία
του χωριού την 3η γιορτή κάστανου. Μια διοργά-
νωση που μετά από δέκα χρόνια απουσίας, πιθα-
νόν θα πρέπει να καθιερωθεί σε ετήσια βάση,
αφού κατά γενική ομολογία είχε μεγάλη επιτυχία
προσφέροντας ζωντάνια στο χωριό μας σε μια
εποχή που τόσο μεγάλη ανάγκη την έχει. 

Η προετοιμασία της γιορτής ξεκίνησε από τις προ-
ηγούμενες ημέρες. Ενημερωτικά πανό και αφίσες
τοποθετήθηκαν σε εμφανή σημεία των γύρω χω-
ριών και της Θεσσαλονίκης και παράλληλα ενη-
μερώθηκαν οι τοπικές εφημερίδες και
σχετικές ιστοσελίδες. Τα παγκάκια
φρεσκαρίστηκαν, οι κορμοί από τα
πλατάνια της πλατείας ασβεστώθηκαν,
νέα εποχιακά λουλούδια φυτεύτηκαν
στα παρτέρια και πάγκοι προς διάθεση
των ντόπιων παραγωγών στήθηκαν
στην πλατεία του στρατηγού Ιωαν-
νίδη. Ο εκθεσιακός χώρος δίπλα στον
αλευρόμυλο μετά από μια μικρή ανα-
καίνιση άνοιξε για τους συγχωριανούς
και τους επισκέπτες, φιλοξενώντας αν-
τικείμενα και αναμνηστικά που αφο-

ρούν την ίδρυση και τις δράσεις του
συλλόγου. Ένα μικρό παζάρι με τις δη-
μιουργίες των γυναικών του συλλό-
γου, γλυκά κουταλιού και βιβλία που
έχει εκδώσει ο σύλλογος οργανώθηκε
κάτω από το κεντρικό πλατάνι της
πλατείας, ενώ χώρος παραχωρήθηκε και στην
ομάδα παραγωγών ροδιού των Ριζών Χαλκιδικής
για να προωθήσει τα προϊόντα της.

Όλα λοιπόν ήταν έτοιμα την Κυριακή και η “ειδική
φουφού” του συλλόγου για τα κάστανα άναψε
ξανά μετά από δέκα χρόνια στις 11 το πρωί. Σύμ-
μαχος της διοργάνωσης ο καλός καιρός, που με

εξαίρεση τα κιτρινισμένα φύλα των δέντρων, θύ-
μιζε περισσότερο άνοιξη παρά φθινόπωρο. Ο αν-
τιπρόεδρος του συλλόγου Νίκος Παπαδούδης
μαζί με τον Τάκη Φηγκιώρη έπιασαν αμέσως δου-
λειά στο ψήσιμο των κάστανων φορώντας τις “ει-
δικές για την περίσταση” ποδιές και καπελάκια
που είχε φροντίσει να προμηθευτεί ο σύλλογος.
Η μυρωδιά των φρεσκοψημένων κάστανων και ο
καπνός από τα τσάκνα που καίγονταν πλημμύρι-
σαν την πλατεία. Ένα βαρέλι τοπικό μπρούσκο
κρασί ήταν στη διάθεση των όσων επιθυμούσαν
να συνοδεύσουν με αυτό το κέρασμα τους. Πολλά
ήταν τα μέλη του συλλόγου που έσπευσαν να
βοηθήσουν στο σερβίρισμα. Την αρχή, όπως ήταν
φυσικό, έκαναν οι συγχωριανοί που μετά την εκ-
κλησία γέμισαν την πλατεία και γεύτηκαν πρώτοι
τα ψημένα κάστανα και το κρασί του χωριού μας.
Όσο περνούσε η ώρα, ερχότανε όλο και περισσό-
τεροι επισκέπτες, κάποιοι γνωστοί, που είχαν ξα-
ναέρθει και κάποιοι που για πρώτη φορά
απολάμβαναν τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τη
φύση του τόπου μας. Πολύ σύν-
τομα τα σοκάκια γύρω από την
πλατεία γέμισαν αυτοκίνητα και τα
ελεύθερα τραπέζια στις ταβέρνες
κόντεψαν να γίνουν “είδος προς
εξαφάνιση”. Εκατόν είκοσι κιλά κά-

στανα και εβδομήντα
πέντε κιλά κρασί κερά-
στηκαν στους συμπα-
τριώτες και τους
επισκέπτες εκείνη τη
μέρα. Όπως φάνηκε μια
μικρή αλλά καλή προ-
ετοιμασία αρκεί για να

μετατραπεί ένα απλό φθινοπωρινό Κυριακάτικο
πρωινό σε ένα “γιορτινό” Κυριακάτικο πρωινό. Το
χωριό μας ζωντάνεψε και κέρδισε φίλους οι
οποίοι ελπίζουμε ότι θα το επιλέξουν ξανά ως
προορισμό τους σε μια από τις μελλοντικές τους
αποδράσεις. Παράλληλα, οι εναπομείναντες πα-
ραγωγοί του χωριού μας είχαν μια ακόμη ευκαιρία

να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Εμείς από την
πλευρά μας κερδίσαμε εμπειρία για να είμαστε πιο
βελτιωμένοι την επόμενη φορά. 
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο
Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Στάυρος Τερζάκης και
ο εντεταλμένος Δημάρχου κ. Φώτης Μπρόζος.

Συμπεράσματα & προτάσεις
Επειδή η καλοπροαίρετη κριτική και η κατάθεση
εποικοδομητικών απόψεων είναι πάντα ευπρόσ-

δεκτες στον σύλλογο, εν-
δεικτικά κατατίθενται
ορισμένες ενδιαφέρουσες
απόψεις που ίσως πρέπει
να ληφθούν υπόψη.
Πιθανόν η έναρξη της
γιορτής, όπως πολλοί πα-
ρατήρησαν, να πρέπει να

γίνεται πιο αργά, μια που οι περισσό-
τεροι ξένοι επισκέπτες θέλοντας να
συνδυάσουν την επίσκεψη τους με
φαγητό ήρθαν τις μεσημεριανές ώρες
χάνοντας έτσι το κορύφωμα της γιορ-
τής.
Ο προγραμματισμός της γιορτής σε
μια ημερομηνία που θα είναι σε λει-

τουργία και τα καζάνια του χωριού μπορεί επίσης
να ληφθεί υπόψη. Με αυτό τον τρόπο θα δώ-
σουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες όχι μόνο να
γευτούν αλλά και να δουν από κοντά τον τρόπο
παρασκευής του Πετροκερασιώτικου τσίπουρου. 
Τέλος, παράλληλα με τις κάθε είδους γιορτές και
πανηγύρια, επιτακτική είναι και η ανάγκη της επα-
ναλειτουργίας του λαογραφικού μουσείου στο
νέο του κτίριο. Οι υπεύθυνοι φορείς και πρόσωπα
θα πρέπει να επιταχύνουν τα βήματα τους προς
αυτή την κατεύθυνση, για να μην μένει αναξιοποί-
ητο ένα τόσο σύγχρονο κτίριο που κατασκευά-
στηκε για αυτόν το σκοπό. Τα ίδια ισχύουν για την
“γαλιάγρα” και τον αλευρόμυλο. Σίγουρα οι επο-
χές είναι δύσκολες και τα χρήματα που κάποτε
υπήρχαν μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα
λείπουν. Παρόλα αυτά κάποια λύση θα υπάρχει,
ας ψάξουμε.

Το χωριό μας εκτός από προορισμός εκκλησιαστι-
κού τουρισμού και καλού φαγητού μπορεί και
πρέπει να προσφέρει και άλλες αφορμές σε κά-
ποιον για να το επισκεφτεί. Αρκεί εμείς να τις δη-
μιουργήσουμε και να τις προβάλλουμε. Η φετινή
γιορτή του κάστανου όπως και οι άλλες δράσεις
του συλλόγου που γίνονται κάθε χρόνο μας το
έχουν αποδείξει.    

To Διοικητικό Συμβούλιο



Η διατήρηση της παράδοσης
είναι ευθύνη όλων μας.
Παραδοσιακοί οικισμοί θεωρούνται οι οικισμοί που έχουν διατηρήσει αναλλοίωτη την εικόνα που είχαν στο πα-
ρελθόν καθώς και τον τοπικό τους χαρακτήρα. Στους χώρους αυτούς αποτυπώνονται και εκφράζονται τρόποι
ζωής, τεχνικές μέθοδοι, αισθητικές προτιμήσεις, καλλιτεχνικά ρεύματα και κοινωνικές σχέσεις, που διαμορφώ-
θηκαν στην πολυκύμαντη ιστορική εξέλιξη.
Στην χώρα μας, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει νομοθεσία που επιβάλλει την προστασία της πολιτισμικής και
αρχιτεκτονικής ταυτότητας μεγάλου αριθμού παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτηρίων. Πολυάριθμα
ΦΕΚ ορίζουν περιορισμούς δόμησης σε διατηρητέα και παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας. 
Οι όροι δόμησης του οικισμού των Πετροκεράσων ο οποίος χαρακτηρίζεται ως “αξιόλογος” ορίζονται από το
ΦΕΚ: 672/Δ/21-9-1988, αριθ. Οικ. 3928 με θέμα: «Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού
Πετροκέρασα, κοινότητας Πετροκεράσων, Νομού Θεσσαλονίκης, με καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης».
Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, στην παράγραφο Β9 αναφέρεται ότι: «Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε κοι-
νόχρηστο χώρο του οικισμού χωρίς έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
(ΕΠΑΕ).
Το ΦΕΚ υπάρχει στα γραφεία του Μ.Α.Σ. “Ομβριανός” Πετροκεράσων και είναι στην διάθεση όσων θέλουν να
ενημερωθούν περισσότερο.
Το καφενείο του χωριού, το όποιο είναι ιδιοκτησία της Εκκλησίας ενοικιάστηκε από την 1-1-2011 στην κα. Δή-
μητρα Ψαρουδάκη, με όρους που αφορούν την λειτουργία του. Η ενοικιάστρια του καφενείου προέβει σε μία
αυθαίρετη πράξη. Κατασκεύασε ένα στέγαστρο ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ στην Κοινοτική πλατεία του χωριού. 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνήλθε στις 10-12-2011, ημέρα Σάββατο, με μοναδικό θέμα την «Παράνομη κατα-

σκευή στεγάστρου στην πλατεία των Πετροκεράσων»
Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα από την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Ο ενοικιαστής δεν έλαβε υπόψη την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  και η κατασκευή συνεχίζει να υπάρ-
χει. Το χωριό είναι χαρακτηρισμένο ως αξιόλογος παραδοσιακός οικισμός του Νομού Θεσσαλονίκης. Δείγμα
παράδοσης αποτελεί η πέτρα και το ξύλο και όχι το πλαστικό και το νάιλον τα οποία μειώνουν την αισθητική και τον χώρο της πλατείας. Το θέμα δεν είναι τι μας βολεύει αλλά τι πρέπει να
γίνεται. Ίσως στεναχωρηθούν ορισμένοι αλλά δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή όσο πικρή και αν είναι.

Αθανάσιος Καλαφάτης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Μπράβο Βαγγέλη!
Είναι 17 χρονών, πήρε φέτος το ασημένιο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα πληροφορικής, το
χάλκινο στη Βαλκανιάδα, ζει με τους γονείς του και τα δύο του αδέρφια στην Ευαγγελί-
στρια της Θεσσαλονίκης και κατάγεται “κατά το ήμισυ” από τα Πετροκέρασα. Πρόκειται
για τον Βαγγέλη Κηπουρίδη γιό του Γιάννη Κηπουρίδη και της Κατερίνας Μήτσιου. 
Παρά το γεγονός ότι ο “Ομβριανός” έχει αναφερθεί και στο παρελθόν (τεύχος 82) στις
διακρίσεις του, οι φετινές του επιτυχίες μας δίνουν την ευκαιρία να αναφερθούμε ξανά
και με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν. Έτσι θα τον γνωρίσουμε καλύτερα και πιθα-
νόν να «κλέψουμε» μερικά από τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του. Διότι σε μια
εποχή που η Ελλάδα ζει την παρακμή της εντός και εκτός συνόρων, ένας 17χρονος μας
δείχνει ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, της γνώσης, της επιστήμης του ήθους και των
διακρίσεων, αποδεικνύοντας ότι όλα είναι στο χέρι μας και στο μυαλό μας. 
Η αρχή της επιτυχημένης πορείας του Βαγγέλη έγινε όταν αυτός τελείωνε το γυμνάσιο.
Τότε ήταν που ξεκίνησε να ασχολείται με την πληροφορική αντιλαμβανόμενος ότι μπορεί
να κάνει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με αυτό το “μαγικό κουτί” που στις μέρες μας
υπάρχει σχεδόν σε όλα τα σπίτια. Σύντομα το ταλέντο του και η συνεπής του προσωπι-
κότητα έγιναν αντιληπτά και απέδωσαν καρπούς. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια των κα-
θηγητών του όταν μετά από δυο χρόνια επαφής μαζί του κάποια στιγμή του είπαν:
“Βαγγέλη δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου διδάξουμε πια, μας έχεις ξεπεράσει”. Στη συνέ-
χεια οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα ήταν ταχύτατες και ιδιαίτερα ευχάριστες. 

Έχοντας στο πλάι του την οικογένεια του και κάποιους εκπαιδευτικούς που τον βοήθησαν να αξιοποιήσει κι άλλο τα προ-
σόντα του, συμμετείχε ως μαθητής της Β΄ και Γ΄ Λυκείου σε δυο Πανελλήνιους διαγωνισμούς πληροφορικής καταλαμ-
βάνοντας την πρώτη θέση και τις δυο χρονιές, κερδίζοντας έτσι τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας
Πληροφορικής. 
Ως μέλος αυτής της ομάδας εκπροσώπησε επάξια τη χώρα μας πέρσι στην 23η Ολυμπιάδα Πληροφορικής που έγινε στην
Ταϊλάνδη και προσκλήθηκε για συγχαρητήρια επίσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Χαρα-
κτηριστικό ήταν το σχόλιο του προέδρου που δήλωσε ότι: «Όταν εν μέσω κρίσης συναντώ τέτοια παιδιά, σκέφτομαι: Να
γιατί πρέπει να είμαι αισιόδοξος».
Συνέχισε την προσπάθεια του και οι μεγαλύτερες επιτυχίες δεν άργησαν να έρθουν. Έτσι φέτος κατάφερε τις κορυφαίες
του διακρίσεις μέχρι τώρα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στην Βαλκανιάδα και το ασημένιο μετάλλιο στην 24η Ολυμ-
πιάδα Πληροφορικής που έγιναν στην Σερβία και την Ιταλία αντίστοιχα. Οι δυο τελευταίες του διακρίσεις παίρνουν ακόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι αναμετρήθηκε με συνομήλικους του, που κατάγονται από χώρες που
θεωρούνται υπερδυνάμεις της πληροφορικής και που εδώ και χρόνια επενδύουν πολλά σε αυτόν τον τομέα, έχοντας στην
πραγματικότητα ελάχιστη στήριξη από την Ελληνική Πολιτεία. 
Δικαίως ο τύπος τον χαρακτήρισε “ο Μπιλ Γκέιτς της Θεσσαλονίκης”, “ο 17χρονος Μπιλ Γκέιτς” και “computer genius”. 
Φέτος τελείωσε το Λύκειο και από τον Σεπτέμβριο είναι φοιτητής αφού αρίστευσε στις πανελλήνιες εξετάσεις, συγκεν-
τρώνοντας 19680 μονάδες και κατακτώντας την τρίτη θέση στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι το γεγονός ότι συμμετείχε στις εξετάσεις την
τελευταία στιγμή έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόσβαση του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (λόγω των διακρίσεων του
περνούσε σε οποιαδήποτε σχολή) αποδεικνύοντας έτσι ότι η επιτυχία δεν μόνο θέμα ταλέντου αλλά και αποτέλεσμα των
προσωπικών προκλήσεων που θέτουμε και της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την επίτευξη τους. 
Αλλά ας ρίξουμε μια πιο ολοκληρωμένη ματιά στον Βαγγέλη. Διαβάζοντας μόνο τα παραπάνω και χωρίς να τον γνωρίζει
κάποιος, εύκολα θα μπορούσε να τον φανταστεί ως μια μονοδιάστατη προσωπικότητα, έναν άνθρωπο “κολλημένο” με
τον υπολογιστή χωρίς πολλά ενδιαφέροντα, με άλλα λόγια ως έναν βαρετό, αντικοινωνικό, μονομερή, τεχνοκράτη. Άλ-
λωστε δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις τέτοιου είδους ανθρώπων στην σημερινή τεχνοκρατική εποχή. 
Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι αλλά εντελώς αντίθετα. Ο Βαγγέλης, εκτός όσων προαναφέρθηκαν, που αφορούν το
ταλέντο και τις διακρίσεις του στην πληροφορική είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα, λάτρης των ανθρωπιστικών επι-
στημών, της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας. Μαθητής ακόμη της Α΄ Λυκείου ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα Πλά-
τωνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ενώ επιπλέον είναι θαυμαστής του έλληνα φιλόσοφου Χρήστου Γιανναρά τον οποίον
και συμβουλεύεται από τα 15 του. Αλλά κυρίως είναι ένα νέο παιδί που παρά τις διακρίσεις του, ζει τη ζωή του όπως οι
υπόλοιποι νέοι της ηλικίας του δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις και τα ουσιαστικά πράγματα της ζωής.
Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που έδωσε σε μια συνέντευξη του ότι «δεν μπορούσε να διανοηθεί Σαββατοκύριακο
που να μην βγει, όσο πιεσμένο και αν ήταν το πρόγραμμα του», όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι θυσίασε για να έχει αυτή
την εξέλιξη. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη δεν παραλείπει επίσης να επισημάνει στο ρόλο της οικογένειας του στη δια-
μόρφωση αυτής της φιλοσοφίας ζωής αναφέροντας πόσο σημαντική ήταν γι’ αυτόν μια ατάκα της γιαγιάς του που κάποια
στιγμή του είπε: «πολύ θα χαρούμε Βαγγέλη να διακριθείς, όμως εμείς τον Βαγγέλη αγαπάμε όχι το μετάλλιο».  
Για την ώρα ο Βαγγέλης χαίρεται την επιτυχία του και όπως δηλώνει είναι νωρίς να κάνει σχέδια για το μέλλον. Πολλοί
στη θέση του θα ήταν ήδη στο εξωτερικό, ο Βαγγέλης όμως επέλεξε να μείνει στην Ελλάδα ανυπομονώντας να αρχίσουν
τα μαθήματα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και να ζήσει τη φοιτητική ζωή στη χώρα που γεννήθηκε. Ίσως, για να μας θυμίσει
ότι «τα ποντίκια είναι αυτά που πηδάνε πρώτα από τα πλοία που μπάζουν νερά, οι καπετάνιοι μένουν στην πλώρη».  
Σε ευχαριστούμε Βαγγέλη που τίμησες την Ελλάδα μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα χαιρόμαστε με τις επιτυχίες σου μαζί με
την οικογένεια σου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
Πέθαναν μεταξύ 500 και 322 π.Χ
Πυθαγόρας 500 π.Χ, ετών 80, στην εξορία από πείνα
Μιλτιάδης 489 π.Χ, ετών 65, στην φυλακή
Αριστείδης 468 π.Χ, ετών 72, στην εξορία από πείνα
Θεμιστοκλής 461 π.Χ, ετών 66, στην εξορία
Αισχύλος 456 π.Χ, ετών 69, στην εξορία
Περικλής 429 π.Χ, ετών 66, παραιτήθηκε λόγω κατηγο-
ρίας
Φειδίας 429 π.Χ, ετών 66, στην φυλακή
Αναξαγόρας428 π.Χ, ετών 72, στην εξορία
Ηρόδοτος 426 π.Χ, ετών 59, στην εξορία
Ικτίνος 420 π.Χ, ετών 68, στην εξορία
Σοφοκλής 406 π.Χ, ετών 90, στην εξορία από πείνα
Ευριπίδης 406 π.Χ, ετών 73, στην εξορία από πείνα
Αλκιβιάδης 404 π.Χ, ετών 48, στην εξορία
Σωκράτης 399 π.Χ, ετών 71, ήπιε το κώνειο
Θουκυδίδης  396 π.Χ, ετών 64, στην εξορία
Αριστοφάνης 385 π.Χ, ετών 61, στην εξορία από πείνα
Πλάτων 347 π.Χ, ετών 80, στην εξορία
Ισοκράτης 338 π.Χ, ετών 99,στην εξορία
Δημοσθένης 322 π.Χ, ετών 62, πήρε δηλητήριο
Και φυσικά ο Θ. Κολοκοτρώνης  1833, φυλακίστηκε
για έσχατη προδοσία. Αιτία θανάτου, ο φθόνος και η
αχαριστία των Ελλήνων

ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
•  Έχουμε πλατύτερους δρόμους, αλλά στενότερες αντιλήψεις.
• Αγοράζουμε και ξοδεύουμε πολλά, αλλά απολαμβάνουμε
λίγα.
• Υπάρχουν περισσότερα τρόφιμα, μα χειρότερη διατροφή.
• Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, μα ..… μικρότερες οικογένειες.
• Έχουμε περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο.
• Περισσότερα πτυχία και γνώση, όμως λιγότερους λογικούς
ανθρώπους και λιγότερη …….κρίση.
• Έχουμε πολλούς ειδήμονες, αλλά περισσότερα προβλήματα.
• Πολλαπλασιάσαμε τα υπάρχοντα μας και μειώσαμε τις αξίες
μας.
• Μιλάμε πολύ, αλλά αγαπάμε σπάνια και μισούμε συχνά.
• Μάθαμε να εξασφαλίζουμε τα προς το ζην, αλλά δε μάθαμε
να ζούμε.
• Προσθέσαμε χρόνια στη ζωή μας, όχι όμως ζωή στα χρόνια
μας.
• Φθάσαμε ως το φεγγάρι, και δυσκολευόμαστε να διασχί-
σουμε ένα δρόμο για να συναντήσουμε τον γείτονα μας.
• Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερες ηθικές
αξίες.
• Ζούμε στην εποχή των υψηλών κερδών και των ……ρηχών
ανθρωπίνων σχέσεων.
• Χτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουμε την οικογένεια.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες του
χωριού όταν τοποθετούν τα απορρίμματα τους στους
κάδους να φροντίζουν αυτά να είναι μέσα σε δεμένες

σακούλες.
Επίσης, σύντομα πρόκειται να τοποθετηθούν κάδοι ανα-
κύκλωσης στο χωριό για την συλλογή ανακυκλώσιμων

υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί).
Παρακαλούνται οι κάτοικοι να ανταποκριθούν και σε

αυτή την προσπάθεια.
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 5

Οκτωβρίου 2012, η δεύτερη συνάντηση νέων  του χωριού

μας. Την πρωτοβουλία για την συγκεκριμένη εκδήλωση,

ανέλαβε ο υπεύθυνος για θέματα νεολαίας του νέου Δ.Σ.,

Μιχάλης Καρτσιώτης. Πρόσωπα χαμογελαστά, γεμάτα

κέφι συγκεντρώθηκαν στο  καφέ- μπαρ “Απάγγειο”, όπου

συζήτησαν τα νέα τους και αντάλλαξαν τις εμπειρίες

τους. Ο χρόνος κυρίως πέρασε αναπολώντας τα καλο-

καίρια των παιδικών και εφηβικών τους χρόνων στα Πε-

τροκέρασα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους

νέους που παραβρέθηκαν. Η παρουσία σας, μας δίνει

δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε και σε επόμε-

νες συναντήσεις, καθώς και η συμμετοχή σας να είναι

ακόμα μεγαλύτερη!!!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ Μ.Α.Σ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

Υπεύθυνος Νεολαίας
Μιχάλης Καρτσιώτης
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι γονείς ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον αθλητισμό και
ότι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτή η συμμετοχή να αποβεί ωφέλιμη για αυτά. Οι γονείς βρίσκονται
στην πλεονεκτική θέση να μπορούν να επηρεάσουν τη φιλοσοφία του παιδιού τους προς τον αθλητισμό ώστε
και η συμμετοχή του να γίνει εποικοδομητική εμπειρία και να αποδώσει καλύτερα.

Πολυάριθμες έρευνες στον αθλητισμό, έχουν δείξει ότι αυτή η φιλοσοφία βοηθάει τους αθλητές και τις αθλήτριες να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους, τους προ-
στατεύει από στρεσογόνες ψυχολογικές καταστάσεις και συμβάλλει στο να γίνει η συμμετοχή στον αθλητισμό πηγή ευχαρίστησης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι μεγάλοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε συνεντεύξεις τους, τονίζουν ότι στην περίοδο του έντονου συναγωνισμού για την κο-
ρυφή η διατήρηση της φιλοσοφίας της ατομικής βελτίωσης τους βοήθησε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες και διατήρησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο. 

Είναι σημαντικό ότι με τα μηνύματα που στέλνετε στο παιδί σας μπορείτε να συμβάλλετε στη διαμόρφωση μιας τέτοιας φιλοσοφίας όχι μόνο στους αγώνες, αλλά
και στις προπονήσεις και σε κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής. Η συμμετοχή στο αθλητισμό βοηθάει τα παιδιά να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, να διαπιστώσουν
ότι οι ικανότητες αναπτύσσονται μέσα από την προπόνηση και τη σκληρή δουλειά και να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τους ανθρώπους. Εν αντιθέσει, αν
μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά μάθουν να επιζητούν τη νίκη με κάθε τρόπο, τότε το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην εικόνα του εαυτού τους και στα εξωτερικά
κίνητρα. Αυτό μακροπρόθεσμα έχει αρνητικές συνέπειες.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμένοι τρόποι για την προώθηση μιας εποικοδομητικής φιλοσοφίας σε νεαρούς αθλητές και αθλήτριες. 

Έμφαση στη προσωπική βελτίωση
και όχι στο αποτέλεσμα του αγώνα

Πριν τον αγώνα

Παραδείγματα

Παραδείγματα

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Μπορείς να γίνεις ο/η καλύτερος/η

Είσαι σίγουρα ο/η καλύτερος/η στην
ομάδα   

Πως τα πήγες στην προπόνηση;

Αυτή τη χρονιά θα πρέπει να ανέβεις
στην κατάταξη

Στους πόντους που έπαιξες με τον Κώστα
ήσουν πολύ καλύτερος του

Θα μιλήσω στον προπονητή σου

Μπράβο, έκανες αυτό που σου είπα

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Είμαι σίγουρος ότι θα νικήσεις

Πρέπει να μπεις στην τετράδα στους
αγώνες

Αν πας καλά στο σερβίς μπορείς να βγεις
πρώτος/η

Αν πας καλά στους αγώνες θα σου πάρω
ένα καινούργιο ποδήλατο

Οι αγώνες είναι μια ευκαιρία να δείξεις σε
όλους τι αξίζεις

Στο ξενοδοχείο, να συγκεντρωθείς στον
αγώνα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ

Μπορείς να βελτιωθείς

Είσαι από τους/τις αθλητές/τριες που 
καταβάλλουν τη μεγαλύτερη προσπάθεια

Έμαθες κάτι καινούργιο στην προπόνηση;

Βελτίωσες κάποιο αδύνατο σου σημείο
σήμερα;

Αυτή τη χρονιά μπορείς να βελτιώσεις 
το παιχνίδι σου

Στους πόντους που έπαιξες με τον Κώστα
ήσουν πολύ συγκεντρωμένος

Μπορείς να μιλήσεις στον προπονητή
σου, και αν θέλεις μπορώ να είμαι παρών

Μπράβο, πέτυχες αυτό που έβαλες στόχο

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ

Ξέρω ότι μπορείς να παίξεις τόσο καλά
όσο στην προπόνηση

Πρέπει να προσπαθήσεις πολύ στους
αγώνες

Οι αγώνες αυτοί είναι μια ευκαιρία για να
βελτιώσεις το σερβίς σου

Είμαι περήφανος για την προσπάθεια που
κατέβαλες μέχρι τώρα στις προπονήσεις

Οι αγώνες είναι μια ευκαιρία για να εφαρ-
μόσεις αυτά που έμαθες στις προπονή-
σεις

Στο ξενοδοχείο να περάσεις ευχάριστα με
τους φίλους σου

Ζητήστε από το παιδί να κάνει μόνο του την κατάλληλη προετοιμασία και επι-
βλέψτε διακριτικά

• Έτσι θα αυξήσετε την αυτενέργεια του και την αυτοπεποίθηση του.
• Θα το κάνετε πιο υπεύθυνο.

Προσπαθήστε να περάσετε την άποψη ότι οι αγώνες είναι μια θετική εμπειρία:
• Για να δεις τι έχεις καταφέρει στην προπόνηση.
• Για να προσπαθήσεις να βελτιωθείς.
• Για να συναντήσεις άλλα παιδιά.
• Για να συμμετέχεις σε μια αποστολή μαζί με συναθλητές.
• Για να περάσεις μια ευχάριστη μέρα.

Μειώστε με κάθε τρόπο τη σημασία του αποτελέσματος
• Μην αναφερθείτε στην πιθανή νίκη ή ήττα.
• Αναφερθείτε στη μέγιστη προσπάθεια.
• Αναπτύξτε την έννοια «παίζω όσο το δυνατό καλύτερα σύμφωνα με τις δυ-

νατότητες μου».
• Εξηγήστε ότι η εκτίμηση σας είναι δεδομένη και ανεξάρτητη από το αποτέ-

λεσμα.

Εμφυσήστε την αξία της προσπάθειας 
• Συγχαρείτε κάθε φορά το παιδί σας για την προσπάθεια που καταβάλλει.
• Επιβραβεύστε φραστικά τη θέληση που δείχνει για τη συμμετοχή στην προ-

πόνηση.
• Ρωτήστε αν προσπάθησε περισσότερο στην προπόνηση απ’ ότι άλλες μέρες.

Εμφυσήστε την αξία της προσωπικής βελτίωσης
• Ρωτήστε αν το παιδί σας έμαθε κάτι καινούργιο στην προπόνηση.
• Ρωτήστε το αν βελτίωσε κάποιο σημείο του παιχνιδιού του. 

Αποφύγετε τη λογική της σύγκρισης και της νίκης
• Τονίστε ότι η αθλητική ικανότητα οφείλεται στην προσπάθεια.
• Μην επιβραβεύετε φραστικά το παιδί σας για το ότι έχει την καλύτερη ικανό-

τητα από άλλα παιδιά της ομάδας.
• Ωθήστε το παιδί να ΜΗΝ βάλει στόχους κατάταξης σε τουρνουά άλλα να σκε-

φτεί την ατομική του βελτίωση σε συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού του.
• Μην αναφέρεστε σε θέσεις που πήραν άλλοι αθλητές/τριες.
• Μη συγκρίνετε το παιδί σας με άλλους αθλητές/τριες.
• Μην υπόσχεστε υλικές αμοιβές για νίκη στους αγώνες.

Προωθήστε την ευχαρίστηση από τη συμμετοχή στον αθλητισμό
• Ρωτήστε αν η προπόνηση είναι ευχάριστη.
• Τονίστε ότι πάνω απ’ όλα το άθλημα είναι παιχνίδι.
• Δείξτε πόσο εσείς ευχαριστιέστε τον αθλητισμό συμμετέχοντας σε κάποια

μορφή άθλησης.
• Απαγορεύστε αυστηρά δείγματα εκνευρισμού κατά τη διάρκεια του αγώνα ή

της προπόνησης όπως για παράδειγμα πέταγμα της ρακέτας ή της μπάλας.

• Αποφύγετε να δώσετε τεχνικές οδηγίες στο παιδί αμέσως πριν την έναρξη του
αγώνα. Ο/η προπονητής/τρια του θα το κάνει αυτό καλύτερα.

• Αποφύγετε να προσπαθήσετε να ανεβάσετε ψυχολογικά το παιδί σας. Είναι προτι-
μότερο να το αφήσετε να συγκεντρωθεί απερίσπαστο.

• Καθίστε στην κερκίδα μόνο αν συμφωνεί το παιδί σας. Έχει βρεθεί ότι σε πολλά παι-
διά η παρουσία των συγγενών τους στην κερκίδα τους προκαλεί άγχος. Ρωτήστε το
παιδί σας για αυτό το θέμα και σεβαστείτε την επιθυμία του.

• Μην βιντεοσκοπείτε τον αγώνα. Συνήθως αυτό προσθέτει μια επιπλέον πηγή από-
σπασης της προσοχής. Μπορείτε όμως να κρατήσετε στατιστικά στοιχεία, τα οποία
θα βοηθήσουν μετέπειτα τον προπονητή στο έργο του.

• Αποφύγετε να εκδηλώνεστε έντονα. Είναι σίγουρο ότι θα έχετε κάποια έντονα συ-
ναισθήματα καθώς συμμετέχετε στην προσπάθεια του παιδιού σας αλλά μην προ-
σθέσετε μια πηγή απόσπασης της προσοχής στην προσπάθεια του να συγκεντρωθεί.

• Αν υπάρχει αδικία μην προσπαθήσετε να επέμβετε. Θα φορτίσετε την ατμόσφαιρα
και ακόμη και αν καταφέρετε να αλλάξετε το αποτέλεσμα του αγώνα τα μακροχρόνια
αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Συζητήστε το θέμα με τον/την
προπονητή/τρια και με το παιδί σας.

Αργύρης E. Θεοδοσίου
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ
Από το ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕ 553

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Αν το παιδί σας έχει προβλήματα (πχ. Με τον προπονητή/τρια του ή τα άλλα παιδιά)

• Ακούστε προσεκτικά το πρόβλημα ζητώντας διευκρινήσεις. Συνήθως δεν εί-
μαστε καλοί στο να ακούμε. Ενθαρρύνετε τη διαδικασία της επικοινωνίας δί-
νοντας σημάδια ότι ακούτε προσεκτικά.

• Μην επέμβετε αλλά βοηθήστε και ενθαρρύνετε το παιδί να βρει τη λύση μόνο
του στο πρόβλημα.

• Διαβεβαιώστε το ότι θα στηρίξετε τις αποφάσεις του.
• Ζητήστε του να εκφράσει το ίδιο με σαφήνεια το πρόβλημα στον προπονητή.

Στον αγώνα
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Προσκυνηµατική  εκδροµή στο Άγιο Όρος , Αύγουστος 2012
Το πρωινό της Παρασκευής 31 Αυγούστου 2012,  συγκεντρωθήκαμε στην Ουρανούπολη
18 προσκυνητές, μέλη και φίλοι του χωριού και του συλλόγου ΜΑΣ Ομβριανός Πετροκερά-
σων,  για  μια τριήμερη επίσκεψη – προσκύνημα στο Άγιο Όρος. 
Μετά τον πρωινό καφέ και αφού πήραμε τα διαμονητήρια στο χέρι, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο
που θα μας οδηγούσε στην Δάφνη. Ο καιρός θαυμάσιος και ύστερα από  δυόμιση ώρες ταξίδι
αποβιβαστήκαμε στην Δάφνη, αφού προηγουμένως «μαύρισε  το βλέμμα μας» από την κα-
μένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Αγίου Όρους (Η φωτιά είχε σβήσει πριν
λίγες ημέρες, αλλά είχε κάψει πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους  από την Ουρανούπολη
μέχρι τις πρώτες σκήτες του  Αγίου Όρους).
Από την Δάφνη, χωρίς καμία καθυστέρηση, και μετά από μία σύντομη διαδρομή με δυο μικρά
12/θεσια βανάκια, φθάσαμε στην Ι. Μ Ξηροποτάμου.  Η μακροχρόνια στενή σχέση του μο-
ναστηριού με το χωριό μας, φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Το τυπικό κέρασμα του Αγίου
Όρους προς όλους τους προσκυνητές (λουκούμι, ρακί και νερό) ξαφνιάζει αυτούς που έρ-
χονται για πρώτη φορά και επαναλήφθηκε σε όλες μας  τις επισκέψεις. Μεσημεριανή ξεκού-
ραση – εσπερινός -  τράπεζα -  απόδειπνο - προσκύνημα των ιερών λειψάνων.
Ακολουθήσαμε  για λίγο  το τυπικό  των μοναχών του Αγ. Όρους.  Μια πραγματικά μυστα-
γωγική στιγμή είναι όταν  μέσα στον βαθύ ύπνο, γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα, ακούς

το «τάλαντο» να σε καλεί για την εκκλησία.  Η δροσιά της νύχτας, η «εκκωφαντική ησυχία»
έξω από τον ναό, το φως των κεριών,  οι ψαλμωδίες   και τα  αναγνώσματα μέσα στο καθο-
λικό, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα προσευχής και κατάνυξης!
Το πρωινό του Σαββάτου αφού αφήσαμε την Ι.Μ. Ξηροποτάμου με τις καλύτερες εντυπώσεις,
τα  δυο βανάκια ήταν εκεί για να μας πάνε στις  Καρυές, το διοικητικό κέντρο του Αγίου
Όρους. Επισκεφθήκαμε  το Πρωτάτο (καθεδρικός ναός ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο των
Καρυών, ο ναός είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος του Αγίου Όρους, 962 μ.Χ., αφιερωμένος
στην Κοίμηση της Θεοτόκου)   και προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί». Ξε-
ναγηθήκαμε  επίσης, στο κτήριο της Ιεράς Επιστασίας και στην αίθουσα στην οποία συνε-
δριάζουν οι ηγούμενοι των  20 μοναστηριών.  Η επίσκεψη μας στις Καρυές ολοκληρώθηκε
με προσκύνημα στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα, η μοναδική διαδρομή που κάναμε με τα πόδια
(30 λεπτά περίπου).
Το μεσημέρι του Σαββάτου μας βρήκε στην Ι.Μ. Φιλοθέου (κάποιοι από το γκρουπ πήγαν  με
τα πόδια στην γειτονική μονή  Καρακάλου).  Το τυπικό της προηγούμενης ημέρας (ξεκούραση
– εσπερινός – τράπεζα – απόδειπνο) ακολουθήθηκε με συνέπεια. Μετά το απόδειπνο προ-
στέθηκε και μια ομαδική ομιλία – συζήτηση  των προσκυνητών με τον μοναχό π. Λουκά.

Την Κυριακή το πρωί, μετά την θεία λειτουργία, αναχωρήσαμε  από  το μοναστήρι και μετά
από μια σύντομη στάση στην Ι.Μ.  Καρακάλου,   επιστρέψαμε στις Καρυές.  Από εκεί το ένα
βανάκι με τη μισή ομάδα πήγε στην Δάφνη και οι υπόλοιποι  πήγαν  για προσκύνημα στην
Ι.Μ. Παντελεήμονος. Μετά από μια μικρή περιπέτεια ώσπου να βρούμε τον σωστό δρόμο,
φτάσαμε στο Ρωσικό μοναστήρι, όπου επισκεφτήκαμε το καθολικό με τις ιδιαίτερες αγιο-
γραφίες και την μεγάλη καμπάνα 12 τόνων που υπάρχει  στον προαύλιο χώρο.

Το γκρούπ ξαναενώθηκε μέσα στο πλοίο της επιστροφής για Ουρανούπολη. Ο καθένας μας
επέστρεφε στον «έξω κόσμο»,  με διαφορετικές εικόνες, εμπειρίες και αναμνήσεις.
Η εκδρομή αυτή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί με τέτοια επιτυχία,  χωρίς την οργάνωση και
βοήθεια των  Δημήτρη  Μητράκου και Γεωργίου Κουκλιάτη, τους οποίους όλοι μας ευχαρι-
στούμε  ιδιαίτερα.

Τσίντζος Πέτρος

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Στενός φίλος του γαμπρού που τον συνοδεύει την εκκλησία – Ηρωίδα των Γάλλων
2. Ξένο μέτρο επιφανειών – Την χρησιμοποιούν οι πολιτικοί
3. Η ρνίθα – Αξιωματικός του στρατού που είχε ένα μουσικό όργανο
4. Φαγητό, κυρίως γαρνιτούρα – αλλιώς το μπαλκόνι
5. Σκάβει τη γη – «……… Ασμάτων» βιβλίο της παλαιάς διαθήκης – εντοπίζει οσμές (αρχ)
6. Γραπτός κανόνας δικαίου – Ένδυμα κληρικών
7. Μεγάλος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης
8. Είναι τα προϊόντα του χωριού – Χώρα της Ε.Ε. – Άφωνα σύκα
9. Η γυναίκα πρώην Σοβιετικού προέδρου – Το μεγάλο πρόβλημα (μτφ)
10. Αυτός δεν έχει πείρα σε κάτι – Έχουν την ίδια ικανότητα

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γλύκισμα του χωριού μπροστά από 50 χρόνια
2. Είδος δαμάσκηνου – Παιδί του Ιακώβ
3. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι
4. Αυτό δεν καίγεται – Έπαιρναν πολλοί «μαϊμού»

συντάξεις από αυτήν  
5. Άρθρο – Μεγάλο κύπελο – Συναινεί
6. Γνωστός του Λέκκα στα Πλατανούδια – Μια

Εταιρεία 
7. Μας δόξασε στο ποδόσφαιρο – Οτιδήποτε προ-

καλεί δυσκολίες (μτφ)
8. Αυτός που λέει ανόητα λόγια
9. Τσου –Εν………..Κινέζος πολιτικός – Γεωργικό

εργαλείο 
10. Κυνηγόσκυλα, λαγωνικά – Αρχή ιξού
11. Μάτι του πλοίου στην πλώρη – Θεαματικό σπορ
12. Λεγόταν ο Κεδράκας – Μας ακολουθεί όπου

πάμε

Ατάκα που έπεσε φέτος στο χωριό
ανάµεσα σε δυο συγχωριανούς µας

ΡΑΒΝΙΩΤΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

επειδή “ΤΟ ΠΙΟ ΒΙΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ”

Από τον Νίκο Παπαδούδη -Εγώ έχω e-mail! 
Λέει ο πρώτος.

-Εγώ µόνο “µέλλ” έχω!
Απαντάει ο δεύτερος, που ασχολείται µε τη µελισσοκοµία.
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"Ομβριάνια 2012"
1ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού 

Κατά τη διάρκεια των "Ομβριάνιων 2012"
πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο ψυχαγωγι-
κών δραστηριοτήτων, το “φεστιβάλ παιχνι-
διού” για παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 15
χρονών στις οποίες μπορούσαν συμμετά-
σχουν και οι γονείς τους αλλά και όποιος
είχε τη διάθεση να παίξει και να ξανανιώσει
παιδί. Και όπως φάνηκε αυτοί δεν ήταν λίγοι
αυτοί που άφησαν τις έννοιες για λίγο στην
άκρη και γεύτηκαν τη χαρά του παιχνιδιού
μαζί με τους μικρούς “Πετροκερασιώτες”.   
Η οργανωτική επιτροπή και όλοι όσοι ασχολήθηκαν, με όπλο τους το χαμόγελο και την
καλή διάθεση έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και το αποτέλεσμα ήταν “εξαιρετικό”

και “πρωτοποριακό”. Οι δραστηριότητες ήταν προ-
σεκτικά επιλεγμένες από τους οργανωτές, με απο-
κλειστικό στόχο το παιχνίδι και μόνο το παιχνίδι
κρατώντας έτσι αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών
συμπατριωτών μας.
Το πρωί του Σαββάτου 11 Αυγούστου τα παιδιά του
χωριού είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις εικαστι-
κές τους ανησυχίες μέσα από τη ζωγραφική. Οι διορ-
γανωτές είχαν φροντίσει να υπάρχουν όλα τα
απαραίτητα υλικά (χαρτόνια, μαρκαδόροι, μπογιές,
πανί) και έτσι ο χώρος μπροστά από την παιδική χαρά
μετατράπηκε σε ένα υπαίθριο εργαστήρι ζωγραφι-
κής. Τα μικρά παιδιά (3 – 10 χρονών) έχοντας ως
θέμα “τι παίζω στο χωριό μου” ζωγράφισαν σε χαρτί,
ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά (10 – 15 χρονών) ζωγρά-
φισαν το επίσημο πανό της εκδήλωσης. Τα έργα των
παιδιών εκτέθηκαν μπροστά από τα γραφεία της κοι-
νότητας δίνοντας σε όλους μας την ευκαιρία να τα

καμαρώσουμε για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε
κάτι ξεχωριστό. Η πλατεία του χωριού και οι γύρω δρόμοι θύμιζαν έντονα λούνα-παρκ.
Παιχνίδια διάσπαρτα, με νεροπίστολα, πυραυλάκια, κρίκους, κορίνες μπόουλινγκ, στό-

χους και πολλά άλλα με περίεργες ονομασίες όπως “τρελό γκαρσόν”, “ισορροπία νερού”,
“μικροί ψαράδες”, “βουτιά στον κουβά”, και “ζιγκ ζαγκ ζογκ” γινόντουσαν ταυτόχρονα
στην πλατεία, στη “μπατσίλα”, στη “νανούδα” και στην παιδική χαρά. Από κοντά όπως
πάντα παππούδες, γιαγιάδες και γονείς, να εμψυχώνουν να συγχαίρουν και να αλλάζουν
βρεγμένες μπλούζες. Κάποιοι βέβαια δεν
αρκέστηκαν μόνο σε αυτά αποδεικνύοντας
ότι ποτέ δεν είσαι μεγάλος για να παίξεις
σαν παιδί μαζί με τα παιδιά σου και τα εγγό-
νια σου. 
Την επόμενη μέρα το πρωί έγινε η καθιερω-
μένη ποδηλατοδρομία. Οι μικροί ποδηλάτες
χωρίστηκαν σε ηλικιακές κατηγορίες και
διαγωνίστηκαν ξεκινώντας από την βρύση
του Λέκκα μέχρι το εκκλησάκι του Άγιου
Μόδεστου. Στη συνέχεια ξανά παιχνίδια

αυτή τη φορά ομαδικά, και πάλι όμως με έντονο το στοιχείο της φαντασίας (“σαραντα-
ποδαρούσα”, “ποντικοουρές”, “πάτα το μπαλόνι”, “μουσικά καπέλα”, “μουσικές καρέκλες”,
“σφουγγαροαλυσίδα”, “ζευγαρομπαλονάκια”, “χάφτας”, “χαρτί υγείας”, “κουβάλα το μπα-
λόνι”), έδωσαν την ευκαιρία στην πιτσιρικαρία του χωριού να μάθουν να συνεργάζονται
και να περνούν ευχάριστα παίζοντας με τους φίλους τους. 
Το απόγευμα απονεμήθηκαν αναμνηστικοί έπαινοι και κάθε παιδί επιβραβεύτηκε για την

προσπάθεια και την συμμετοχή του. Στη συνέχεια μετά από ένα κέρασμα του συλλόγου,
έγινε ένα μικρό πάρτι όπου όλα τα παιδιά (μικρά – μεγάλα – και μεγαλύτερα….) έκλεισαν

ραντεβού για την επόμενη χρονιά. 
Ο σύλλογος συγχαίρει όλα τα παιδιά για την
συμμετοχή τους, ευχαριστεί θερμά τους
συμπατριώτες που ασχολήθηκαν με την
διοργάνωση και εύχεται σε όλους να είναι
γεροί και να προκόψουν σε όλους τους το-
μείς της ζωής τους. 

Την οργανωτική επιτροπή του “φεστιβάλ
παιχνιδιού 2012” αποτέλεσαν οι:

Νίκος Λειβαδιώτης, Κατερίνα Φράγκου, Νατάσσα Λέκκα, Δέσποινα Αναγνώστου και
Ράνια Καμπουράκη.

Καταλυτική για την επιτυχία της διοργάνωσης ήταν η βοήθεια της

Αλεξάνδρας Θωμά, της Βάσως Τσουλούφη,
της Σεμέλης Κουκλιάτη, του Θανάση Κου-

κλιάτη και της Μαρίας Μητράκου.

Για τις φωτογραφίες φρόντισαν 
Ο Ηλίας Οικονόμου και η Ειρήνη Μπαϊρα-

κτάρη.

Αργύρης Θεοδοσίου
Έφορος αθλητισμού 

Μ.Α.Σ. Ομβριανός  Πετροκεράσων


