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

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες τη συνδρομή σου;

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Α.Σ. Ομβριανός Πετροκερά-
σων καλεί όλες και όλους, πατριώτες και φίλους στον ετήσιο 
χορό του που θα γίνει στην αίθουσα “Μυγδονία Palace” των 
λουτρών Λαγκαδά στις 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 
1.00 το μεσημέρι.
Είναι ευκαιρία για όλους μας να ξεφύγουμε από την καθημε-
ρινότητα, να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε και να μιλήσουμε 
με φίλους και συγχωριανούς αλλά και να ενισχύσουμε τον 
σύλλογο που χρειάζεται την βοήθεια όλων.
 

Γι’ αυτό λοιπόν καλό είναι 
να μην λείψει κανείς.

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθεύεστε από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομβριανού

Τιμή πρόσκλησης 15€

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

Τα κάλαντα έψαλε ο Σύλλογος την παραμονή των Χριστουγέν-
νων. Μέλη και παιδιά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Συλλό-
γου και με μεγάλο ενθουσιασμό έψαλαν τα κάλαντα στους κατοί-
κους του χωριού.

Σε κάθε σπίτι, ο Σύλλογος πρόσφερε μια βασιλόπιτα. Παράλληλα 
μοιράστηκε και το ημερολόγιο του 2013 που είναι επετειακό για τα 60 
χρόνια του. 

Οι κάτοικοι του χωριού υποδέχτηκαν με μεγάλη ζεστασιά την ομά-
δα των καλαντιστών και με ευχές και χαμόγελα έδωσαν τον οβολό 
τους για το ταμείο του Μ.Α.Σ. Ομβριανός. Ιδιαίτερη χαρά πήραν ο 
ιερέας του χωριού πάτερ Πέτρος και η οικογένεια του όταν αντίκρι-
σαν τους καλαντιστές στη πόρτα του σπιτιού τους που βρίσκεται σε 
μεγάλη απόσταση από το χωριό. 

Φαναράκια, τρίγωνα, Αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια, πολύ κέφι και 
χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισαν το σκηνικό κάτω από το Δεκεμ-
βριανό φεγγάρι.

Ευχαριστούμε τα μέλη και τους μικρούς μας φίλους για την προ-
σφορά τους στο Σύλλογο και ευχόμαστε σε όλους υγεία και προκο-
πή το 2013!

Τα κάλαντα τραγούδησαν οι: Μιχάλης Κωτινούδης, Ελβίρα Κωτι-
νούδη, Θανάσης Τσούκλης, Δημήτρης Τσούκλης, Γιάννης Φράγκος, 
Ελένη και Ιωάννα Χοτζόλη, Λίνα Μητράκου, Μιχάλης Ανετούδης, 
Ελένη Ανετούδη, Ζάχος Ζάχος, Λίνα Ζάχου, Αναστασία Γιαννούδη, 
Αλέξανδρος Θάνα, Πωλίνα Θεοδοσίου και Αμαλία Κουκλιάτη.

Τα παιδιά συνόδεψαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Καλα-
φάτης, ο αντιπρόεδρος Νίκος Παπαδούδης, και οι Ρούλα Καλαφάτη, 
Αθανασία Παπαδούδη, Άννα Κωτινούδη, Χριστίνα Φράγκου και Αρ-
γύρης Θεοδοσίου.  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ο σύλλογος διαθέτει 

την τράπεζα αίματος του.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ

Την ημέρα της Γιορτής του κερασιού ο Σύλλογος σκοπεύει να 
καλέσει την κινητή μονάδα αιμοδοσίας για όσους θέλουν να 

προσφέρουν λίγο αίμα
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Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΕΔΡΑ:
Στρωμνίτσης 25

Τηλ. 2310 317585
FAX: 2310321885

Email: omvrianos@gmail.com
Facebook: 

Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
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
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

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ
Ì.Á.Ó.

Ïìâñéáíüò
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Τα γραφεία του 

Συλλόγου μας στη 

Θεσσαλονίκη 

(Στρωμνίτσης 25, 

Τ.Κ. 542 48,

Τηλ: 2310 317585, 

Fax: 2310 321885) 

είναι ανοιχτά κάθε 

Δευτέρα 8-11 μ.μ. 

οπότε και συνεδριά-

ζει το Δ.Σ.

Το ιατρείο του χωριού μας άλλαξε με 
φροντίδα του Δημάρχου κ. Γιάννη Ανα-
στασιάδη έπειτα από παρέμβαση του 
Συλλόγου. Οι τοίχοι ασπρίστηκαν και ο 
χώρος καθαρίστηκε και απολυμάνθη-
κε από ειδικό συνεργείο καθαρισμού. Ο 
Δήμος Λαγκαδά έστειλε πετρέλαιο και 

τα καλοριφέρ λειτουργούν πλέον κανο-
νικά. Ο Σύλλογος τοποθέτησε μια τηλε-
όραση στον χώρο για να περνούν την 
ώρα τους οι ασθενείς που περιμένουν 
να επισκεφθούν τον γιατρό. 

Ο χώρος πλέον έγινε ζεστός και φιλι-
κός έτσι όπως ταιριάζει στον πολιτισμό 
του χωριού μας. 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Μ.Α.Σ. Ομβριανού ευχαριστεί:
• Tον κ. Δημήτρη Βαλιάνο για την δωρεά 
υλικών για την κατασκευή βιβλιοθήκης 
στα γραφεία του Συλλόγου στα Πετροκέ-
ρασα. 

• Τον τεχνικό του ΟΤΕ κ. Γιώργο Καμπανά 
που αποκατέστησε τη βλάβη στο Ιντερνετ 
που ήταν χαλασμένο και έληξε την ταλαι-
πωρία των ασθενών που αναγκάζονταν ο 
γιατρός να γράφει τα φάρμακα στο καφε-
νείο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Εντός του χωριού υπάρχουν κάποια παραμε-
λημένα οικόπεδα γεμάτα χόρτα, βατσινιές ή με 
χαλασμένη περίφραξη. Σε αυτά βρίσκουν κατα-
φύγιο πολλά από τα σκουπίδια κάποιων περα-
στικών που δεν σέβονται το περιβάλλον αποτε-
λώντας εστίες μόλυνσης και κινδύνων πυρκα-
γιάς. Επειδή αυτό δημιουργεί μια αντιαισθητική 
εικόνα για το χωριό μας και επειδή ο Σύλλογος 
φέτος θέλει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέ-
ματα καθαριότητας, παρακαλούνται όλοι οι ιδι-
οκτήτες να δείξουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον 
έτσι ώστε να καμαρώσουμε όλοι μαζί μέχρι το 
Πάσχα ένα όμορφο και καθαρό χωριό όπως το 
απαιτεί η κουλτούρα των Πετροκεράσων.     

Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί εκ των προτέρων!
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Γάμοι
Η Νικολέτα Θασίτη του Κωνσταντίνου, πα-
ντρεύτηκε με τον κ. Εφραιμίδη τον Αύγουστο 
στην Καστοριά. 
Ο Παναγιώτης Κουτσιμανής του Βασιλείου και 
η Ιωάννα Κολιαδιά του Νικολάου παντρεύτη-
καν στις 7 Οκτωβρίου 2012 στον Ιερό Μητρο-
πολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεάπολης.
Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε ευτυχία”.
    
Γεννήσεις
Ο Φάνης Σιάτρας και η Κική Ελισσαίου την Τε-
τάρτη 1 Αυγούστου 2012 απέκτησαν ένα υγιέ-
στατο κοριτσάκι.
Η Νανώ Κατσαμούρη του Αθανασίου και ο 
Ηλίας Καζάκος την Τρίτη 24 Αυγούστου 2012 
απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
H Μαρία Δουμπιώτη και ο Σπύρος Πρέκας την 
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2012 απέκτησαν ένα 
υγιέστατο αγοράκι. 
Η Εμμανουέλλα Μέργιανου και ο Αναστάσι-
ος Βασιλούδης την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. 
Η Μαρία Λάλου και ο Αναστάσιος Γιαμουρίδης 
την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013 απέκτη-
σαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Η Μαρία Λεϊνούδη και ο Νίκος Ψωμάς την Τρί-
τη 22 Ιανουαρίου απέκτησαν ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι.
Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν”.  

Θάνατοι 
Ο Κωνσταντίνος Τριχάκης 
Ο σύλλογος εκφράζει τα “θερμά του συλ-
λυπητήρια”. 

Κοινωνικά

Με φρέσκες αντιλήψεις, μεράκι, επιμονή και 
όρεξη  για δουλειά, όχι μόνο δεν φοβήθηκαν 
τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά κατά-
φεραν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις επιτυ-

χημένες στον τομέα τους.   
Ευαγγελία και Δημήτρης Βαμβατήρας.

Επιχείρηση ΣΕΜΗΤΡΟΝ  ΑΕ 

«Τα προβλήματα λειτουργούν και ως πρόκλη-
ση για καινοτομία και ανάπτυξη»

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν η 30χρονη 
Ευαγγελία και ο 28χρονος Δημήτρης Βαμβατήρα 
από τη Θεσσαλονίκη, οι  οποίοι αποφάσισαν να 
συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση, βάζο-
ντας όμως το δικό τους λιθαράκι σ’ αυτήν. Τα δύο 
αδέλφια κατάφεραν να συνδυάσουν τις σπουδές 
τους με το αντικείμενο της επιχείρησης και να της 
προσδώσουν έναν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Η εταιρεία έχει ως πεδίο δράσης τον χώρο των 
νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα την έρευνα, 
ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών συστη-
μάτων για ταξί (ταξίμετρα) και ανελκυστήρες.

Οπλισμένοι με θέληση και συστηματική εργα-
σία κατάφεραν να αναπτύξουν το γνωστικό δυ-
ναμικό της επιχείρησης, με στόχο την παραγωγή 
νέων προϊόντων, όπως θερμικοί εκτυπωτές, 
GPS/GPRS  για διαχείριση στόλων και οδηγών, 
φορολογικούς μηχανισμούς και άλλα.

Ο διακαής τους πόθος ήταν να εδραιωθούν σε 
όλο και περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο. Και 
τα κατάφεραν. Σήμερα η εταιρεία εξάγει προϊό-
ντα σε Ελβετία, Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία και 
Κύπρο.

Όπως αναφέρουν «είχαμε την ευκαιρία να 
αφομοιώσουμε από μικρή ηλικία μια ήδη κα-
τασταλαγμένη εμπειρία του  “επιχειρείν” έτσι 
ώστε να μπορέσουμε τελικά να προσφέρουμε 
το καλύτερο δυνατόν».

Η μειωμένη ρευστότητα, η αβεβαιότητα και η 
“φήμη” της χώρας μας στο εξωτερικό αποτελούν 
κύρια προβλήματα στην ανάπτυξη μιας εταιρείας 
σε άλλες χώρες, όμως ταυτόχρονα λειτουργούν 
και ως πρόκληση για καινοτομία και ανάπτυξη. 
Η κρίση μας επηρέασε όλους. Ωστόσο αυτό που 
καταφέραμε στη δική μας περίπτωση είναι να 
μας πεισμώσει και να μας κάνει πιο δυνατούς.

Εμμανουήλ Μουτζίκος

Μετά από ενέργειες του Συλλόγου αντι-
καταστάθηκαν οι πέντε αγωγοί χαμηλής 
τάσης που υπήρχαν στο δίκτυο της ΔΕΗ 
από τα Κουμπουρελάδικα μέχρι το γήπεδο 
με συνεστραμμένο καλώδιο. Έτσι δεν χρει-
άζεται πλέον να κλαδεύονται κάθε χρόνο 
οι φλαμουριές που υπάρχουν εκεί από τα 
αρμόδια συνεργεία κλαδέματος. Ένα έργο 
αξίας 6000 €, προσφορά της ΔΕΗ Πολυγύ-
ρου, που θα επιτρέψει την πλήρη ανάπτυ-
ξη των φλαμουριών αυτού του δρόμου. Ο 
“Ομβριανός” ευχαριστεί το Διευθυντή της 
ΔΕΗ Πολυγύρου κ. Μήτσιου για το άμεσο 
και ουσιαστικό ενδιαφέρον που έδειξε για 
την αποπεράτωση του έργου αυτού.    

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσι-
σε 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 ολοκλη-
ρωμένο 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 φωτογραφίες (της δεκαετί-
ας 1950 - 70 ασπρόμαυρες) που αφορούν  
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 
του χωριού (αγροτικές και κτηνοτροφι-
κές 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 επιστραφούν στους κατόχους τους. 

Επίσης, το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπα-
τριώτες, κυρίως νεαρής ηλικίας (που γνωρί-
ζουν τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
να καταγράψουν από του γηραιότερους 
(παππούδες και γιαγιάδες) παραδοσιακές 
συνταγές, έθιμα, τραγούδια, ιστορίες, μα-
σάλια, πληροφορίες για τα τοπωνύμια του 
χωριού και οτιδήποτε πιστεύουν ότι αξίζει 
να διασωθεί από τη μια γενιά στην άλλη.   

ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
Πόνταραν στις ιδέες τους 

και νίκησαν την κρίση 
(Από τη Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ της 14/10/2012)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ “ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ”

ΟΙ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΞΑΝΑ

Ο σύλλογος όπως κάθε χρόνο κυκλοφόρησε το 
ημερολόγιο τοίχου που φέτος είναι επετειακό για 
τα 60 χρόνια από την ίδρυση του. Περιλαμβά-
νει φωτογραφίες και υλικό από την πολύχρονη 
δράση του “Ομβριανού” που θα θυμίσουν πολλά 
σε όλους μας. Διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη του 
Συλλόγου και φίλους του χωριού οι οποίοι το δέ-
χθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. Το ημερολόγιο φέτος 
για πρώτη φορά ήταν προσφορά του Δημάρ-
χου μας κου. Γιάννη Αναστασιάδη τον οποίο 
και ευχαριστούμε θερμά. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013

Ο γιατρός του χωριού μας κ. Ζαχαρίας Αγαπίδης
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Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2012 στα γραφεία του συλλόγου 
στη Θεσσαλονίκη έγινε η κοπή της πίτας του γυναικείου τμήμα-
τος του Ομβριανού. Παρούσες ήταν πολλές γυναίκες που με την 
ενεργή παρουσία τους έχουν βοηθήσει πολλές φορές τον σύλ-

λογο στο παρελθόν. Μετά τον καθιερωμένο καφέ, τα κεράσματα 
και τα αστεία ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον πρόεδρο 
κ. Αθανάσιο Καλαφάτη, ο οποίος ευχαρίστησε τις γυναίκες του 
συλλόγου για την προσφορά τους και τις έδωσε ευχές για την 
καινούργια χρονιά. Τυχερή αναδείχθηκε η κα. Σοφία Κυριαζή η 
οποία κέρδισε δυο προσκλήσεις για τον ετήσιο χορό του Μ.Α.Σ. 
Ομβριανός που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2013. 

Η βραδιά έκλεισε με διαβεβαιώσεις από όλες τις γυναίκες ότι 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα συνεχίσουν να προσφέρουν 
με κάθε τρόπο στον σύλλογο.  

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 έγινε στο αναψυκτήριο “Η 
Μέλισσα” η κοπή της βασιλόπιτας για τις γυναίκες του χωριού. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν τριάντα μία Πετροκερασιώτισες οι 
οποίες πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα. Την πίτα έκοψε ο πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Θανάσης Καλαφάτης ο οποίος ευχήθηκε 
σε όλες καλή χρονιά γεμάτη υγεία και ευτυχία τονίζοντας την 
επιτακτική ανάγκη της συμβολής τους στην καθαριότητα του χω-
ριού, ειδικά φέτος που ο Σύλλογος ανακήρυξε το 2013 ως “έτος 
καθαριότητας”. Εκ μέρους του Δ.Σ. παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος 
κ. Νικόλαος Παπαδούδης και η εκπρόσωπος του γυναικείου τμή-
ματος κα. Δέσποινα Φιγκιώρη.   

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 
2013 έγινε η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Μ.Α.Σ. 
Ομβριανός Πετροκεράσων. Το 
παρόν έδωσαν ο πρόεδρος και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου οι οποίοι αντάλλα-
ξαν ευχές για το νέο έτος. 

Τυχερός ήταν ο έφορος της 
νεολαίας μας Μιχάλης Καρτσιώ-
της, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
τις ελπίδες που πηγάζουν από 
τους νέους και τις νέες του χω-
ριού μας. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ευχαριστεί ιδιαίτερα την 
κα. Χρυσούλα Ζάχου η οποία με 
ιδιαίτερο μεράκι και πολύ τέχνη 
παρασκεύασε για τον Σύλλογο 
την παραδοσιακή Πετροκερα-
σιώτικη πίτα με τα “κλικούδια”.

Για την φετινή περίοδο δα-
σκάλα των παραδοσιακών χο-
ρών θα είναι η γνωστή σε 
όλους μας από την συμμετοχή 
της στην διοργάνωση του “1ου 
Φεστιβάλ Παιχνιδιού 2012”, 
κα. Ράνια Καμπουράκη σύζυγος 
του πατριώτη μας Νίκου Λειβα-
διώτη. Η κα. Καμπουράκη είναι 
εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 
με ειδικότητα στους παραδοσια-
κούς χορούς και μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ειδική Αγωγή. 
Διατηρώντας ιδιαίτερη σχέση 
με την πιτσιρικαρία του χωριού 
ανέλαβε φέτος, εφαρμόζοντας 
σύγχρονες μεθόδους διδασκα-
λίας, να την καθοδηγήσει στα 
πρώτα βήματα της στους ελλη-
νικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Στόχος είναι η συμμετοχή των 
χορευτικών μας στις εκδηλώ-

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι πρόβες του χορευτικού μας τμήματος 

ξεκίνησαν και πάλι!

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

σεις του χωριού και γιατί όχι, 
και σε άλλες εκδηλώσεις του 
Δήμου Λαγκαδά και της υπόλοι-
πης Ελλάδας.

Οι πρόβες γίνονται κάθε 
Κυριακή, στην αίθουσα του 
Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης στη οδό Μαντώς 
Μαυρογένους 23 (γωνία Υψη-
λάντου) στη Νέα Ελβετία, τις 
εξής ώρες:

Παιδικό τμήμα: 6.00-7.00 
μ.μ.

Τμήμα ενηλίκων: 7.00-
8.00 μ.μ.

Σας περιμένουμε όλους!

Κατερίνα Σαμαντοπούλου
Έφορος Πολιτιστικών

Αυτός που αγωνίζεται για κάτι
μπορεί στο τέλος να χάσει

Αυτός που δεν αγωνίζεται
είναι ήδη χαμένος
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Την Κυριακή 23 Δεκέμβρη 
2012 ο Μ.Α.Σ. “Ομβριανός” 
σε συνεργασία με τον Δήμο 
Λαγκαδά, πραγματοποίησε 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
για τους κατοίκους και τα παι-
διά των Πετροκεράσων στην 
πλατεία του χωριού.  

Ο καιρός ήταν για ακόμη 
μια φορά σύμμαχος και η εκ-
δήλωση άνοιξε με την φιλαρ-
μονική του Δημοτικής Ενότη-
τας Ασσήρου η οποία έπαιξε 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
και μελωδίες. Τη σκυτάλη πή-
ραν τα σκανδαλιάρικα ξωτικά 
και οι κλόουν της “Αγγέλων 
Πόλις” οι οποίοι με το κέφι και 
τα αστεία τους έδωσαν χαρά 
και πρόσφεραν άφθονο γέλιο 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ

σε όλους. Ο σύλλογος δώρι-
σε παιχνίδια σε όλα παιδιά του 
χωριού και κέρασε παραδοσια-
κά μελομακάρονα σε όλους του 
παρευρισκομένους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους το μέλος 
του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. κα. 
Κατερίνα Στυλιανοπούλου και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Λαγκαδά κ. Δημήτριος 
Στραζέμης. 

Την γιορτινή ατμόσφαιρα 
του χωριού και τις εκδηλώσεις 
κατέγραψε το τηλεοπτικό κα-
νάλι ALPHA TV και παρουσία-
σε εκτεταμένο ρεπορτάζ στο 
κεντρικό του δελτίο ειδήσεων 
την δεύτερη ημέρα των Χρι-
στουγέννων.  
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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

Ο Γιώργος Σορολόπης (όπως ήταν 
το πραγματικό του Γιώργου Ιωάν-
νου) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1927. Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας-
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης και για ένα διάστημα 
υπηρέτησε ως βοηθός στην έδρα της 
Αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
της πόλης. Εργάστηκε ως φιλόλογος-
σε ιδιωτικά και σε δημόσια σχολεία σε 
διάφορες περιοχές της χώρας και για 
δύο χρόνια στο Ελληνικό γυμνάσιο στη 
Βεγγάζη της Λιβύης. Το 1974 ορίστηκε 
μέλος της Επιτροπής για τη συγκρότη-
ση ανθολογίου κειμένων λογοτεχνίας 
για το Δημοτικό σχολείο,, καθώς και 
για την ανανέωση των Νεοελληνι-
κών Αναγνωσμάτων του Γυμνασίου.
Τα χρόνια που σφράγισαν τη ζωή του 
συγγραφέα είναι εκείνα του πολέμου, 
της κατοχής, της αντίστασης και του 
εμφυλίου, όπως τα έζησε στη Θεσσα-
λονίκη που μεγάλωσε. Προικισμένος 
με ασυνήθιστη αισθαντικότητα όσο 
και παρατηρητικότητα, γνώρισε από 
κοντά το δράμα της προσφυγιάς, του 
ξεριζωμού των Εβραίων, και γενικότε-
ρα των συμπολιτών του, στο διάστημα 
αυτής της ταραγμένης περιόδου. Τα 
περισσότερα κείμενά του συνθέτουν 
ως σύνολο μια τοιχογραφία - μωσαϊκό 
της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων 
της, ιδωμένων από την προσωπική 
του σκοπιά.

 Επειδή η οικογένειά του συγκατοι-
κούσε στην Θεσσαλονίκη με την οικο-
γένεια του Θεοδόση Αθ. Θεοδοσούδη 
και συνδέονταν με στενή φιλία μαζί 
τους, την περίοδο των βομβαρδισμών 
της Θεσσαλονίκης ήρθαν μαζί τους 
στα Πετροκέρασα.   

Στο “Κατοχικό ημερολόγιο” που 
είναι το εφηβικό του ημερολόγιο το 
οποίο κρατούσε στην διάρκεια της κα-
τοχής όταν ζούσε στην Θεσσαλονίκη 
(το ημερολόγιο αυτό περιλαμβάνεται 
στο βιβλίο “Η πρωτεύουσα των προ-

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας (τεύχος 85, σελ. 5) στο άρθρο 
με τίτλο “Η ΒΟΣΚΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”, είχα πα-
ρου-σιάσει το καθεστώς της ενοικία-
σης προς βοσκή των ιδιόκτητων χω-
ραφιών του χωριού. Καταλήγοντας, 
είχα προτείνει την καθιέρωση ετήσιας 
λογοδοτικής συνέλευσης από τις εκά-
στοτε διοικήσεις της κοινότητας, που 
θα αφορά στην χρησιμοποίηση των 
χρημάτων που προέρχονται από την 
ενοικίαση των ιδιό-κτητων χωραφιών 
του χωριού. Είχα επισημάνει επίσης ότι 
κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο να γίνει 
και από τις παρελθούσες διοικήσεις, 
για να δοθούν απαντή-σεις σε ερωτή-
ματα που πιθανόν να δημιουργούνται 
σε αρκετούς συμπατριώ-τες.  
Θέλοντας να είμαι συνεπής σε αυτά 
που προτείνω και επειδή η συγκά-
λεση λογοδοτικής συνέλευσης στο 
χωριό αυτή την εποχή φαντάζει δύ-
σκολη, παραθέτω τον πίνακα με τα 

ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Αποσπάσματα από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου

Από την 
Μαρία Ε. Θεοδοσίου

σφύγων”), γράφει την Κυριακή 28 
Νοεμβρίου  1943: 

…Χθες το βράδυ ήρθε ο κ. Αργύρης 
με τον κ. Μανώλη της κ. Τασίας και 
τους φιλοξενήσαμε. Μας είπαν πως θα 
κατέβει η κ. Θεανώ κι αυτό μου θύμι-
σε τα περασμένα χρόνια. Περασμένα 
μεν αλλά αξέχαστα…

 Και επεξηγεί στις σημειώσεις:
 Όλα τα αναφερόμενα πρόσωπα 

ήσαν κάτοικοι του χωριού Πετροκέρα-
σα Χαλκιδικής, όπου εμείς τα παιδιά με 
την γιαγιά μου είχαμε καταφύγει από 
τον Νοέμβριο του 1940 μέχρι το Μάρ-
τιο του 1941, για να προφυλαχτούμε 
από τους βομβαρδισμούς.

Στην συλλογή διηγημάτων “Η μόνη 
κληρονομιά” που κυκλοφόρησε το 
1974 και στο διήγημα “Η αποζημίω-
ση” καταγράφει τις μνήμες του από το 
μικρό χωριό με τον δικό του ιδιαίτερο 
τρόπο, σαν να συζητά ή σαν να βυθίζε-
ται νοσταλγικά στις αναμνήσεις του.

Οι πρώτες εντυπώσεις  του  Γ. Ιω-
άννου από το χωριό:

….Απ’ τη Γαλάτιστα πήραμε μουλά-
ρια και φτάσαμε απόβραδο στο ορει-
νό χωριό. Κάπνιζαν ήρεμα τα τζάκια, 
μύριζε ξύλο και καπνό, φωνές ζώων 
και σκυλιών αντηχούσαν. Άλλος κό-
σμος εδώ, γαληνεμένος. Κι όμως το 
χωριό είχε τουλάχιστον εκατό παλικά-
ρια στον πόλεμο. «Ήρθαν οι κοκώνες! 
Ήρθαν οι κοκώνες!» φώναζαν στις 
πόρτες τα μικρά παιδιά και κρύβονταν 
απ’ την  ντροπή τους…

Όσο για την φιλοξενία των Πετρο-
κερασιωτών είναι χαρακτηριστικό το 
απόσπασμα:

 ….Η κοινοτική επιτροπή επίταξε 
αμέσως ένα δωμάτιο και μας έβαλε 
μέσα. Δε νομίζω πως ενοχλήθηκαν οι 
άνθρωποι απ’ την παρουσία μας. Μάλ-
λον πρέπει να χάρηκαν, γιατί εγώ αμέ-
σως ανάλαβα να γράφω τα γράμματα 
στο νιόπαντρο νοικοκύρη του σπιτιού, 
που ήταν στο μέτωπο. Ποτέ μου όμως 

δε φανταζόμουν, ότι έγραφα σε τόσο 
ωραίο άνθρωπο. Όταν αργότερα τον 
είδα, έμεινα κατάπληκτος απ’ την λε-
βεντιά του. Κι όμως αυτό το ταυρί που 
γλίτωσε, απ’ τους τόσους κινδύνους 
του πολέμου, σφάχτηκε ανηλεώς 
μέσα στο ίδιο του το χωράφι. Το για-
τί σφάχτηκε είναι ένα άλλο θέμα που 
άλλωστε εύκολα κανείς το μαντεύει. 
Δεν υπάρχει τόπος στην επαρχία, που 
να μην έγιναν φοβερά πράγματα…

Η παρακάτω περιγραφή του σπι-
τιού, θα θυμίσει πολλά στους παλιότε-
ρους και θα γνωρίσει στους νεότερους 
το τυπικό Πετροκερασιώτικο σπίτι:

….Το δωμάτιο μας στο σπίτι τους 
είχε πυκνές αρμαθιές καπνά κρεμα-
σμένες απ’ τα δοκάρια. Περπατώντας 
αγγίζαμε με τα κεφάλια μας τα καπνά, 
που δεν έλεγαν εκείνη την χρονιά να 
πουληθούνε. Μοσχοβολούσαν μεθυ-
στικά, όσο προχωρούσε η ζύμωση…

Συγκινητική είναι η σκηνή η σχετι-
κή με την άφιξη του ταχυδρόμου την 
περίοδο αυτή, του πολέμου:

….Ο έφιππος ταχυδρόμος περνούσε 
δύο φορές την εβδομάδα και καλούσε 
τον κόσμο με την τρομπέτα του, μόλις 
έπαιρνε να κατηφορίζει την απέναντι 
πλαγιά. Που και που έφτανε και κα-
νένας φάκελος με πολλές σφραγίδες 
και το γνωστό μήνυμα. Με τον καιρό 
αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε απ’ την 
έκφραση του ταχυδρόμου, αν υπήρχε 
τέτοιο γράμμα στην τσάντα του. Τους 
φακέλους αυτούς συνήθιζε να τους δί-
νει στο τέλος. Όσοι άκουγαν πρώτοι τα 
ονόματά τους, έτρεχαν κι έπαιρναν τα 
γράμματα με ιδιαίτερη χαρά. Μα όσο 
η στοίβα απ’ τα  γράμματα λιγόστευε, 
τόσο έβλεπες χέρια να στρίβονται και 
πρόσωπα να χλομιάζουν. Μόνο ο τα-
χυδρόμος ήταν ήρεμος, ως την τελευ-
ταία στιγμή, αυτός μονάχα γνώριζε 
την αλήθεια. Όταν έδινε τέτοιο γράμ-
μα, ανέβαινε αμέσως στ’ άλογό του κι 
έφευγε. Δεν κάθονταν να τον κερά-

σουν. Κάποτε μια γυναίκα έφυγε τρέ-
χοντας να πέσει στο ποτάμι. Της ήρθε 
μήνυμα που μιλούσε για «ανάρρωση» 
του τραυματισμένου άντρα της. Αυτή 
η καψερή νόμισε πως η ανάρρωση εί-
ναι θάνατος. Τρόμαξε ο γραμματέας να 
την πείσει πως είναι πράμα καλό…

Και συνεχίζει ο Γ. Ιωάννου για τις 
ομορφιές του χωριού μας:

…Πηγαίναμε και μαζεύαμε κάστανα 
απ’ όπου θέλαμε. Ήμασταν πρόσφυ-
γες-κανένας δεν μας μιλούσε. Μα-
ζεύαμε ραδίκια και λάπατα δροσερά. 
Μπουμπουνητά ακούγονταν συνέχεια. 
Ήταν οι κανονιές από την Αλβανία, 
που από βουνό σε βουνό αντηχούσαν. 
Φοβόμουνα πολύ. Μου λέγανε μια 
παροιμία: «Στα λάπατα κατουρείς και 
θαρρείς μπουμπουνίζει».

 Ένα μεσημέρι πήγα μονάχος σ’ 
ένα ξωκλήσι. Μεγάλα δέντρα μες στο 
λιβάδι το σκέπαζαν. Το καλοκαίρι πρέ-
πει να είχε σπουδαία σκιά. Κάτω ήταν 
ένα στρώμα παχύ από πεσμένα φύλ-
λα. Ανάμεσα στα καφεδιά φύλλα ξεπε-
τάγονταν το χλωμό χορτάρι. Βρισκό-
μασταν στις φουσκοδεντριές. Άπειρα 
ζουζούνια βούιζαν σχεδόν ακίνητα 
στον αέρα. Ένας θεός ξέρει τι ερωτική 
ξελιγωμάρα τα έδερνε. Μόλις έστηνες 
το αυτί, οι κανονιές σου κόβανε τα γό-
νατα. Κι όμως οι χωρικοί πιο πέρα, που 
φυτεύανε το κοκκάρι δεν έδιναν καμιά 
σημασία. Άνοιξα την παλιά πόρτα της 
μικρής εκκλησιάς. Ένα πολύχρωμο 
φίδι πάνω στο πλακόστρωτο πήρε να 
φεύγει. Προτού χαθεί στο ιερό γύρισε 
και με κοίταξε βγάζοντας έναν ήχο…

Ο Γιώργος Ιωάννου πέθανε στα 58 
του χρόνια και θεωρείται ένας από τους 
σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες 
της μεταπολεμικής γενιάς. Το πεζογρα-
φικό έργο του, έχει τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μέσω των οποίων κα-
θιέρωσε ένα εντελώς προσωπικό ύφος 
και τρόπο γραφής, που επηρέασε αρκε-
τούς μεταγενέστερους λογοτέχνες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΒΟΣΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2003-2006
έργα που έγιναν με τα χρήματα αυτά 
στην τετραετία που ήμουν πρόεδρος 
στην Κοινότητα, κάνοντας έτσι την 
αρχή για να ακο-λουθήσουν και οι 
υπόλοιποι.
Στην τετραετία (2003-2006) που διε-
τέλεσα πρόεδρος της Κοινότητας Πε-
τροκεράσων, ενοικιαστής βοσκής ήταν: 
Στο ανατολικό τμήμα ο κτηνοτρόφος 
Κων/νος Μπόλκας (γίδια) από την Γα-
λάτιστα και στο δυτικό τμήμα ο Βασίλης 
Τσιούκαρης (πρόβατα) από το Λιβάδι. 
Τα χρήματα που έλαβε το διάστημα 
ε-κείνο η κοινότητα προέρχονταν από 3 
πόρους και ήταν τα παρακάτω:
Ενοικίαση βοσκοτόπων:
Χρήση καζανιών απόσταξης:
Ενοικίαση κοινοτικών χωραφιών:
Συνολικά: περίπου 10000 € ετησίως
περίπου 1500 € ετησίως
περίπου 500 € ετησίως
12000 × 4 χρόνια = 48000 €
Με τα χρήματα αυτά έγιναν τα εξής 
έργα:

1. Τοποθετήθηκε πέτρινη 
επένδυση στην πρόσοψη 
του Κοινοτικού κατα-
στήματος.
2. Κατασκευάστηκαν 5 
πέτρινα εξάγωνα παρτέ-
ρια με ξύλινη επένδυση 
από ξύλο καστανιάς στα 
πλατάνια της πλατείας.
3. Κατασκευάστηκε αγω-
γός ύδρευσης από την 
παιδική χαρά έως τη 
Μπατσίλα (λόγω κατα-
σκευής της ταβέρνας “Ο 

Βλάχος”.
4. Αγοράστηκε μια τρίφυλλη σκάλα 
ύψους 12 μέτρων.
5. Αγοράστηκε ένα κομπρεσέρ.
6. Τοποθετήθηκε πέτρινη επένδυση στην 
περίφραξη της παιδικής χαράς, κάγκελα 
και πόρτα από ξύλο καστανιάς.
7. Κατασκευάστηκαν 2 ξύλινοι τουρι-
στικοί χάρτες: α) στον Άγιο Μόδεστο, 
β) στην παιδική χαρά.
8. Έγιναν τσιμεντοστρώσεις: α) στον 
σχολικό κήπο, β) στου Φιγκιώρη το 
αλώνι, γ) στο στενό του Μανώλη 
Γρηγορούδη, δ) στα γκρέμνια (Εκ-
κλησία), τοιχίο ε) στον δρόμο εμπρός 
από το σπίτι του Απόστολου Ζά-χου.
9. Κατασκευάστηκε το πάρκο “Εμμανου-
ήλ Ανετούδη” (180 τμ, τσιμεντό-στρωση 
– πέτρινο ντουβάρι 2 πλευρές). 
10. Κατασκευάστηκαν 20 ξύλινες πι-
νακίδες σε διάφορα σημεία του χω-
ριού.
11. Πληρώθηκε το ήμισυ του κόστους 
του φωτεινού πίνακα της πλατείας.
12. Έγινε αποκατάσταση καταστρο-
φών-ζημιών στον Αϊ-Γιώργη.
13. Γινόταν περιποίηση του δρόμου 
Πετροκέρασα-Ζαγκλιβέρι και Πετρο-
κέ-ρασα-Λιβάδι (κάθε τρίμηνο ένας 
εργάτης καθάριζε τα σκουπίδια εκατέ-
ρωθεν του δρόμου).
14. Πραγματοποιήθηκε φύτευση 3 
πλατανιών (πλατεία - παιδική χαρά - 
πάρκο Εμμανουήλ Ανετούδη).
15. Αποκαταστάθηκαν 20 βλάβες του 
δικτύου ύδρευσης.
16. Τοποθετήθηκε κεραία αναμετάδο-
σης 4 δορυφορικών καναλιών (MEGA, 

ANT1, ALPHA, ALTER).
17. Έγινε αποκατάσταση του χώρου 
στις παράνομες χωματερές του χω-
ριού: α) στον σχολικό κήπο, β) στα 
Πλατανούδια, γ) στα γεφύρια, στην 
κεντρική χωματερή στη Μυλονόπετρα.
18. Γινόταν η συντήρηση – επισκευή 
- λειτουργία της μπουλντόζας και του 
τρακτέρ που κατείχε τότε η Κοινότητα.
19. Τοποθετήθηκαν βυτία νερού 4 
τόνων σε ετοιμότητα για περίπτωση 
φωτιάς.
20. Έγινε περιποίηση του δασυλλίου 
του Αϊ-Γιάννη.
21. Έγινε κλάδεμα των δέντρων του 
δημοτικού κάμπινγκ, συντήρηση των 
εγκαταστάσεων και τοποθετήθηκε δί-
κτυο ποτίσματος με σταγονίδια.
22. Γινόταν η συντήρηση των 15 βα-
νών του δικτύου ύδρευσης.
23. Πληρώθηκαν μεροκάματα καθαρι-
ότητας για 4 χρόνια (εκτός του Άγγε-
λου που πληρωνόταν από τον δήμο).
24. Έγινε συντήρηση του γηπέδου 
(άσπρισμα – υδραυλικά - κουφώμα-
τα).
25. Έγινε καθαριότητα του δρόμου 
από το σπίτι του Σωτήρη Κατσαμούρη 
έως την είσοδο του Αϊ-Γιώργη (με το 
μηχάνημα του Νάκη Σαρρή) και απο-
μάκρυνση των απορριμμάτων προς 
διευκόλυνση της διέλευσης των αυτο-
κινήτων.
26. Δημιουργήθηκε το παρκινγκ στην 
είσοδο του χωριού.
27. Απομακρύνθηκε η χωματερή στα 
Κουμπουλεράδικα που αποτελούσε 
εστία μόλυνσης στην είσοδο του χω-
ριού.

Αθανάσιος Καλαφάτης
Κοινοτικός Σύμβουλος
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Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πως 
καταφέραμε να επιβιώσουμε.

Είμαστε μια γενιά σε αναμονή: 
περάσαμε την παιδική μας ηλικία 
περιμένοντας. Μια παιδική ηλικία 
γεμάτη κινδύνους.

Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο 
να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμη 
ζωντανοί!

Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα 
χωρίς ζώνη ασφαλείας και αερόσα-
κους.

Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς 
κράνη και προστατευτικά, κάναμε 
ώτο-στοπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέ-
τες χωρίς δίπλωμα.

Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν 
βίαια. Περνάγαμε ώρες κατασκευά-
ζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για 
να κάνουμε κόντρες κατρακυλώντας 
σε κάποια κατηφόρα και μόνο τότε 
ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να 
βάλουμε φρένα.

Παίζαμε «μακριά γαϊδούρα» και 
κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή εξάρ-
θρωση.

Πηγαίναμε μέχρι τα σπίτια των 
φίλων μας και τους φωνάζαμε από 
την πόρτα. Φανταστείτε το! Χωρίς 
να ζητήσουμε άδεια από τους γονείς 
μας, ολομόναχοι εκεί έξω στο σκληρό 
αυτό κόσμο! Χωρίς κανένας υπεύθυ-
νος! Πως τα καταφέραμε αλήθεια!

Παίζαμε όλη μέρα στις γειτονιές 
και δεν γυρνούσαμε στο σπίτι παρά 
μόνον όταν ερχόταν το σούρουπο. 
Κανείς δεν μπορούσε να μας βρει. 
Βλέπετε δεν υπήρχαν τότε κινητά! 

Σπάζαμε τα κόκαλα και τα δόντια 
μας και δεν υπήρχε κανένας νόμος 
για να τιμωρήσει του “υπεύθυνους”.

Ανοίγαμε κεφάλια όταν παίζαμε 
πόλεμο με πέτρες και ξύλα και δεν 
έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθι-
σμένο για παιδιά και όλα θεραπευό-
ταν με λίγο ιώδιο.

Είχαμε καβγάδες και κάναμε κα-
ζούρα ο ένας στον άλλο και μάθαμε 
να το ξεπερνάμε.

Δεν είχαμε playstations, Nintendo 
64, 99 τηλεοπτικά κανάλια, βιντεο-
ταινίες με ήχο surround, υπολογι-
στές και internet. Εμείς είχαμε φί-
λους…..Κανονίζαμε να βγούμε μαζί 
τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν 
κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε 
στο δρόμο και εκεί συναντιόμασταν 
για να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, 
κλέφτες και αστυνόμους, αμπάριζα…
μέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία.

Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας, 
από ξύλα.

Πίναμε νερό κατευθείαν από τη 
βρύση, όχι εμφιαλωμένο, και κά-
ποιοι έβαζαν τα χείλη τους πάνω στη 
βρύση. Και όμως κανένας μας δεν 
έπαθε τίποτα.

Κυνηγούσαμε σαύρες κι πουλιά 
με αεροβόλα στην εξοχή παρά το ότι 
ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν 
ενήλικοι για να μας επιβλέπουν.

Στα σχολικά παιχνίδια συμμετεί-
χαν όλοι και όσοι δεν έπαιρναν μέ-
ρος έπρεπε να συμβιβαστούν με την 
απογοήτευση.

Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί μα-
θητές όσο άλλοι και έπρεπε να μεί-
νουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν 
τότε ειδικά tests για να περάσουν 
όλοι. Τι φρίκη!

Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα 
καλοκαίρια και γυρνούσαμε ατέ-
λειωτες ώρες μέσα στο λιοπύρι χω-
ρίς αντηλιακή κρέμα με δείκτη προ-
στασίας 30!

Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επι-
τυχία και υπευθυνότητα και μέσα σε 
όλα αυτά μάθαμε και ωριμάσαμε.

Αν εσύ είσαι από αυτούς τους «πα-
λιούς»….συγχαρητήρια! Είχες την 
τύχη να μεγαλώσεις σαν παιδί…

-Αγνώστου ταυτότητας μέχρι 
στιγμής!

Τον/την ευχαριστώ για το ταξίδι…
Με τη σειρά μου το προωθώ σε 

όσους αναγνώστες του “Ομβριανού” 
είναι ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Αθανασία Παπαδούδη

“ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ 
ΜΕΤΑΞΥ 1945 – 1985”

Διε, διε πως τα παέν’ τα δάκτ’λα!

Ρε ισύ είσι καλός για να παίζ’ς κλαρίνο!

Σχόλιο ενός συγχωριανού όταν είδε έναν 
άλλο να γράφει ένα κείμενο στον υπολογι-
στή του.
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ΡΑΒΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
“Θέλω να διατηρήσω τον κόσμο όπως είναι, όχι γιατί μου φαίνεται 
καλός – αντίθετα τον θεωρώ άθλιο – αλλά γιατί ζω μέσα  σε αυτόν και 
δεν μπορώ να τον καταστρέψω χωρίς να καταστραφώ μαζί του”

Από τον Νίκο Παπαδούδη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Εργάσιμη ημέρα που δεν δουλεύει κά-
ποιος από τεμπελιά
2. Ιστορικό χωριό του Κιλκίς – άλμη, σαλα-
μούρα – Κρύβεται και στο μανίκι
3. Μετρά ξένες εκτάσεις – Σημάδια του 
ιδρώτα στα ρούχα, μετά από σκληρή δου-
λειά – ίσιο κλωνάρι καστανιάς 
4. Διακοσμητική αφίσα (ξεν) – ο θεός του 
ήλιου στην Αίγυπτο – “Τα …εκ των σων” 
αναφωνεί ο ιερέας – προτρέπει 
5. Φλεγμονές κυρίως στην γλώσσα – αυτά 
δεν αρκούν – Λε…… Γαλλική εφημερίδα
6. Είναι ο Θρασκιάς – συνοδεύει την μού-
ντζα – ένα σύμφωνο
7. Περιοχή της Βραζιλίας – γίνεται και τέ-
τοιο συνέδριο
8. Ανώτατη ποιότητα – η Τροία – Αρχαία 
άνοιξη – το σύμβολο του μεταλλικού στοι-
χείου Ιρίδιο 
9. Το απολύτως υγιές και αρτιμελές – ο 
θεός των Ρωμαίων με δυο πρόσωπα – μας 
μετακινεί στην Θεσσαλονίκη
10. Η έλλειψη έντασης και ζωντάνιας – 
ψωμοτύρι περιέργων – μια ομάδα των λο-
κατζίδων (αρχικά)
11. Κοκκινιστό κρέας (ξεν.) – ποώδες φυτό 
με δηλητηριώδη χυμό
12. Αρχαία αναφορική αντωνυμία – νυχτό-
βιο θηλαστικό των αγρών – σπουδή, βία 

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γεωργικό εργαλείο – καθαρό και διαυγές
2. Θηλυκό γουρούνι – πεθαίνει στον αέρα
3. Παραπόταμος το Δούναβη – θαρραλέος, 
δυνατός
4. Με αυτήν παίρναμε το γκάζι από τον 
μπακάλη – μερικού πιστεύουν ότι υπάρ-
χουν και εξωγήινα
5. Έλλειψη εμπορικής κίνησης – αόρατος 
και βλαβερός
6. Η μητέρα του Ισμαήλ, γενάρχη των 
Αράβων – τρέχουν του λιγούρη

7.  Περιοδικό πληροφορικής – γυναικείο 
χαϊδευτικό – μισή γόπα
8. Άμφιο διακόνων – το δωμάτιο (τουρκ.)
9. Μισή δόση – το κυνήγι – λάδι από τα ξένα
10. Τμήμα της ήταν και το Ε.Α.Τ. – είναι 
και οι Σαλονικιές – Τα πρώτα μιας σειράς
11. Άφωνη λύση – πρόγονος των γυναι-
κών – ειδικός σύνδεσμος
12. Ακριβώς, ταιριαστά (τουρκ.) πόλη της 
Μ. Ασίας
13. Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών – διάση-
μη χήρα – η αγκίδα (αρχαία)
14. Εργαλείο ξυλουργού – λεπτή κλωστή 
(αρχ.) – βεβαίως (μόριο αρχαίο)
15. Όρος του μπάσκετ – κλιτά μέρη του 
λόγου 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. ΜΠΡΑΤΜΟΣ – ΖΑΝ
2. ΑΡ – ΚΟΥΤΑΛΑ 
3. ΚΟΤΑ – ΛΟΧΑΓΟΣ
4. ΡΥΖΟΤΟ – ΛΙΑΚΟ
5. ΥΝΙ – ΑΣΜΑ – ΡΙΣ
6. ΝΟΜΟΣ – ΑΜΦΙΑ
7. ΑΡΙΑΝΑΡΑ
8. ΑΓΝΑ – ΕΙΡΕ 
9. ΡΑΙΣΑ – ΚΑΖΙΚΙ
10. ΑΔΑΗΣ – ΙΣΑΞΙΑ 
ΚΑΘΕΤΑ
1. ΜΑΚΡΥΝΤΑΡΑ
2. ΠΡΟΥΝΟ – ΓΑΔ
3. ΤΖΙΜΑΝΙΑ
4. ΑΚΑΟ – ΟΡΑΣΗ
5. ΤΟ – ΤΑΣΙ – ΑΣ
6. ΜΥΛΟΣ – ΑΕ 
7. ΟΤΟ – ΜΑΝΙΚΙ
8. ΣΑΧΛΑΜΑΡΑΣ
9. ΛΑΙ – ΦΡΕΖΑ
10. ΖΑΓΑΡΙΑ – ΙΞ
11. ΟΚΙΑ – ΣΚΙ
12. ΝΑΣΟΣ – ΣΚΙΑ

Οι Κινέζοι λένε πως πραγματική φιλία υπάρχει κάθε χίλια χρόνια.
Ένας πολύ καλός φίλος, απόδημος έστειλε ηλεκτρονικά τι λένε στις Βρυ-
ξέλλες για τους Έλληνες φίλους.

Οι φίλοι: Θα σου πούνε ένα ξερό “γεια”.
Οι Έλληνες φίλοι: Θα σου κάνουν μια μεγάλη αγκαλιά και θα σου δώσουν 
ένα δυνατό φιλί.
Οι φίλοι: Αποκαλούν τους γονείς σου “κύριε” και “κυρία”.
Οι Έλληνες φίλοι: Αποκαλούν τους γονείς σου “θείε” και “θεία”.
Οι φίλοι: Δεν σε έχουν δει ποτέ να κλαις.
Οι Έλληνες φίλοι: Κλαίνε μαζί σου.
Οι φίλοι: Τρώνε στο τραπέζι σου και φεύγουν.
Οι Έλληνες φίλοι: Ξοδεύουν ώρες τρώγοντας, μιλώντας, γελώντας και 
απλά κάνοντας παρέα.
Οι φίλοι: Δανείζονται δικά σου πράγματα για λίγες μέρες και σου τα επι-
στρέφουν. 
Οι Έλληνες φίλοι: Κρατούν τα δανεικά πράγματα μέχρι να ξεχάσεις ότι εί-
ναι δικά σου.
Οι φίλοι: Γνωρίζουν αρκετά πράγματα για σένα.
Οι Έλληνες φίλοι: Μπορούν να γράψουν ολόκληρο βιβλίο για σένα με πολ-
λές λεπτομέρειες.
Οι φίλοι: Σε παρατάνε αν αυτό κάνει και ο πολύς κόσμος.
Οι Έλληνες φίλοι: Έχουν γραμμένο τον κόσμο στα παλιά τους τα παπού-
τσια και είναι πάντα μαζί σου.
Οι φίλοι: Χτυπούν την πόρτα σου ή παίρνουν τηλέφωνο όταν θέλουν να σε 
επισκεφτούν.
Οι Έλληνες φίλοι: Μπαίνουν μέσα και φωνάζουν “Φίλε, ήρθα”.
Οι φίλοι: Είναι για λίγο…..
Οι Έλληνες φίλοι: ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ!!!

ΦΙΛΙΑ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γράφει η 
Αθανασία Παπαδούδη
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1) Χριστούγεννα. Με ξεχωριστή κατάνυξη 
γιορτάσαμε και φέτος τη μεγάλη-τη μεγαλύτερη 
γιορτή της Εκκλησίας μας. Λιγοστοί οι πιστοί – 
ΟΛΟΙ όσοι ζούμε μόνιμα στο χωριό. Από την μια η 
φυσική «αναχώρηση», και από την άλλη η φυσική 
κρυάδα (λόγω εποχής - τουλάχιστον ας μας χιόνιζε 
να βλέπαμε «άσπρη μέρα»), και προπαντός η πα-
γερότητα των οικονομικών μέτρων που πλήττουν 
την πατρίδα μας , έγιναν η αιτία ώστε να μην γεμί-
σει φέτος η Εκκλησιά μας.

Ευτυχώς δεν έλειψε η ζεστασιά των καρδιών 
μας!! Τουλάχιστον  αυτή την μέρα, τους έβλε-
πες όλους χαρούμενος (το γλυκό φώς της χαράς 
και της ειρήνης  της μακρινής Βηθλεέμ, έκανε το 
θαύμα του). Βοήθησε ασφαλώς η πρωινή (6 πμ) 
κατανυκτική και χαρμόσυνη Θεία Λειτουργία. Οι 
ακούραστοι καλλικέλαβοι ψάλτες μας (Θανάσης – 
Σωτήρης και οι βοηθοί, Θανάσης και Τάκης) πραγ-
ματικά ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Έψαλλαν για 
πέντε συνεχείς μέρες. Για μια φορά ακόμη τους 
ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να έχουν την 
χάρη του νεογέννητου Χριστού μας 

Στο «πνεύμα» των ημερών και οι χαρούμενες 
φωνές των παιδιών του Μ.Α.Σ. μας «Ομβριανός» 
που μας είπαν τα Κάλαντα, όπως και η χαρά που 
έλαβαν, με την βασιλόπιτα και τις ξεχωριστές ευχές 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, όλα τα μοναχικά 
άτομα (ενορίτες μας) που μένουν μόνιμα στο χω-
ριό. 

Ειδήσεις – Σχόλια – Ανακοινώσεις από τον χώρο της τοπικής μας 
Εκκλησίας

Στις 30 Ιανουαρίου στο πνευματικό κέντρο στο χωριό ο “Ομβριανός” διοργάνωσε 
γιορτή στη μνήμη των τριών ιεραρχών με τα παιδιά του χωριού. Ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Θανάσης Καλαφάτης άνοιξε τη γιορτή προλογίζοντας τον καθηγητή θεολογίας κ. 
Γιώργο Κουκλιάτη ο οποίος τόνισε τη σημασία και τη συμβολή των τριών ιεραρχών στην 
εκκλησία και στα γράμματα. Στην γιορτή έδωσαν το παρόν πολλοί κάτοικοι. Τα παιδιά 
του χωριού διάβασαν αποσπάσματα από τη ζωή και το έργο των τριών Ιεραρχών. Στο 
τέλος προσφέρθηκε στους παρευρισκομένους καφές και κουλουράκι.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

2) Πρωτοχρονιά Ανέτειλε το 2013. Ένας χρό-
νος, όπως και κάθε πρωτοχρονιά, με νέες ελπίδες 
καινούριες προσδοκίες, νέους στόχους και προοπτι-
κές (ιδιαίτερα φέτος με τη συνεχιζόμενη οικονομι-
κή κρίση), για να καλυφθούν ανεκπλήρωτα όνειρα 
και τα ακάλυπτα οράματα, προγράμματα και γραμ-
μάτια. Θερμές οι ευχές της τοπικής μας Εκκλησίας,  
να’ ναι ένας χρόνος τουλάχιστο καρποφόρος στον 
πνευματικό τομέα της ζωής μας, ώστε σπάζοντας 
τα δεσμά των παθών μας και κυρίως του φθόνου 
και της κακίας, να φθάσουμε πιο κοντά στον προ-
ορισμό μας, που είναι η εν Χριστώ ανακαίνιση και 
προκοπή μας. 

3. Τα παράθυρα της Εκκλησίας μας. Ήταν 
ένας από τους πρώτους στόχους της δραστηριότη-
τάς μας, όταν αναλάβαμε τη διακονία μας ως Εκ-
κλησιαστικοί Επίτροποι. Η μισή θέρμανση το χει-
μώνα πήγαινε χαμένη. Έπρεπε να αλλαχθούν  τα 
«κουφώματα». Με την πρόθυμη βοήθεια μερικών 
ενοριτών μας, ο στόχος έγινε πραγματικότητα. Νέα-
σύγχρονα παραθυρόφυλλα από ξύλο, στηρίζουν και 
ασφαλίζουν πλέον την Εκκλησιά μας.

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ο Γραμματέας
Γ. Δ. Κουκλιάτης.
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ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ

optopolis
Λέκκα Σοφία

οπτικά - φακοί επαφής

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

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

Οι άνεργοι νέοι µας τι θα απογίνουν;

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

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

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

Για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία και τα πα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σιβροπούλου Ρένα
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ο καθ. Θεολογίας Γιώργος 
Κουκλιάτης 
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Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κοτσάνης (Αρναία)
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