
ομοσπονδιακούς παράγοντες 
της μεγάλης αυτής χώρας, πως 
μπορούν να γίνουν η γέφυρα 
στις επιδιώξεις μας, για την 
προώθηση των τοπικών μας 
προϊόντων και όχι μόνο.

Ανάμεσα στους ευγενείς συ-

μπατριώτες μας, συνάντησα και 
τον άνθρωπο με τον οποίο πολ-
λές φορές τηλεφωνικά είχα επι-
κοινωνήσει και επιτέλους έβλε-
πα από κοντά. Έναν ακούραστο 
Πετροκερασιώτη.. Την ελληνική 
“φωνή” που μοιράζει απλόχερα 
τους ήχους και τα αρώματα της 
Ελλάδας, στην μακρινή μας Αυ-
στραλία. Χρωστάω λοιπόν ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Βα-
σίλη Παπαϊωάννου, ραδιοφω-
νικό παραγωγό της Μελβούρ-
νης, σε έναν όμορφο Έλληνα, 
που στηρίζει πάντα πρόθυμα 
τις δραστηριότητες του Δήμου 
Λαγκαδά, μεταφέροντας τα νέα 
μας στους ομογενείς συμπατρι-
ώτες μας.  
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Τον Νοέμβριο του 2012, τα-
ξίδεψα στην μακρινή Αυστρα-
λία εκπροσωπώντας τον Δήμο 
Λαγκαδά στην 1η ελληνική επι-
χειρηματική αποστολή, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Μα-
κεδονίας – Θράκης. 

Ήταν ένα ταξίδι που με συγκί-
νησε, με έκανε να νιώσω βαθιά 
υπερηφάνεια για την ελληνική 
καταγωγή μου, αλλά και να αι-
σθανθώ πιο σίγουρος από ποτέ 
για τις προσπάθειες εξωστρέ-
φειας και συνεργασίας με χώρες 
του εξωτερικού που με τόσο πεί-
σμα, επιμένουμε να στηρίζουμε 
μέχρι σήμερα, ως Διοίκηση.

Στην πολιτεία της Βικτώ-
ρια συναντήσαμε μια άλλη, 
άγνωστη μέχρι τότε σε εμάς, 
Ελλάδα. Μια Ελλάδα που με-
γαλουργεί διατηρώντας εξέ-
χουσα θέση στην πολιτική, την 
διοικητική και επιχειρηματική 
δομή της Χώρας. Συνάντησα 
τους ομογενείς μας με τα δά-
κρυα της νοσταλγίας στα μά-
τια να μας αγκαλιάζουν και να 
ζητούν κάθε νέο, κάθε σημάδι, 
κάθε μυρωδιά πατρίδας από 
εμάς. Μας έδειξαν με κάθε τρό-
πο διευκολύνοντας τις επαφές 
μας με τους πολιτειακούς και 

Ο Δήμαρχός μας στην Αυστραλία

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ο σύλλογος διαθέτει την τράπεζα αίματος του.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ

Την ημέρα της Γιορτής του κερασιού 16 Ιουνίου 2013 
ο Σύλλογος σκοπεύει να καλέσει κινητή μονάδα αιμοδοσίας για όσους 

θέλουν να προσφέρουν λίγο αίμα.
Όσοι συγχωριανοί και φίλοι ενδιαφέρονται, να το δηλώσουν στα μέλη 

του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΑΣ Ομβριανός 
εύχεται στα μέλη και τους φίλους του 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Εύχομαι το φως της Ανάστασης να καθοδηγεί 
τα βήματα όλων μας, στην κοινή οδό της ομόνοιας, 

της συνεργασίας, της δημιουργίας..

 Οι άγιες ημέρες που πλησιάζουν, ας γίνουν η 
γέφυρα που θα ενώσει τις προσπάθειες μας για την 
ανάδειξη της ομορφότερης γωνιάς της χώρας μας...

Του νέου Δήμου Λαγκαδά!

Ι. Ναός Προφήτου Ηλίου Πετροκεράσων, Τοπική Κοινότητα Πετροκεράσων  Δήμου Λαγκαδά
Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
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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. 2310 930023 
Κιν. 6978 656459

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 συνεδριάζει 

το Δ.Σ.

ΕΥΧΕΣ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Κοινωνικά

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες 
τη συνδρομή σου;
Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή 
σου;
Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του 
«Ομβριανού»
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλ-
λόγου μας, ιδιαίτερα όμως σήμερα, 
η βασική πηγή χρηματοδότησής 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 συνέχεια ο ταμίας θα σας 
στείλει την απόδειξή σας.
Για όσους επιθυμούν να στείλουν την 
συνδρομή τους μέσω τραπέζης ο αριθ-
μός λογαριασμού του συλλόγου είναι: 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 
233/347887-44
ΙΒΑΝ: 
GR9601102330000023334788744

Το συμβούλιο του Μ.Α.Σ. Ομβρια-
νός εύχεται στον νέο πρόεδρο της 
τοπικής Κοινότητας Πετροκεράσων 
κ. Γιώργο Τσιούμα και στην νέα 
κοινοτική σύμβουλο κ. Μαρία Να-
νάκου καλή επιτυχία στα νέα κα-

θήκοντα τους.

Εντός του χωριού υπάρχουν κάποια 
παραμελημένα οικόπεδα γεμάτα χόρτα, 
βατσινιές ή με χαλασμένη περίφραξη. Σε 
αυτά βρίσκουν καταφύγιο πολλά από τα 
σκουπίδια κάποιων περαστικών που δεν 
σέβονται το περιβάλλον αποτελώντας 
εστίες μόλυνσης και κινδύνων πυρκα-
γιάς. Επειδή αυτό δημιουργεί μια αντι-
αισθητική εικόνα για το χωριό μας και 
επειδή ο Σύλλογος φέτος θέλει να δώσει 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα καθαριό-
τητας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες 
να δείξουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον 
έτσι ώστε να καμαρώσουμε όλοι μαζί μέ-
χρι το Πάσχα ένα όμορφο και καθαρό 
χωριό όπως το απαιτεί η κουλτούρα των 
Πετροκεράσων.     

Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί 
εκ των προτέρων!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Όπως μας ενημέρωσε το γραφείο του 

Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας κ. Απόστο-

λου Τζιζικώστα και ο αρμόδιος Αντιπερι-

φερειάρχης Γιώργος Τσαμασλής, εγκρί-

θηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την 

αποπεράτωση της ασφαλτόστρωσης του 

δρόμου Πετροκεράσων  - Δουμπιών και 

το έργο σύντομα θα εκτελεστεί. Έτσι ένα 

μεγάλο πρόβλημα του χωριού, θα λυθεί 

επιτέλους ύστερα από πολλών χρόνων 

αδικαιολόγητης καθυστέρησης.

Ευχαριστούμε θερμά.

Έφυγε νωρίς. 
Τελείως αναπάντεχα. 
Πως να το πιστέψεις;  
Το χαμογελαστό παιδί.  

Τον έβρισκες τυχαία κά-
που 

και σ’ έκλεινε αμέσως 
στην τεράστια και ζεστή 

αγκαλιά του. 
Έτσι, απλά, σου έδειχνε 

την αγάπη του. 
  Οι κουβέντες του απέ-

ριττες 
και ανεπιτήδευτες. 
Αβίαστη ευγένεια.  

  Τα μάτια του λαμπερά, 
καθρέφτης της ψυχής 

του.

Καλό ταξίδι Γιώργο!
Πέθανε ο πρώην αθλητής 

του βόλεϊ 
Γιώργος Κατσαμούρης

Κατερίνα 
Σαμαντοπούλου

Γιώργος Κατσαμούρης    
(24 Φεβρουαρίου 1968 - 7 Μαρτίου 2013)

Γάμοι

Ο κ. Θανάσης Φιγκιώρης και η κα. 
Ελένη Πανανοπούλου  παντρεύτηκαν 
την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στο Δη-
μαρχείο Λαγκαδά.

Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε 
ευτυχία”.

Αρραβώνες

Η κ. Δέσποινα Μέργιανου αρραβωνιά-
στηκε με τον κ. Στέφανο Καλουδό-
γλου στις 23 Μαρτίου 2013.

Ο σύλλογος του εύχεται να ζήσουν 
και η ώρα η καλή.

Γεννήσεις

Η Σοφία Γρηγορούδη και ο Δημήτρης 
Νίκου απέκτησαν κοριτσάκι στις 10 
Απριλίου.

Το Δ.Σ. εύχεται στους γονείς να 
τους ζήσει.

Θάνατοι 

Γεώργιος Μουτζίκος
Ελευθερία Μουτζίκου
Γεώργιος Κατσαμούρης  
Ο σύλλογος εκφράζει τα “θερμά 
του συλλυπητήρια”. 

Στα γραφεία του Συλλόγου στα Πε-

τροκέρασα λειτουργεί δανειστική βιβλι-

οθήκη. Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης είναι 

ο Μιχάλης Κωτινούδης που θα βρίσκεται 

εκεί κάθε Σάββατο 12.00 – 13.00 για να 

εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να δα-

νειστούν κάποιο βιβλίο. Στη βιβλιοθήκη 

μας υπάρχουν παιδικά βιβλία και βιβλία 

λογοτεχνικού θρησκευτικού και  λαο-

γραφικού περιεχομένου.  

Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ολοκλήρωση 
ασφαλτόστρωσης δρόμου 

Πετροκεράσων – Δουμπιών
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λύτερα να μέναμε κάτω από τους  
Τούρκους». Και έτσι χέρια Ελληνι-
κά με τουφέκια ξένα θα στραφούν  
ενάντια σε αυτούς που φέρανε την 
λευτεριά.

Ο  Γέρος του Μοριά θα βρεθεί 
στα μπουντρούμια του Παλαμη-
διού σαν  προδότης, και ο Πλαπού-
τας το ίδιο και ο Στρατηγός Μακρυ-
γιάννης, ο πιο Έλληνας που γεν-
νήθηκε ποτέ σε αυτόν τον τόπο θα 
καταδικαστεί και αυτός σε θάνατο. 
Σαν προδότης !!! Έτσι λέγεται στην 
νεότερη Ιστορία «όποιος αρνείται 
να πουλήσει την πατρίδα στα ξένα 
αφεντικά. Είναι χρέος μας  αυτά 
τα σφάλματα του παρελθόντος να 
μην τα ξεχάσουμε ποτέ.

Ένας λαός που δεν παραδειγμα-
τίζεται από τις  τις  δόξες της ιστο-
ρίας του, είναι σίγουρα ένας λαός 
αχάριστος όμως ένας λαός που δεν 
παραδειγματίζεται από τα λάθη και 
τις σκοτεινές  στιγμές της ιστορί-
ας του είναι ένας λαός καλός. Οι 
αγωνιστές του 21 είχαν ένα σκοπό 
που τον γνωρίζουν βαθιά και τον 
πιστεύουν καλά, την λευτεριά.

Σήμερα οι  άνθρωποι σκοτώ-
νονται χωρίς να μάθουν ποτέ τον 
λόγο.

Σήμερα στα πεδία των μαχών 
δεν παίζεται η λευτεριά αλλά τα 
συμφέροντα των δυνατών.

Σήμερα που οι μικροί λαοί έχουν 
καταντήσει πιόνια στα χέρια των 
μεγάλων.

Σήμερα που μας κατακλύζουν οι 
σωτήρες από την Ευρώπη όσο ποτέ 
άλλοτε να κατανοήσουμε το μήνυ-
μα του μεγάλου ξεσηκωμού. Μή-
νυμα λευτεριάς και αυτοδιάθεσης.

Κανείς δεν θα μας σώσει, είδαμε 
την προδοσία τους.

Οι φιλέλληνες και οι σύμμαχοι 
μας αποδεδείχθηκαν χειρότεροι 
από τους εχθρούς  μας.

Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έδειξαν 
ότι οι μικροί λαοί βγήκαν μικρότε-
ροι και οι δυνατοί δυνατότεροι.

Ας επωμιστούμε λοιπόν τις ευ-
θύνες της ιστορίας και ας παρα-
δειγματιστούμε από αυτήν.

Ας προσπαθήσουμε να μην γί-
νουμε ποτέ  τα θύματα που θα 
εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα 
των επιτηδείων.

Ας αφιερώσουμε τις δυνάμεις 
μας στον τόπο μας,  ας λειτουρ-
γήσουμε εθελοντικά, αφήνοντας 
πίσω τις κριτικές μας, ας κάνουμε 
τη αυτοκριτική μας και όλοι μαζί 
να πάμε τον τόπο μπροστά.

Η κληρονομιά που μας άφησαν 
οι πρόγονοί μας είναι βαριά .

Η Λευτεριά κερδίζεται δύσκολα μα 
ακόμα πιο δύσκολα φυλάσσεται.

Χρέος μας να σταθούμε άγρυ-
πνοι φρουροί.

Στο χρέος μας αυτό  το λαμπρό 
παράδειγμα του μεγάλου ξεση-
κωμού του Γένους ας μας είναι : 
ΟΔΗΓΟΣ

ήταν η πρώτη προσπάθεια των 
ραγιάδων να ελευθερωθούν. Προ-
ηγήθηκαν πολλές άλλες και πνίγη-
καν στο αίμα, γιατί στηρίχθηκαν 
σε ξένες υποσχέσεις. Η ξένη βοή-
θεια έφθανε μέχρι εκεί που εξυπη-
ρετούσε τα ξένα συμφέροντα.

Και το ήξερε καλά ο Κολοκο-
τρώνης όταν έλεγε πως: «ότι είναι 
να κάμωμεν οι Έλληνες, θα το κά-
μωμεν χωρίς την ξένη βοήθεια». 
Αλλά η ομοψυχία που γεννήθηκε 
το 21 δεν κράτησε μέχρι το τέ-
λος. Διαμάχες, συγκρούσεις και 
αδελφικό αίμα και όλα αυτά εις 
βάρος του αγώνα που κινδύνευε 
να χαθεί. Οι διαμάχες έφεραν τους 
ξένους με το πρόσχημα του προ-
στάτη και του φιλέλληνα να απο-
φασίσουν ποια και πόση ελευθερία 
ταιριάζει στους Έλληνες.

Και όταν μετά από εφτάχρονο 
αγώνα θα έρθει η λευτεριά, θα εί-
ναι πολύ διαφορετική από εκείνη 
που ονειρευτήκαν οι αγωνιστές 
του 21. Τόσο αλλιώτικη που ο 
Στρατηγός Μακρυγιάννης θα πει 
με πίκρα: «Αν ξέραμε ότι τέτοια 
ελευθερίαν θα γνωρίζαμεν, κα-

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός δεν έλειψε από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Μια εθνική και ταυτόχρονα θρησκευτική γιορτή που μας 
θυμίζει την μεγάλη κληρονομία που μας άφησαν οι αγωνιστές του 21. 

Από νωρίς, τα παιδιά του χωριού ντυμένα με παραδοσιακές στολές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού και στη συνέχεια με σημαιάκια στα χέρια και 
σημαιοφόρο τον Μιχάλη Βλάχο, υπό την συνοδεία μελών του Δ.Σ του συλλόγου κατευθύνθηκαν στην εκκλησία για την καθιερωμένη δοξολογία.

Μετά το τέλος της δοξολογίας έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο του χωριού και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο της κοινότητας Πετροκεράσων 
κ. Γιώργο Τσιούμα και τον πρόεδρο του Μ.Α.Σ. Ομβριανός κ. Θανάση Καλαφάτη.

Έπειτα όλοι οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο όπου ο πρόεδρος του Συλλόγου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Στη συνέχεια 
τα παιδιά απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδησαν τραγούδια. Το καμάρι ήταν ολοφάνερο στα μάτια όλων των κατοίκων και το χειροκρότημα τους πολύ ζεστό.

Η μικρή γιορτή έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο. 
Ο Δήμος Λαγκαδά κέρασε σε όλους το καθιερωμένο λουκούμι.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί ιδιαίτερα τις εκπαιδευτικούς κ. Ρούλα Καλαφάτη και Αθανασία Παπαδούδη για την συμβολή τους στη γιορτή που παρουσίασαν οι μικροί 

Πετροκερασιώτες, που εικονόζονται στο τέλος της σελίδας.    

Η Επέτειος της 25ης Μαρτίου

Βρισκόμαστε 
σήμερα εδώ για 
να γιορτάσουμε 
το συναπάντη-
μα της ΘΡΗΣ-
ΚΕΙΑΣ και της 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Σαν 
σήμερα ουράνια 
φωνή φανέρωνε 
τον ερχομό του 
Σωτήρα, που εί-

ναι το παράδειγμα της αγάπης, της 
αυταπάρνησης, της θυσίας και της 
αλήθειας. 

Σαν σήμερα δίνεται η υπόσχε-
ση για την σωτηρία του ανθρώπου. 
Αγγέλλεται  ο  ερχομός του μεγά-
λου Δασκάλου της οικουμένης.

Αλλά και σαν σήμερα πριν από 
192 χρόνια ένας σκλάβος λαός, 
ο δικός μας λαός, αποφασίζει  να 
ξετινάξει από πάνω του τον ζυγό 
των Τούρκων.

Η μνήμη μας ανοίγει το ιερό 
βιβλίο της ιστορίας και σταματά 
σε μία λαμπρή σελίδα. Αυτή, της 
25ης Μαρτίου 1821. Η πρώτη φω-
τεινή μέρα του Γένους μετά από 
360 χρόνια σκοτεινής σκλαβιάς, 
μετά από εκείνη την μαύρη μέρα 
της 29ης Μαΐου 1453 όπου οι Αγα-
ρηνοί πάτησαν την πόλη.

Για τέσσερις αιώνες η σιωπή 
και η φοβέρα του τάφου σκεπά-
ζουν την πατρίδα μας. Απελπισία 
αφάνταστη, και δυστυχία, βαρύς ο 
ζυγός της σκλαβιάς. Μαύρες οι μέ-
ρες των ραγιάδων, γεμάτες ταπει-
νώσεις και εξευτελισμούς, γεμάτες 
φόβο και απόγνωση. Ο τόπος που 
για αιώνες υπήρξε ο φάρος του 
κόσμου, ζει τώρα στο σκοτάδι της 
σκλαβιάς και της αμάθειας. Αλλά 
ο τόπος αυτός που κάποτε υπήρξε 
το εργαστήρι της λευτεριάς μπό-
ρεσε να κρατήσει μια μικρή σπίθα 
που γιγάντωσε και θέριεψε και 
έγινε πυρκαγιά.

Το 21 ξημέρωσε με τον ήχο από 
ένα σήμαντρο της Αγίας Λαύρας. 
Η απόφαση πάρθηκε. “Λευτεριά” 
ή  “Θάνατος”. Μια χούφτα ραγιάδες 
άοπλοι και απροετοίμαστοι ξεσηκώ-
θηκαν να αντιμετωπίσουν μια αυ-
τοκρατορία και να διδάξουν ότι «Η 
μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται 
με το στέμμα με της καρδιάς το πύ-
ρωμα  μετριέται και με αίμα.

Το ξεσήκωμα του 21 δεν είναι 
υπόθεση στενά Ελληνική είναι πα-
νανθρώπινη, γιατί έχει στην ρίζα 
του την ανάγκη του ανθρώπου να 
ζει ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

Ο επαναστάτης του 21 δεν 
γνώρισε ποτέ την λευτεριά. Ήταν 
σκλάβος, ραγιάς, και ο πατέρας 
του ήταν ραγιάς και ο παππούς 
του ήταν ραγιάς. Δεν γνώρισε 
και δεν διδάχθηκε τη Λευτεριά. 

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ. ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Και όμως από ένα τέτοιο λαό θα 
έπαιρναν μάθημα όλοι οι λαοί της 
Ευρώπης.

Από ένα τέτοιο λαό ραγιάδων θα 
γεννηθεί ο Διάκος, ο Κολοκοτρώ-
νης, ο Κανάρης, η Μπουμπουλίνα, 
ο Μακρυγιάννης και ο κατάλογος 
δεν έχει τέλος.

Το 21 είναι το ξεσήκωμα ενός 
λαού που παρατάσσει απένα-
ντι στη δύναμη, το θάρρος, την 
αποφασιστικότητα και την περι-
φρόνηση του θανάτου.

Το 21 είναι ένας αγώνας που ξε-
περνά τα σύνορα της λογικής.

Πως  να ξεχαστεί ο Γέρος του 
Μοριά στα Δερβενάκια.

Το Μεσολόγγι έχει γίνει σύμβο-
λο Λευτεριάς.

Το Σούλι και ο χορός του Ζα-
λόγγου μας έδωσαν τα καλύτερα 
παραδείγματα περηφάνιας, τόλ-
μης και αυτοθυσίας.

Η μαύρη και η έρημη ράχη των 
Ψαρών έγινε  όνειρο θαυμασμού 
σε όλο τον κόσμο.

Το Αρκάδι και το Κιούγκι θα 
αποτελούν για αιώνες φάρους για 
αυτούς που θα φωτίζουν αυτούς 
που ξέρουν να ζουν αλλά και να 
πεθαίνουν Λεύτεροι.

Ο ξεσηκωμός των ραγιάδων 
ήταν ένα μεγαλούργημα.

Ήταν ηλιαχτίδα που φώτισε τις 
ψυχές και έθρεψε ελπίδα για λευ-
τεριά πολλών σκλάβων λαών.

Ο Μακρυγιάννης έλεγε: «Και οι 
λίγοι όταν αποφασίσουν να πε-
θάνουν, λίγες φορές χάνουν και 
πολλές φορές κερδίζουν».

Δίκαια λοιπόν πανηγυρίζουμε. 
Ήταν μια μεγάλη πράξη. Αλλά 
θα ήταν σφάλμα να περιοριστού-
με μόνο σε πανηγυρισμούς. Τέ-
τοιες στιγμές σαν την σημερινή 
θα έπρεπε να γίνουν αφορμή για 
βαθύ στοχασμό, κριτική ματιά του 
παρελθόντος, ώστε η ιστορία μας 
να γίνει πηγή παραδειγματισμού. Η 
Ελλάδα είναι μία χώρα που σε τό-
σους αιώνες είναι με το σπαθί στο 
χέρι. Από την μία περιπέτεια πέφτει 
στην άλλη, και αν πάντα βγαίνει 
αντρειωμένη όπως λέει και ο ποι-
ητής μας, αυτό κοστίζει αίμα, πολύ 
αίμα και θυσίες ανυπολόγιστες. 
Οι σελίδες της δόξας ακολουθούν 
η μία την  άλλη και μαζί τους τα 
σφάλματα του παρελθόντος. Γιατί; 
Γιατί είμαστε ένας λαός που δίπλα 
στα μεγάλα προτερήματα φέρνου-
με και τα μεγάλα ελαττώματα. Δί-
πλα στη ανδρεία, το θάρρος την 
φιλοπατρία την περηφάνια και την 
ομοψυχία στον κίνδυνο, φέρουμε 
πάππου προς πάππου τον εγωισμό, 
την φιλαρχία την διχόνοια και την 
ευκολοπιστία στα μεγάλα λόγια.

Ο μεγάλος ξεσηκωμός του 21 
έγινε την στιγμή που παραγνωρί-
στηκαν τα πάθη και οι μικρότητες, 
και την θέση τους πήραν οι μεγά-
λες αρετές και ο πόθος της Λευτε-
ριάς. Ας μην ξεχνάμε ότι το 21 δεν 
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Έφτασε και πάλι ο ευλογη-
μένος χρόνος για τη μεγάλη 
στιγμή του αγιασμού του 
χωριού μας με την έλευση 
του Τιμίου Σταυρού. Διακό-
σια εξήντα ακριβώς χρόνια 
(από το 1753) έρχεται, σχε-
δόν ανελλιπώς, κάθε χρόνο 
στο χωριό, το μοναδικό χω-
ριό και πόλη σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, που έχει αυτήν 
την Ευλογία.

Μακάρι να «εκμεταλλευό-
μαστε» πάντοτε την παρου-
σία Του και να «ερχόμαστε 
εις εαυτόν» τουλάχιστο αυ-
τές τις μέρες, αυτό το δι-
άστημα, που κατά ευτυχή 
συγκυρία συμπίπτει με την 
έναρξη της Μεγάλης Εβδο-
μάδας, που ιδιαίτερα και ξε-
χωριστά  θα πρέπει να «βρί-
σκουμε τον εαυτόν μας» 
και να στοχαζόμαστε ποιοί 
είμαστε, πού βρισκόμαστε, 
που και πώς θα πρέπει να 
προχωρήσουμε σαν χριστια-

Ειδήσεις - Σχόλια- Γεγονότα από την τοπική μας εκκλησία

Μετά από πολλή σκέψη, 
αποφάσισα να μοιραστώ 
αυτό που με απασχολεί. 
Είναι το θέμα της παρου-
σίας των παιδιών και των 
εφήβων στις λατρευτικές 
εκδηλώσεις της εκκλησίας 
του χωριού μας.

Το κλίμα θα έλεγα ότι 
δεν είναι το καλύτερο δυ-
νατόν. Βλέποντας τα δικά 

νοί και μάλιστα Ορθόδοξοι 
με την πλούσια παράδοση 
και Παρακαταθήκη που μας 
κληροδότησαν οι Άγιοι της 
Εκκλησίας μας.

Και μία πρόσκληση: Σε 
όλη τη μακρόχρονη περί-
οδο της άφιξης του Τιμίου 
Σταυρού στο χωριό, όλες οι 
οικογένειες παρακαλούσαν 
και εύχονταν να αξιωθούν 
κάποια χρονιά να φιλοξε-
νήσουν στο σπίτι τους τον 
Τίμιο Σταυρό και για ιδιαί-
τερο αγιασμό, αλλά και για 
να τους δοθεί η ευκαιρία να 
προσφέρουν έμπρακτα την 
αγάπη τους στους Πατέρες 
Συνοδούς, και στον Τίμιο 
Σταυρό. Φυσικά η φιλοξε-
νία (οικονομικά) επιβάρυνε 
τους ίδιους και αυτό το θεω-
ρούσαν τιμή και ευλογία. Τα 
τελευταία χρόνια οι Πατέρες 
διαμένουν στο Κονάκι της 
Μονής, όμως τα έξοδα της 
φιλοξενίας και ιδιαίτερα το 

βράδυ της άφιξης του Τιμί-
ου Σταυρού, βαρύνουν την 
τοπική Εκκλησία με τα ελά-
χιστα έσοδα (λόγω κρίσης). 
Μια-δυό χρονιές, τα έξοδα 
(700-800€) τα ανέλαβαν 
φιλότιμοι ενορίτες, τους 
οποίους ευχαριστούμε για 
μια ακόμη φορά. Μακάρι 
να βρεθούν και φέτος ευ-

λαβείς χορηγοί (ατομικά 
ή ομαδικά), που θα καλύ-
ψουν τα έξοδα αυτά. 

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα 
και 

ΑΓΙΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Το  Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο

Κάποιες σκέψεις

μου παιδιά, αλλά και τα παι-
διά συγγενών και φίλων να 
τηρούν μια αρνητική στάση 
τα τελευταία 3-4 χρόνια προ-
βληματίστηκα.  Η τόσο αυ-
στηρή και άκαμπτη θέση για 
το θέμα της εμφάνισης πι-
στεύω ότι το μόνο που μπο-
ρεί να εγείρει είναι αντίδρα-
ση. Ποτέ δεν ήμουν υπέρμα-
χος του εξεζητημένου ντυ-
σίματος. Όμως το να φορά 
ένα κοριτσάκι ή μια έφηβη 
ένα απλό παντελόνι, ή ένα 
αγοράκι 7, 8, 9 χρονών μια 
βερμούδα μέχρι το γόνατο, 
δεν πιστεύω ότι πρέπει αυ-
τόματα να το αποκλείει από 
τη συμμετοχή του στη Θεία 
Λειτουργία και ίσως, και από 
τη Θεία Κοινωνία. Τα παιδιά 
μας ζούνε σε μια εποχή που 
έχουν μεγάλη ανάγκη τη ζε-
στή αγκαλιά της εκκλησίας 
μας και όχι την κατάκρισή 
της. Πρέπει να τα αποδε-
χτούμε όπως είναι και μέσα 
από δημοκρατικό διάλογο να 
τους πείσουμε για το σωστό. 
Όταν τους «κλείνουμε την 

πόρτα κατάμουτρα» τους 
αφαιρούμε το δικαίωμα να 
έχουν άποψη και τους ζη-
τάμε να είναι απλά πειθή-
νια όργανα. Ο κόσμος όμως 
που ζουν τα παιδιά μας, είναι 
τραγικά πιο ελκυστικός και 
με περιτυλίγματα που κε-
ντρίζουν την περιέργεια και 
το ενδιαφέρον τους.

Δεν πρέπει να βλέπουμε τα 
πράγματα μόνο από μία οπτι-
κή γωνία. Ας σκύψουμε κι ας 
γίνουμε κι εμείς παιδιά σαν 
κι αυτά, κι ας βάλουμε τον 
εαυτό μας στη θέση τους, 
όχι με τα δεδομένα 25-30-
35 χρόνων πριν, αλλά με τα 
σημερινά. Θέλει πολλή δύ-
ναμη να κλείσουν τα αυτιά 
τους στις «σειρήνες». Κι αν 
εμείς τα απορρίπτουμε τότε 
θα ψάξουν να βρούνε κάτι 
άλλο. Πρέπει να τα νουθε-
τούμε με ηρεμία και πραγ-
ματική αγάπη και σίγουρα 
θα κερδίσουμε την εμπιστο-
σύνη τους.

Πριν από μερικά χρόνια, 
ένας γνωστός μου, μετά το 

τέλος της εξομολόγησης, 
ρώτησε το Γέροντά του αν 
του επιτρέπει να κοινωνή-
σει. Η απάντηση έκλεινε 
μέσα της τον πραγματικό 
σεβασμό προς τη μοναδι-
κότητα της προσωπικότη-
τας του καθένα μας: «πως 
μπορώ εγώ, που είμαι πιο 
αμαρτωλός από σένα,  να 
σου απαγορεύσω να κοι-
νωνήσεις τα Άχραντα Μυ-
στήρια; Έχεις την πλήρη 
ελευθερία να σκεφτείς παι-
δί μου, όλα όσα μου έχεις 
εξομολογηθείς κι έχουμε 
συζητήσει μέχρι σήμερα και 
αφού προσευχηθείς με θέρ-
μη να αποφασίσεις εσύ». 

Ο μακαριστός Αρχιεπί-
σκοπος Χριστόδουλος κά-
ποτε στην προσπάθεια του 
να προσεγγίσει τη νέα γε-
νιά είχε πει: «Ελάτε στην 
εκκλησία όπως είστε, με το 
τζην και το σκουλαρίκι» και 
κατάφερε να γεμίσει τις εκ-
κλησίες με νέο κόσμο.   

Κατερίνα 
Σαμαντοπούλου
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Την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρ-
τίου 2013, ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός 
γιόρτασε τα κούλουμα στην 
πλατεία των Πετροκεράσων. 
Στη γιορτή συμμετείχαν οι κά-
τοικοι του χωριού, οι φίλοι του 
Συλλόγου και οι Θεσσαλονικείς 
συμπατριώτες μας που επισκέ-
φτηκαν τα Πετροκέρασα εκείνη 
την ημέρα.

Η προετοιμασία ξεκίνησε από 
την προηγούμενη ημέρα. Ο Δή-
μος Λαγκαδά είχε φροντίσει για 
την προμήθεια των απαραίτη-
των ποσοτήτων χαλβά, ελιών, 
κρασιού και ταραμά και τα μέλη 
του Συλλόγου, υπό τις οδηγί-
ες του συμπατριώτη μας και 
γνωστού σεφ Στέργιου Καββά-
κα ετοίμασαν τα υλικά για την 
παρασκευή της παραδοσιακής 
φασολάδας. 

Την επομένη, η φωτιά στα 
καζάνια της Εκκλησίας άναψε 
στις πέντε τα ξημερώματα και 
γύρω στις έντεκα η φασολάδα 
που μαγείρεψε με πολύ μεράκι 
ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Νίκος Παπαδούδης ήταν έτοι-
μη. Οι λαγάνες κατέφθασαν 
ζεστές και η γιορτή ξεκίνησε. 

Οι πρώτοι που κεράστηκαν 
και γεύτηκαν την μαγειρική του 
αντιπροέδρου και τα παραδοσι-
ακά εδέσματα ήταν οι κάτοικοι 
των Πετροκεράσων και αργότε-
ρα οι επισκέπτες από την Θεσ-
σαλονίκη. Παρά το γεγονός ότι 
ο καιρός δεν βοήθησε πολύ, τα 
μεταμφιεσμένα μέλη του Συλλό-
γου γεμάτα κέφι, με πολλά πει-
ράγματα και αστεία φρόντισαν 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
όλων. Η γιορτή έληξε το μεσημε-
ράκι, όταν όλα τα εδέσματα και η 
φασολάδα είχαν καταναλωθεί.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!

Ο Σύλλογος αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαί-
τερα, τον Δήμαρχο Λα- γκα-
δά κ. Γιάννη Αναστα-
σιάδη, τον Πρόεδρο της 
ΔΗ.Κ.Ε.Λ. κ. Γιώργο Σε-
πιάδη και όλα τα μέλη 
του διοικητικού συμ-
βουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. 
για την ευγενική χορη-
γία των εδεσμάτων που 
κεράστηκαν εκείνη την 
ημέρα. 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2013
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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

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 στις 13.00, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα “Μυγδονία Palace” των λουτρών Λαγκαδά, ο ετήσιος 
αποκριάτικος χορός του Μ.Α.Σ. Ομβριανός Πετροκεράσων. 

Παρά τα αρνητικά οικονομικά δεδομένα της σημερινής εποχής, 
η προσέλευση των συγχωριανών και φίλων του συλλόγου ήταν 
συγκινητική. Το μικρό χορευτικό του Συλλόγου που παρουσιάζο-
ντας ένα χορό και ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι έκανε την έναρξη 
της εκδήλωσης, προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια σε όλους 
τους παρευρισκομένους. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Θανάσης Καλαφάτης πήρε τον λόγο και αφού παρουσίασε εν 
συντομία την 60χρονη πορεία και τους φετινούς στόχους Ομβρια-
νού, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία 
τους στο χορό και την στήριξη που παρέχουν στο Σύλλογο.  

Φέτος ο Ομβριανός έχει τα γενέθλια του και το Δ.Σ. είχε φρο-
ντίσει να τονίσει το γεγονός αυτό τοποθετώντας μπαλόνια πάνω 
από την ορχήστρα που έγραφαν “60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ” και 
προβάλλοντας φωτογραφίες από τις δράσεις του Συλλόγου που 
ξύπνησαν αναμνήσεις σε όλους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος του 
Δήμου Λαγκαδά κ. Ιωάννης Αναστασιάδης και ο πρόεδρος  
της Κοινότητας Πετροκεράσων κ. Γεώργιος Τσιούμας οι οποίοι 
απεύθυναν χαιρετισμό και δήλωσαν την αμέριστη συμπαράσταση 
τους προς τον Σύλλογο.

Το παρόν επίσης έδωσαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαγκαδά 
κ.κ. Τουλουπίδης Γεώργιος και Κυράνου Γεώργιος, ο Πρό-
εδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Τερζάκης Σταύρος, ο Πρόεδρος της 
Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. κ. Δεργιανλής Στυλιανός και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λαγκαδά κ. Αθανάσιος Μοσχίδης.

Οι συγχωριανοί και οι φίλοι του συλλόγου γλέντησαν με πολύ 
κέφι μέχρι αργά το απόγευμα, με τη μουσική του Βασίλη Τζιαρού 
και του συγκροτήματος του. Θετικές κριτικές απέσπασε η μελοποί-
ηση του ύμνου του Ομβριανού – σε ρυθμό χασαποσέρβικου – που 
είχε γράψει το 2001 ο συμπατριώτης μας και νυν αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου Νίκος Παπαδούδης. 

Πενήντα δυο δωροθέτες πατριώτες και φίλοι του Ομβριανού 
εμπλούτισαν με 113 δώρα την λαχειοφόρο αγορά του Συλλόγου, 
από την οποία προέκυψε ένα σημαντικό ποσό για τις μελλοντικές 
δράσεις του. 

Το Διοικητικό συμβούλιο ευχαριστεί:
Τον Δήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά κ.•	  Ιωάννη Αναστασιάδη για 
την παραχώρηση του λεωφορείου του Δήμου για τη μεταφορά 
των μόνιμων κατοίκων του χωριού στο χώρο της εκδήλωσης.
Τους παρακάτω δωροθέτες για την προσφορά των δώρων της •	

λαχειοφόρου αγο-
ράς:
Έπιπλα Τρικάκαλος Βα-
σίλειος, Λακκιά Θεσσα-
λονίκης 
Λέκκα Κατερίνα, FOURS 
EN ΜΠΙΖΟΥ, Ολυμπίας-
Αρχιλόχου 25
Καρτσιώτης Μιχάλης, 
ΗΕΑΤWAVE, 17ης Νοέμ-
βρη 15, Α Τούμπα, Κων/

2013. Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου

λίτικα  
Ραλλάκη Κατερίνα, Πασσαλίδη 72, Καλαμαρία
ARTISTI TSITSILIANI, Παπαζόλη 9, Πλατεία Αντιγονιδών
Λέκκας Στέφανος, Ξενοδοχείο Galaxy, Καστοριά
Ξενοδοχείο Αλέξανδρος, Παραλία Τρυπητής, Νέα Ρόδα
Ξενοδοχείο Αριστοτέλης, Ουρανούπολη, Χαλικιδική
Ξενοδοχείο Αμμουλιανή, Αμμουλιανή, Χαλκιδική
Ξενοδοχείο Τα Κωσταντάδικα, Αρναία, Χαλκιδική
Ξενοδοχείο Άκραθως, Ουρανούπολη, Χαλικιδική
Λέκκα Σοφία-Δημάκη, Κουντουριώτου 1Β, Βόλος
GIANNI VENTURI
Optical Μανωλόπουλου
Παπαδέλης Δημήτριος, Μαρτίου 99, Θεσσαλονίκη
Plexis Accessories
V-FASHION Βενιζέλου 9, Τριανδρία
Ταρσή Τζενανίδου, Δορυλαίου 19, Κ Τούμπα, Θεσσαλονίκη
Μπιτσιάνης Γιάννης, Dei Condotti
Vaniglia, Πασσαλίδη 60, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
IL CASO, Κομνηνών 69, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Φράγκος Γεώργιος, Κομνηνών 88, Καλαμαριά
Φράγκου Μαρία, ANASTAZIA, Μεταμορφώσεως 27, Καλαμαριά
Μπουγιάλας Μιχάλης, “Το καφενείο του χωριού”, Πετροκέρασα
Γρηγορούδη Βαγγελιώ, “Ψησταριά η Βαγγελιώ”, Πετροκέρασα
Βλάχος Μανώλης, “Ταβέρνα ο Βλάχος”, Πετροκέρασα
Καμπανάς Γεώργιος, “Ταβέρνα Ανώγι”, Πετροκέρασα
Ταβέρνα “Ο κρητικός”, Ουρανούπολη, Χαλκιδική, τηλ: 23770 71222
Χρυσαφίδης Πάνος, BASE café bar, Μ Αλεξάνδρου 38, Βότση
CAFÉ ΑΠΑΓΓΕΙΟ, Λαμπράκη 242, Α Τούμπα
Σιμώνης Κωνσταντίνος, Γαλάτιστα, τηλ: 6932306231
Σακαλής Παύλος, Λιβάδι, τηλ: 6973612113
Τσιουκαρής Βασίλειος, Λιβάδι, τηλ: 6976299636
Κουτράκος Αιμίλιος, Γ Αγγέλου 16, Χαριλάου, τηλ: 2310328886
Καλαφάτης Μανώλης, Αναψυκτήριο Μέλισσα, Πετροκέρασα
FARINA CASA, Μεταμορφώσεως 20, Καλαμαριά
Γιαννούδη Γεωργία, SKOYRAS, Πασσαλίδη 55, Καλαμαριά
FANTASIO, Πασσαλίδη με Κομνηνών, Καλαμαριά
Ενδύματα ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Ιπποκράτους 2, Κηφησιά
Τσουκαλά Σοφία, τηλ: 6938305405 
Ουζούνη Μαρία, Πολυγνώτου 34, Α Τούμπα, τηλ: 6970967096
Πάνου Αργυρώ, Διαιτολόγος, Καισαρείας 60, Κ Τούμπα
Θεοδοσίου Αργύρης, JUMPBALL SPORT, Δελφών 52
ΦΩΤΟ ΓΚΡΙΖΑΡΗΣ, Μακεδονίας 94, Θεσσαλονίκη
Φαμελίτης Μιχάλης, Καπετάν Ντόγρα 3, 40 Εκκλησιές 
Μαυρίδης Μιχάλης, τηλ: 6972276774
Αφοι Ρωμέλιου, TOP ENERGY GAS, Ιωακείμ Γ. 16, Καλαμαριά
Χατζηθεολόγου Γεώργιος, τοπογρ. μηχανικός, τηλ: 6942773689
Κωνσταντινίδης Στέλιος, Τεχνικό γραφείο “ΑΝΑΛΟΓΙΑ”, τηλ: 6979672778
Τσιτιρίδης Νίκος, Ωραιόκαστρο, 2310690608
Νανάκος Μάνος, Πετροκέρασα, τηλ: 6972309643
Φραντζέσκος Λεωνίδας, Cotton, Μήλου 6, Θεσσαλονίκη

Και όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τον χορό.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λαγκαδά κ. Γιάννη Αναστασιάδη

Χαιρετισμός του Προέδρου του Ομβριανού Θανάση Καλαφάτη
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Θεωρητικά τα παιδιά μετά το 
πρώτο πάρτι γενεθλίων τους, μπο-
ρούν να αρχίσουν να μοιράζονται το 
φαγητό της υπόλοιπης οικογένειας, 
αρκεί βέβαια αυτή να έχει ήδη υιο-
θετήσει έναν υγιεινό τρόπο διατρο-
φής. Παρόλα αυτά η διατροφή κατά 
την κρίσιμη παιδική και εφηβική ηλι-
κία εμπεριέχει αρκετές ιδιαιτερότη-
τες. Αρκετές από αυτές οφείλονται 
στις ηλικιακές διατροφικές ανάγκες 
των παιδιών και των εφήβων και 
κάποιες άλλες στις διαιτητικές συνή-
θειες που χαρακτηρίζουν αυτές τις 
δυο ηλικιακές ομάδες.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας όσον 
αφορά στη διατροφή είναι τα εξής: 

•	 Οι ανάγκες σε ενέργεια και 
θρεπτικά συστατικά είναι αναλο-
γικά μεγαλύτερες από αυτές του 
ενήλικα, εξαιτίας της σωματικής 
ανάπτυξης. Επιπλέον οι γονείς 
πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα παι-
διά δεν έχουν σταθερές ημερήσιες 
θερμιδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα 
παιδί μπορεί να τρώει ασταμάτητα 
κάποιες μέρες, αλλά και να χάνει 
το ενδιαφέρον του για το φαγητό 
κάποια διαστήματα. Τις περισσό-
τερες φορές αυτό θεωρείται κάτι 
το φυσιολογικό και κατά συνέπεια 
δεν πρέπει να περιορίζεται το φα-
γητό στην πρώτη περίπτωση, ή 
να εξαναγκάζονται τα παιδιά να 
τρώνε στη δεύτερη. Επίσης, πρέ-
πει να έχουν υπόψη ότι αρκετά 
παιδιά εμφανίζουν κατά περιόδους 
έντονη προτίμηση για κάποιο είδος 
τροφής. Αυτό το φαινόμενο μπο-
ρεί να οφείλεται σε έλλειψη κά-
ποιων θρεπτικών συστατικών και 
συνήθως υποχωρεί δίχως κάποια 
ιδιαίτερη παρέμβαση και χωρίς να 
αφήνει ουσιαστικές επιπτώσεις.

•	Κατά την παιδική και εφηβική 
ηλικία διαμορφώνεται η διατροφι-
κή συμπεριφορά των ανθρώπων 
που συνήθως τους συνοδεύει σε 
όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Βέβαια 
είναι γεγονός ότι οι διαιτητικές συ-
νήθειες συνήθως δεν μένουν στα-
θερές σε όλη τη ζωή του ανθρώ-
που. Με την πάροδο της ηλικίας 
“βελτιώνονται” τα χαρακτηριστικά 
της διατροφής μας, ίσως ως απο-
τέλεσμα της αποκτηθείσας εμπειρί-
ας, αλλά ίσως και με την επίδραση 
εσωτερικών αμυντικών μηχανι-
σμών. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί το μικρό ποσοστό 
των παιδιών που επιθυμεί να φάει 
όσπρια και σαλάτες, συγκριτικά με 
αυτό των ενηλίκων. Παρόλα αυτά, 
είναι απαραίτητη η απόκτηση υγι-
εινών συνηθειών διατροφής στη 
μικρότερη δυνατή ηλικία. Επειδή 
τα παιδιά τείνουν να αποφεύγουν 
καινούργιες τροφές η έγκαιρη ει-
σαγωγή των επιθυμητών τροφών 
στο διαιτολόγιο τους, αυξάνει συ-
νήθως το ποσοστό αποδοχής τους. 
Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή τη διαδικα-
σία  έχουν  οι διαιτητικές συνήθει-
ες και επιλογές των γονιών και κυ-
ρίως της μητέρας, που εν πολλοίς 
καθορίζει το διατροφικό περιβάλ-
λον της οικογένειας. Για παράδειγ-
μα, οι γονείς είναι αυτοί που επιλέ-
γουν και καθιστούν διαθέσιμα κά-

Διατροφή στην παιδική και εφηβική ηλικία
ποια τρόφιμα στο παιδί ενώ κάποια 
άλλα όχι, γι’ αυτό και συχνά λέγε-
ται ότι “η σωστή διατροφή ξεκινά-
ει από το super market”. Επίσης, 
οι γονείς πρέπει να έχουν υπόψη 
ότι αποτελούν το κυρίαρχο παρά-
δειγμα για το παιδί τους, όχι μόνο 
με τις διαιτητικές τους συνήθειες, 
αλλά και με τις αντιδράσεις τους 
σε διάφορες καταστάσεις (πολυ-
φαγία μετά από στρες, ενδιάμεσα 
γεύματα από ανία, κλπ).

•	Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι 
πολύ ευαίσθητοι δέκτες των δια-
φημιστικών μηνυμάτων και συχνά 
μιμούνται τη διατροφική συμπερι-
φορά των άλλων παιδιών. Δεν είναι 
τυχαία η εξωφρενικά υψηλή κατα-
νάλωση αναψυκτικών από αυτές τις 
δυο ηλικιακές ομάδες. Τα αναψυκτι-
κά αυξάνουν τη θερμιδική πρόσλη-
ψη του παιδιού κατά 180 kcal περί-
που την ημέρα, με αποτέλεσμα την 
ουσιαστική συμμετοχή τους στην 
αύξηση του ποσοστού της παιδικής 
παχυσαρκίας. Επιπλέον, όσα παιδιά 
πίνουν πολλά αναψυκτικά, τείνουν 
να κάνουν και μικρότερη κατανά-
λωση χυμών και γαλακτοκομικών 
προϊόντων. Γενικά η μίμηση οδηγεί 
πολύ συχνά τα παιδιά σε συστηματι-
κή κατανάλωση τροφών με πολλές, 
αλλά φτωχές σε άλλα θρεπτικά συ-
στατικά θερμίδες. Είναι δύσκολο και 
λάθος να απαγορευτεί σε ένα παι-
δί να καταναλώσει κάτι που τρώνε 
όλα τα άλλα. Σκεφτείτε τη θέση του 
παιδιού που στο διάλειμμα τρώει 
ένα μήλο, ενώ όλα τα άλλα τρώνε 
κρουασάν σοκολάτας. Η καλύτερη 
λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι 
να περιορίσουμε την κατανάλωση 
των προϊόντων αυτών, τονίζοντας 
την αξία της ισορροπημένης διατρο-
φής παρά να προσπαθήσουμε να 
την απαγορεύσουμε. Από την άλλη 
μεριά πρέπει να αναφερθεί ότι και 
τα προϊόντα με «0% λιπαρά» δεν 
είναι κατάλληλα για την διατροφή 
των παιδιών επειδή αυτά είναι συνή-
θως φτωχά σε άλλα στοιχεία όπως 
ασβέστιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, 
φώσφορο, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Β12, 
θειαμίνη, νιασίνη και ριβοφλαβίνη. 
Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να είναι 
η κύρια πηγή ενέργειας, αλλά θα 
πρέπει να αποφεύγεται η αυξημένη 
πρόσληψη ζάχαρης.

•	Η διατροφή και κατ’ επέκτα-
ση το σωματικό βάρος μπορούν να 
επιταχύνουν ή να αναστείλουν την 
εμφάνιση της εφηβείας. Η εφηβεία, 
όπως και η λέξη υπονοεί, είναι η 
ηλικία που το αγόρι γίνεται άνδρας 
και το κορίτσι γυναίκα. Καθοριστι-
κός παράγοντας για την εμφάνιση 
και πρόοδο της εφηβείας είναι το 
σ ω μ α τ ι κ ό 
βάρος. Το 
χαμηλό σω-
ματικό βά-
ρος καθυ-
στερεί την 
ε μ φ ά ν ι σ η 
της εφηβεί-
ας, ενώ η 
παχυσαρκία 
είναι δυ-
νατόν να 
προκαλέσει 

πρώιμη εμμηναρχή στα κορίτσια. 
Αλλά όπως έχει φανεί σε πρόσφατες 
μελέτες σχετικές με τη ηλικία εμ-
μηναρχής, καθοριστικό ρόλο παίζει 
η διατροφή και σε πολύ μικρότερη 
ηλικία. Κορίτσια που καταναλώ-
νουν περισσότερη ζωική και λιγό-
τερη φυτική  πρωτεΐνη στην ηλικία 
των 3-5 χρόνων, εμφανίζουν νωρί-
τερα εμμηναρχή. 

•	 Η παιδική παχυσαρκία αλλά 
και οι διατροφικές διαταραχές 
(ανορεξία – βουλιμία) κατά την 
εφηβεία, επιδρούν καθοριστικά 
στη σωματική και ψυχική υγεία 
του ενήλικα. Για αυτό το λόγο όλοι 
σχεδόν οι γονείς προβληματίζονται 
σε κάποιο βαθμό για το αν το παιδί 
τους τρέφεται καλά. Την καλύτερη 
απάντηση στις περιπτώσεις αυτές 
τη δίνει η ζυγαριά και το μέτρο. 
Τα παιδιά πρέπει να ζυγίζονται και 
να μετρούνται τουλάχιστον κάθε 
3 μήνες και τα στοιχεία αυτά εί-
ναι απαραίτητο να μεταφέρονται 
στην ειδική σελίδα του βιβλιαρίου 
υγειάς του. Ακολουθώντας αυτή τη 
διαδικασία η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση του ρυθμού ανάπτυ-
ξης είναι εύκολη. Αν διαπιστωθεί 
ότι το παιδί αναπτύσσεται σωστά 
και κυρίως σταθερά, τις περισσό-
τερες φορές οι γονείς πρέπει να 
είναι ήσυχοι. Σε διαφορετική περί-
πτωση, θα μπορέσουν έγκαιρα και 
με τη βοήθεια βέβαια και του για-
τρού, να διαπιστώσουν την ύπαρ-
ξη διατροφικής ανεπάρκειας ή και 
κάποιας πιθανής υποβόσκουσας 
νόσου.

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΙΩΤΕΣ

1. Αποφεύγω να αγοράζω συχνά 
έτοιμα φαγητά από έξω. Τίποτα 
δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
το φαγητό που ετοιμάζεται με 
ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη 
στο σπίτι από την μητέρα μου.

2. Δεν τρώω συχνά έτοι-
μες λιχουδιές, χρω-
ματισμένα γλυκάκια, 
γαριδάκια κ.α. γιατί 
κινδυνεύω να αυξή-
σω το βάρος μου ενώ 
ο οργανισμός μου θα 
μείνει φτωχός από 
θρεπτικές ουσίες.

3. Προτιμώ να πίνω 
φρέσκους χυμούς 

4. Δεν αντικαθιστώ 
ποτέ κύρια γεύματα 
με γλυκά. Άλλωστε η 
πολύ ζάχαρη χαλάει 
και τα δόντια μου.

5. Τρώω καθημερινά 

φρούτα για να παίρνω τις βιτα-
μίνες και τα ιχνοστοιχεία τους.

6. Συνηθίζω από μικρή ηλικία να 
τρώω ψάρια και σαλάτες από 
φρέσκα λαχανικά. Το λίπος των 
ψαριών, το ιχθυέλαιο, με βοη-
θάει να αποδίδω καλύτερα στα 
μαθήματα.

7. Δεν τρώω ποτέ όρθιος και γρή-
γορα.

8. Δεν τρώω ποτέ όταν είμαι θυμω-
μένος, ανήσυχος ή εκνευρισμέ-
νος. Το φαγητό θέλει ηρεμία.

9. Δεν τρώω ποτέ μπροστά στην 
τηλεόραση. Χωρίς να το κατα-
λάβω καταπίνω μεγάλες μπου-
κιές χωρίς να τις μασώ και αυτό 
βλάπτει το στομάχι μου

10. Όταν με καλούν σε πάρτι φρο-
ντίζω το προηγούμενο ή το επό-
μενο γεύμα μου να είναι ελαφρύ 
για να μη φορτώνω πολύ τον ορ-
γανισμό μου.

11. Φροντίζω να πίνω αρκετό νερό 
όλη την ημέρα.

12. Δεν είναι σωστό να μην τρώω 
για να μοιάσω με τα πολύ αδύ-
νατα μοντέλα. Κάθε οργανισμός 
πρέπει να έχει το δικό του στα-
θερό βάρος που μπορώ να το 
μάθω από το γιατρό μου ή από 
κάποιον διαιτολόγο.

13. Κορίτσια ή αγόρια που προσπα-
θούν να αδυνατίσουν περισσότε-
ρο από ότι πρέπει αρρωσταίνουν 
εύκολα, αραιώνουν τα  μαλλιά 
τους, χαλάνε τα δόντια τους και 
μοιάζουν σαν άρρωστα.

14. Ζυγίζομαι μια φορά την εβδο-
μάδα την ίδια μέρα και ώρα για 
να παρα-κολουθώ το βάρος 
μου.

15. Δεν αφιερώνω πολλές από τις 
ελεύθερες ώρες μου στην τηλε-
όραση. Θα ωφεληθώ περισσό-
τερο αν τις ώρες αυτές ασκηθώ, 
τρέξω, κάνω ποδήλατο, ή κο-
λυμπήσω. Η άσκηση δυναμώνει 
την καρδιά μου και βελτιώνει τη 
φυσική μου κατάσταση.

Αργυρώ Πάνου
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ
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ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ

optopolis
Λέκκα Σοφία

οπτικά - φακοί επαφής

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

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

Οι άνεργοι νέοι µας τι θα απογίνουν;

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

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

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

Για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία και τα πα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σιβροπούλου Ρένα
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Νοικοκυραίοι – όμορφοι – ευγενικοί – φιλόξενοι – εργατικοί και προπαντός γλεντζέδες ήταν πάντοτε οι συμπατριώτες μας !
Κάθε φορά που είχε + (σταυρούδ) το ημερολόγιο του τοίχου, δεν έχαναν ευκαιρία.
Το έστρωναν στο χορό. Φυσικά δεν είχαν και άλλες διεξόδους. Με ξένους αλλά και με τοπικούς, ωραίους πραγματικά καλλιτέχνες 

…. πήγαιναν τα φαρμάκια κάτω. 
Απ’ τους τελευταίους που θυμόμαστε (περίοδος μεσοπολέμου και μετά, έως το 1980) ξεχώρισαν οι: Σκόνδρας Γεώργιος (γκάι-

ντα), Λεινούδης Ηλίας (μπουζούκι), Λέκκας Αθανάσιος (βιολί), Καλούδης Βασίλειος (βιολί), Γρηγορούδης Μανώλης (ούτι – μπου-
ζούκι), Βάσιος Ανδρέας (κλαρίνο), Πολυμεράς Αθανάσιος (βιολί ) και Καλαφάτης Φ. Μιχάλης (ούτι). 

Όμορφες μέρες, αξέχαστα... ΝΙΑΤΑ
Περασμένες...σελίδες 

του χωριού

Στέφανος Ανδρεανούδης, Αστέριος Μουτζίκος  και Κανάκης 
Φράγκου.
Στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας διακρίνονται: Τάκης Πα-
παδούδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου και όρθιος ο Γιώργος Κου-
τσμανής.

Στην φωτογραφία, η τελευταία «κομπανία» του χωριού μας.
Βάσσιος Ανδρέας, Καλαφάτης Μιχάλης, Πολυμεράς Αθανάσιος

Αστέριος Μιχ. Λέκκας, Εμμανουήλ Μαλακούδης, Κωνσταντίνος 
Κουμπουρέλος, Πέτρος Στούμπος και Βασίλειος Βάσσιου .
Τα μικρά  που απολαμβάνουν την μουσική είναι τα αδερφάκια 
Δημήτρης και Ιάσων Γ. Κουκλιάτης.

Δίπλα στα καθιερωμένα παγκάκια της πλατείας, παρακολου-
θούν και απολαμβάνουν τον ρυθμό της μουσικής, μερικά  από 
τα αξέχαστα “παλικάρια” της εποχής.
Γεώργιος Φιγκιώρης, Κυπαρίσης Οικονόμου, Γεώργιος Φράγκου 
και Μιχαήλ Φράγκου.

Γ.Δ.Κουκλιάτης
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Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής το 
1912, την εκδίωξη των Βουλγάρων το 1913 και την παγίωση της ελ-
ληνικής κυριαρχίας στα απελευθερωθέντα εδάφη, προκηρύχθηκαν  
στις 31 Μαΐου του 1915  οι πρώτες ελεύθερες εθνικές εκλογές. 

Από τους επίσημους εκλογικούς καταλόγους, που συντάχθη-
καν ήδη από το 1914 και που αντίτυπό τους που αφορά στη Χαλ-
κιδική έχουμε στα χέρια μας, δημοσιεύουμε σήμερα το κομμάτι 
εκείνο που αφορά στο χωριό μας τα Πετροκέρασα, τότε Ραβνά.

Από την ανάγνωση του καταλόγου παρατηρούμε ότι:
1. Εγγεγραμμένοι είναι 227 και μόνο άντρες, που η ηλικία τους 

κυμαίνεται από 22 μέχρι 86 ετών. Τότε οι γυναίκες δεν είχαν δι-
καίωμα ψήφου.

2. Βλέπουμε καταχωρημένα οικογενειακά ονόματα που σήμερα 
δεν υπάρχουν, προφανώς  γιατί οι οικογένειες αυτές δεν άφησαν 

Ο εκλογικός κατάλογος
των Πετροκεράσων (τότε Ραβνών) του 1915

απογόνους ή γιατί μετοίκησαν σε άλλους τόπους.
3. Πληροφορούμαστε την ηλικία των προγόνων μας και με κά-

ποιον υπολογισμό και  με μικρή απόκλιση μπορούμε να υπολογί-
σουμε  περίπου τον πληθυσμό του χωριού  την περίοδο εκείνη.

4. Δυστυχώς ο συντάκτης του καταλόγου έβαλε, κακώς βέ-
βαια, σε όλους το επάγγελμα «κτηματίας», ενώ  υπήρχαν και 
κτηνοτρόφοι, μελισσοτρόφοι, τεχνίτες κλπ. αλλά και επαγγελμα-
τίες (ξυλουργοί, σιδηρουργοί, τσαγκάρηδες, ράφτες, καφετζή-
δες, παντοπώλες, κουρείς κλπ.). 

5. Υπάρχουν επίσης και μικρά λάθη τα οποία μπορούμε να απο-
δώσουμε στην ανεπάρκεια αυτών που έδωσαν τα αρχικά στοι-
χεία, αλλά και στο γεγονός ότι την εποχή εκείνη όλα γράφονταν 
με το χέρι και η κακογραφία πολλές φορές δυσκολεύει τη σωστή 
απόδοση των γραφομένων.

Επιμέλεια 
Μιχ. Θεμ. Καρτσιώτης
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Ένας συγχωριανός συζητά με έναν άλλο 
που ζει στο εξωτερικό για το αυτόματο αυ-
τοκίνητο που οδηγεί εκεί:
- Δηλαδή δεν έχ’ ταχύτ’τες;
Ρωτάει ο πρώτος
- Όχι τίπ’τις, το βάζ’ς στο “drive” και 
αυτό παέν’ σιακάτ’ μοναχό τ’

ΡΑΒΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
“Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής”

του Νίκου Παπαδούδη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κατεργαριά, απάτη
2. Συμπεραίνει – όργανο μου-

σικής – αρχαίο μόριο
3. Αστείο, χωρατό – αδερφός 

του Ληδού
4. Ρεύμα, κίνηση αέρα – φυσι-

κά αναχώματα
5. Άρθρο – συναινετικός, συ-

ντροφικός
6. Ξυλουργικό εργαλείο – ένα 

σύμφωνο
7. Χιόνι πολτοποιημένο από 

την βροχή
8. Εκπαιδευτικό ίδρυμα – πα-

λιό φάρμακο για την χώνευ-
ση – αρχή ημέρας

9. Όνομα παλιού Τούρκου πο-
λιτικού – μας επισκέπτεται 
κάθε μήνα

10. Του ψάλτη, είναι ο βήχας 
– θεός του ήλιου της Αιγύ-
πτου

11. Αρχαίο και μελάτο – ποικι-
λία μήλου   

ΚΑΘΕΤΑ
1.  Περηφανεύομαι, καμαρώ-

νω
2. Χρήσιμα στους καπνοπαρα-

γωγούς – δεξί χέρι του Χίτ-
λερ

3. Σύνεργο κάου-μπόυ – Γερ-
μανός αρχαιολόγος

4. Τα κάνει όλα ο μεθυσμένος 
– αρχαία πρόθεση με από-
στροφο

5. Επιφώνημα χορευτή – Τιτά-
νας γιός του Ουρανού

6. Ραγδαία βροχή (αρχ) – υπο-
θέτει – τα χωρίζει το Σ

7. Ο τράχηλος – άνθρωποι χω-
ρίς μυαλό (μεταφ)

8. Πρώτη ποιότητα – όχημα 
με ταρίφα – η γυναίκα στην 
εποχή του Αχιλλέα

9. Παιδική αρρώστια
10. Εκεί γεννήθηκε ο Δίας – 

σμήνος εντόμων
11. Το πανί που σκεπάζει το 

Άγιο Δισκοπότηρο – Αρβανί-
τικη άρνηση - παρομοιάζει 

Μετά από ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου το όνο-

μα www.omvrianos.gr ανήκει και πάλι αποκλειστικά στον 

Σύλλογο μας. Είχε παραχωρηθεί πριν από τρία χρόνια 

στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 

για το πρόγραμμα Interreg: “Ομβριανός – Πάμε Βουνό” 

που αφορούσε όλο τον ορεινό όγκο του Ομβριανού.

Όσοι περιηγηθούν στην νέα ιστοσελίδα μπορούν να 

βρουν πληροφορίες τόσο για το χωριό όσο και για τον 

Σύλλογο. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις και οι 

εκδηλώσεις του συλλόγου, η μακρόχρονη ιστορία του, 

το καταστατικό του, τα διοικητικά συμβούλια που πρό-

σφεραν τις υπηρεσίες τους και οι τελευταίες εφημερίδες 

σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά το χωριό, η ιστο-

σελίδα περιέχει πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό 

υλικό για την ιστορία του, την γεωγραφική και διοικητική 

του θέση, για τα αξιοθέατα, τα μαγαζιά που υπάρχουν, 

τους κοντινούς χώρους αναψυχής, τα βιβλία που έχουν 

γράψει οι συμπατριώτες μας για τον τόπο μας, και τέλος 

πληροφορίες για τα έθιμα και τις παραδόσεις μας. 

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα μας και διαδώστε την. 

Από αυτήν μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του χωριού μας 

και να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Συλλόγου. Βέ-

βαια, κάποιες σελίδες της είναι υπό κατασκευή, αλλά ευ-

ελπιστούμε στην κατανόηση σας και στην βοήθεια σας. 

Βοηθήστε μας με τις ιδέες σας να την βελτιώσουμε, να 

την εμπλουτίσουμε με επιπλέον υλικό και να την κάνου-

με μέσο προβολής του τόπου μας.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο

www.omvrianos.gr
Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  
 

“Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής” 
 

Από τον Νίκο Παπαδούδη 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Κατεργαριά, απάτη 
2. Συμπεραίνει – όργανο μουσικής – αρχαίο μόριο 
3. Αστείο, χωρατό – αδερφός του Ληδού 
4. Ρεύμα, κίνηση αέρα – φυσικά αναχώματα 
5. Άρθρο – συναινετικός, συντροφικός 
6. Ξυλουργικό εργαλείο – ένα σύμφωνο 
7. Χιόνι πολτοποιημένο από την βροχή 
8. Εκπαιδευτικό ίδρυμα – παλιό φάρμακο για την χώνευση – αρχή ημέρας 
9. Όνομα παλιού Τούρκου πολιτικού – μας επισκέπτεται κάθε μήνα 
10. Του ψάλτη, είναι ο βήχας – θεός του ήλιου της Αιγύπτου 
11. Αρχαίο και μελάτο – ποικιλία μήλου    

 
ΚΑΘΕΤΑ 

1. Περηφανεύομαι, καμαρώνω 
2. Χρήσιμα στους καπνοπαραγωγούς – δεξί χέρι του Χίτλερ 
3. Σύνεργο κάου-μπόυ – Γερμανός αρχαιολόγος 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. ΤΣΑΓΚΑΡΟΔΕΥΤΕΡΑ
2. ΣΚΡΑ – ΓΑΡΟΣ – ΑΣΟΣ
3. ΑΡ – ΣΚΑΜΑ – ΑΛΜΑΚΙ
4. ΠΟΣΤΕΡ – ΡΑ – ΣΑ – ΑΣ
5. ΑΦΘΕΣ – ΛΙΓΑ – ΜΟΝΤ
6. ΑΕΡΑΣ – ΟΡΣΕ – ΝΙ
7. Λ – ΝΑΤΑΛ – ΑΤΥΠΟ – Α
8. ΑΑΑ – ΙΛΙΟ – ΕΑΡ – ΙΡ
9. ΓΕΡΟ – ΙΑΝΟΣ – ΟΑΣΘ
10. ΑΤΟΝΙΑ – ΤΙ – ΟΥΚ – Ρ
11. ΡΟΣΤΟ – ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ
12. ΟΣ – ΑΣΒΟΣ - ΒΙΑΣΗ 

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΤΣΑΠΑ – ΛΑΓΑΡΟ
2. ΣΚΡΟΦΑ – ΑΕΤΟΣ
3. ΑΡ – ΣΘΕΝΑΡΟΣ
4. ΓΑΣΤΕΡΑ – ΟΝΤΑ
5. Κ – ΚΕΣΑΤΙ – ΙΟΣ
6. ΑΓΑΡ – ΣΑΛΙΑ – Β
7. ΡΑΜ – Λ – ΛΙΑ – ΓΟ
8. ΟΡΑΡΙΟ – ΟΝΤΑΣ
9. ΔΟ – ΑΓΡΑ – ΟΙΛ
10. ΕΣΑ – ΑΣΤΕΣ – ΑΒ
11. Υ – ΛΣ – ΕΥΑ – ΟΤΙ
12. ΤΑΜΑΜ – ΠΡΟΥΣΑ
13. ΕΣΑ – ΟΝΟ – ΑΚΙΣ
14. ΡΟΚΑΝΙ – ΙΣ – ΔΗ
15. ΑΣΙΣΤ - ΑΡΘΡΑ



σελίδα 12 Ομβριανός

Εκδρομή στο Νυμφαίο της Φλώρινας
Το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 ο σύλλογος πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στο Νυμφαίο Φλώρινας. 
Οι εκδρομείς ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη στις οχτώ το πρωί γεμάτοι όρεξη και κέφι για να περάσουν μια ευχάριστη ημέρα. 

Μαζί τους ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Θανάσης Καλαφάτης και ο αντιπρόεδρος Νίκος Παπαδούδης.
Η πρώτη στάση έγινε στην ηλιόλουστη Κοζάνη όπου έγινε επίσκεψη στο μουσείο της πόλης. Εκεί ξεναγήθηκαν από τον υπεύθυνο 

του Μουσείου και έμειναν έκπληκτοι από την πληθώρα των σπάνιων εκθεμάτων του. Στη συνέχεια αφού ήπιαν όλοι μαζί τον καφέ 
τους ανηφόρισαν για το πανέμορφο Νυμφαίο όπου επισκεφτήκαν το καταφύγιο των αρκούδων “Αρκτούρο” και σεργιάνησαν στα 
παραδοσιακά καλντερίμια του χωριού. Αφού γευμάτισαν και ήπιαν το τσίπουρο τους κατηφόρισαν με προορισμό τους καταρράκτες 
της Έδεσσας. Εκεί ήπιαν τον καφέ τους και πήραν τον δρόμο της επιστροφής.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους τους εκδρομείς για τη συμμετοχή τους και τους περιμένει στην επόμενη…..     
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εσωτερική οδοποιία
Έγκριση μελέτης 37/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
11 Σεπτεμβρίου 2012
α)Πλακόστρωση πλατείας Τούμπας (Βαμβατηράδικα) 
β) Ασφαλτόστρωση πλατείας (Φυγκιώρη Αλώνι)

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
Έγκριση μελέτης 36/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 
11 Σεπτεμβρίου 2012 Συντήρηση αγροτικών οδών (αμοχαλι-
κοστρώσεις)  μήκους 2 χιλιομέτρων
Ήδη τα έργα δημοπρατήθηκαν
Διαγράμμιση του δρόμου Πετροκέρασα – Λιβάδι και Πετρο-
κέρασα – Ζαγκλιβέρι μήκους 21 χιλιομέτρων θα γίνει πολύ 
σύντομα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Μ.Α.Σ. 
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Δημοτικά έργα

12 ΜΑΙΟΥ 2013 ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

18-19 ΜΑΙΟΥ 2013 2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΓΙΟΡΤΗ ΚΕΡΑΣΙΟΥ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 

 ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

9, 10, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

10, 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2013

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Εκδρομείς στην είσοδο του Νυμφαίου

Καφέ στους καταράκτες της Έδεσας

Φαγητό στα γραφικά δρομάκια του χωριού

Ξενάγηση στο Μουσείο της Κοζάνης


