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συνέχεια σελ.6

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ο σύλλογος διαθέτει 
την τράπεζα αίματος του.

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΣΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛ: 6978656459  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 6972463238  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΤΗΛ: 6979693925  

ΤΑΜΙΑΣ:  ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΗΛ: 6977619475

ΕΦΟΡΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:  ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΗΛ: 6932009032

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΗΛ: 6944264025

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ:   ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛ: 6972958090 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛ: 6944502254 

Β΄ ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΗΛ: 6942682880

ΕΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜ:  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΗΛ: 6979010335

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΖΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΗΛ: 6974410570  
ΠΟΛΥΜΕΡΑ ΟΛΓΑ ΤΗΛ: 6973246055 
ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 6944560772 
ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ: 6977510530 
ΛΑΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΛ: 6973217456 
ΦΥΓΚΙΩΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΗΛ: 2393071284 
ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 6978776383 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

Που προέκυψε από την γενική συνέλευση 

της 15ης Αυγούστου 2013

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 1953 - 2013
Με πλούσια πολιτιστική - αθλητική & κοινωνική δράση

ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2013
Το διήμερο πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων των “Ομ-

βριανίων” που γίνονται κάθε χρόνο πραγματοποιήθηκε και φέτος 
το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 στην πλα-
τεία των Πετροκεράσων με μεγάλη επιτυχία. 

Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε το Σάββατο στις 10.30 το 
πρωί. Τα πιτσιρίκια με τα χρώματα ανά χείρας, είναι έτοιμα να 
αποτυπώσουν τις εικόνες του χωριού τους στις λευκές κόλες 
χαρτί που τους έχουν δοθεί. Η χαρά και η ικανοποίησή τους ανεί-
πωτη. Κάποια από αυτά, όπως μας εκμυστηρεύτηκαν, ξύπνησαν 
από τις 7:00 π.μ. για να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται! 
Τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους πραγματικά καταπλη-
κτικά. Τα σχήματα και τα χρώματα αποκτούν νόημα και ζωντάνια 
κάτω από τα μικρά δαχτυλάκια. Τα μεγαλύτερα παιδιά, 10 ως 14 
χρονών, αναλαμβάνουν να φιλοτεχνήσουν το πανό των εκδηλώ-
σεων. Αφού τους δόθηκαν οδηγίες και χρώματα στρώθηκαν στη 
δουλειά. Η συνεργασία μεταξύ τους μας άφησε όλους άφωνους. 

w w w . o m v r i a n o s . g r



σελίδα 2 Ομβριανός

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. 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.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΚοινωνικά

Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε 
του «Ομβριανού»
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου 
μας, ιδιαίτερα όμως σήμερα, η βασική πηγή 
χρηματοδότησής του, ήταν και είναι οι  συν-
δρομές μας. Σας παρακαλούμε μην το αμε-
λείτε.
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 συν-
δρομή τους μέσω τραπέζης ο αριθμός λογα-
ριασμού του συλλόγου είναι: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 
233/347887-44

ΙΒΑΝ: 
GR9601102330000023334788744

Γάμοι
Η κα. Όλγα Καραγιαννίδου και ο κ. Γιώργος 
Σαρίκης παντρεύτηκαν στις 8 Μαΐου 2013 στο 
Δημαρχείο Καλαμαριάς. 
Ο κ. Βασίλης Καλαφάτης του Αθανασίου και της 
Ιωάννας και η κα. Βικτωρία Στεφάνου παντρεύ-
τηκαν στις 12 Μαΐου 2013 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Παντελεήμονα Βότση. 

Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε ευτυχία”.
    
Γεννήσεις
Ο κ. Γρηγορούδης Νικόλαος του Λεωνίδα και η 
κ. Αίμη Μιχαλούδη την Πέμπτη 9 Μαΐου 2013 
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο πάτερ Πέτρος Χίρς και η Πρεσβυτέρα Κυριακή 
την Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 απέκτησαν ένα 
υγιέστατο αγοράκι.
Ο κ. Γρηγορούδης Εμμανουήλ του Γεωργίου και 
η κα. Μαρία Ουζούνη την Πέμπτη 12 Ιουλίου 
2013 απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο κ. Γεώργιος Σιέτος και κα. Ελευθερία Κούνα 
την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013 απέκτησαν ένα 
υγιέστατο αγοράκι.
Η κα. Σίσσυ Λέκκα του Αθανασίου και της Αναστα-
σίας και ο κ. Σταύρος Παπούλας την Παρασκευή 6 
Σεπτεμβρίου 2013 απέκτησαν ένα υγιέστατο αγο-
ράκι. 
Ο Γιώργος και η Σοφία Μαυρίδου απέκτησαν κορι-
τσάκι.(του παπά Λευτέρη). 

Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν”.

Βαπτίσεις 
Η Ειρήνη Καλαφάτη του Μιχαήλ και Τραντά-
φυλλος Καρράς την 1η Σεπτεμβρίου βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα Μι-
χαέλα. 
Η κα. Ειρήνη Μανδώνα και ο κ. Θανάσης Καρα-
θανάσης βάπτισαν το Σάββατο 11 Μαΐου 2013 
το κοριτσάκι τους στην Κόρινθο και του έδωσαν 
το όνομα Κατερίνα. 
Η κα. Μαρία Καλαφάτη και ο κ. Κώστας Σκα-
μπαρδώνης την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 βά-
πτισαν το αγοράκι τους στον Ιερό Ναό Αγίου 
Χριστοφόρου στην Άνω Τούμπα. Νονός ήταν 
ο κ. Πάνος Δαμασκηνίδης ο οποίος του έδωσε 
όνομα Γιώργος. 
Ο πάτερ Πέτρος Χίρς και η Πρεσβυτέρα Κυριακή 
βάπτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν το 
όνομα Σταύρος.

Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν” και στους νονούς και στις νονές 
“πάντα άξιοι/ες”.

Πήραν πτυχίο

Η Πασχαλίνα Μητράκου του Αριστείδη πήρε το 
πτυχίο του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε στις 22 
Απριλίου 2013, με ειδικότητα στην Ενόργανη 
Γυμναστική και βαθμό Άριστα (10). 
Η Σοφία Παπαδέλη του Δημητρίου εκτός του 
πτυχίου του πολιτικού μηχανικού που ήδη 
κατέχει πήρε και το πτυχίο της Φαρμακευτι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε στις 26 Ιουλίου 
2013.
Ο Γιώργος Παπαδέλης του Δημητρίου πήρε το 
πτυχίο της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορ-
κίστηκε στις 26 Ιουλίου 2013. 

Ο σύλλογος τους εύχεται “καλή σταδιο-
δρομία”.

Πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο

Η Ευαγγελία Βαμβατήρα του Ιωάννη στο Παι-
δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Η Αναστασία Γρηγορούδη του Νικολάου στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Ο Αργύρης Δογούλης στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(4ος στη σειρά κατάταξης). 
Ο Γρηγόρης Καλαφάτης στην Σχολή Αξιωματι-
κών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η Κατερίνα Μεταλλίδου στην Φιλοσοφική Σχο-
λή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.
Η Στέλλα Παπαγεωργίου στην Σχολή Βαλκανι-
κών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Η Μαρία-Ιωάννα Χρυσαφίδη του Παναγιώτη 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο σύλλογος τους συγχαίρει και τους εύχε-
ται “καλή πρόοδο”.

Θάνατοι 
Ο Γιάννης Λέκκας ετών 69
Ο Βασίλειος Μαλακούδης ετών 89 
Ο Σταύρος Σκαρλάτος ετών 73.

Ο σύλλογος εκφράζει τα “θερμά του συλ-
λυπητήρια” στις οικογένειες των θανώ-
ντων.

• Τον εκπαιδευτικό πληροφορικής 
κ. Πέτρο Τζίντζιο που έκανε την συ-
ντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών του Συλλόγου που βρίσκονται  
στα γραφεία των Πετροκεράσων.

• Τον κ. Παντελή Λαμπριανίδη ο 
οποίος δώρισε στο Σύλλογό μας μια 

συσκευή προβολής και μια οθόνη αξίας 
1500 €.

ΔΩΡΕΕΣ
Μητροπολίτης Ξάνθης 
Παντελεήμων 50 €

Εμμανουήλ Λειβαδιώτης 30 €

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπατριώτες 
και τους φίλους του Συλλόγου που 
διαφημίζονται μέσω της εφημερίδας 
να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις (20 € ετησίως) για 
το 2013.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΟΥ “ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ”
Στην νέα ιστοσελίδα του συλλόγου www.omvri-
anos.gr υπάρχει η επιλογή “Αναμνήσεις μια επο-
χής που πέρασε”. Για τον εμπλουτισμό της ο σύλ-
λογος παρακαλεί όλους του συμπατριώτες που 
έχουν στη διάθεσή τους παλαιές φωτογραφίες 
(της δεκαετίας 1950 - 70 ασπρόμαυρες) που αφο-
ρούν  σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 
του χωριού (αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασί-
ες),  κοινωνικές συγκεντρώσεις (πανηγύρια - συ-
νεστιάσεις) και αθλητικές εκδηλώσεις (φωτογρα-
φίες 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 συμπατριώτες, 
κυρίως νεαρής ηλικίας (που γνωρίζουν τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) να καταγράψουν 
από του γηραιότερους (παππούδες και γιαγιά-
δες) παραδοσιακές συνταγές, έθιμα, τραγούδια, 
ιστορίες, μασάλια, πληροφορίες για τα τοπωνύ-
μια του χωριού και οτιδήποτε πιστεύουν ότι αξί-
ζει να διασωθεί από τη μια γενιά στην άλλη.
(Περισσότερα στην σελίδα 11).   

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες 
τη συνδρομή σου;

Ο Πρόεδρος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Μ.Α.Σ. Ομβριανός ευχαρι-
στούν τον Δήμαρχο Λαγκαδά 

κ. ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
και τους συνεργάτες του 

κ.κ. Στέλιο Σισκούδη, 
Γιώργο Σεπιάδη, Σταύρο Τερζά-
κη και Γιώργο Τουλουπίδη για 
την άψογη συνεργασία και την 
γενναιόδωρη οικονομική στήρι-

ξη που προσέφεραν 
στον Σύλλογο μας. 
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Την Κυριακή 12 Μαΐου 2013 στις έντεκα το πρωί, ο Μ.Α,Σ. Ομβριανός Πετροκεράσων διοργάνωσε Γιορτή της Μητέρας στην πλατεία 
του χωριού. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θανάσης Καλαφάτης ο οποίος καλωσόρισε τις παρευρισκόμενες μητέρες. Στη 
συνέχεια τον λόγο πήρε η εκπαιδευτικός κα. Νατάσα Λέκκα – Λειβαδιώτη η οποία τόνισε την αξία και τον ρόλο της “μητέρας” διαχρο-
νικά και κυρίως στις ιδιαίτερες συνθήκες της σημερινής εποχής. 

Τα παιδιά του χωριού απήγγειλαν ποιήματα προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση.  
Ο Σύλλογος είχε φροντίσει να διαμορφώσει στην πλατεία ένα εορταστικό ανοιξιάτικο σκηνικό προς τιμή των παρευρισκομένων 

μητέρων στις οποίες προσφέρθηκε κέρασμα και λουλούδια.   

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του μικρού τμήματος των παραδοσια-
κών χορών του Συλλόγου μας στο Κολχικό την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013. Οι μικροί χορευ-
τές του Συλλόγου μας εμφανίστηκαν τελευταίοι στην σκηνή κλείνοντας την εκδήλωση και 
απέσπασαν το πιο ζεστό χειροκρότημα των θεατών.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Λαγκάδα και την ΔΗ.Κ.Ε.Λ. για την πρόσκληση τους στο ΦΕΣ-
ΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2013 στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΜΥΓΔΟΝΙΑ 2013.

Συμμετοχή του μικρού χορευτικού στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2013

2013 Η γιορτή της Μητέρας
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Στα πλαίσια του εορτασμού 
των 60 χρόνων από την ίδρυση 
του ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός Πετρο-
κεράσων, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο έρευνας και διάδοσης 
της Κρητικής Παράδοσης “Ιδαία 
γη” διοργάνωσε το Σάββατο 6 
Ιουλίου 2013 Κρητική μουσικο-
χορευτική βραδιά στην πλατεία 
των Πετροκεράσων. 

Παρά το γεγονός ότι ο και-
ρός έδειχνε ότι θα είναι βροχε-
ρός εκείνη την ημέρα, οι Κρητι-
κοί φίλοι μας ακολουθώντας το 
σύνθημα: “Στα Πετροκέρασα κι 
ότι βρέξει ας κατεβάσει” εφο-
διασμένοι με αρκετά κιλά τσι-
κουδιά και με πολύ όρεξη για 
γλέντι κατέφθασαν από νωρίς 
το απόγευμα και γέμισαν την 
πλατεία του χωριού μας.

Γύρω στις εννέα το βράδυ 
μετά από ένα σύντομο καλωσό-
ρισμα του προέδρου του Συλ-
λόγου κ. Θανάση Καλαφάτη ο 
οποίος τόνισε τους δεσμούς των 
Κρητικών με τους Μακεδόνες, 
η λύρα και το λαούτο άρχισαν 
να παίζουν και το χορευτικό 
τμήμα του Συλλόγου “Ιδαία γη” 
ξεκίνησε το πρόγραμμα του. Οι 
χορευτές παρουσίασαν μια ποι-
κιλία χορών από όλη την Κρήτη 
βάζοντας γρήγορα όλους τους 
παρευρισκομένους στο πνεύμα 
της Κρητικής παράδοσης. Όπως 

ήταν φυσικό το κέφι δεν άργη-
σε να ανάψει και όλοι οι Πετρο-
κερασιώτες παρέα με τους Κρη-
τικούς επισκέπτες εκείνης της 
ημέρας, απόλαυσαν την ιδιαί-
τερη μουσική και τους στίχους 
της Κρητικής παράδοσης. 

Μετά το τέλος του προγράμ-
ματος ο Πρόεδρος του Ομβρια-
νού Θανάσης Καλαφάτης αφού 
συγχάρηκε τους χορευτές για 
την παρουσίαση τους, απένει-
με αναμνηστική πλακέτα στον 
Πρόεδρου του Συλλόγου “Ιδαία 
γη” για την συμμετοχή τους 
στις εορταστικές εκδηλώσεις. 
Από την πλευρά του ο κ. Ζαχα-
ρίας Αλεξανδράκης δώρισε στον 
Σύλλογο μας ένα καλάθι με τα 
παραδοσιακά προϊόντα της Κρή-
της – δίκταμο, λάδι, κρασί και 
τσικουδιά – κάνοντας την ευχή 
για την έναρξη μιας φιλίας με-
ταξύ των δυο Συλλόγων. 

Το γλέντι συνεχίστηκε με 
πολύ κέφι μέχρι τα χαράματα. 
Εμπνευσμένος από τους ήχους 
της Κρητικής μουσικής ο γνωστός 
για τις ποιητικές του ικανότητες 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Νίκος Παπαδούδης έγραψε 
μια “Πετροκερασιώτικη Μα-
ντινάδα” την οποία απήγγειλε 
αργά το βράδυ ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου, αποχαιρετώντας τους 
Κρητικούς μας φίλους:

Πάλι να
 μας ξανάρθετε

της Κρήτης παλικάρια
εδώ στα Πετροκέρασα
ν’ αφήσετε τα χνάρια

Δώστε τα χαιρετίσματα
εκεί στον Ψηλορείτη
μες τις καρδιές μας 

φώλιασες
λεβεντομάνα Κρήτη
Μην σας φοβίζουν 

βάσανα
μνημόνια και κρίση

η τσικουδιά και η ρακί
όλα θα τα τσακίσει
Καλή αντάμωση 

παιδιά
κάτω απ’ τα πλατάνια
ξανά να καμαρώσουμε

της Κρήτης 
την ζωντάνια

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:
• Τα μέλη του Συλλόγου έρευ-
νας και διάδοσης της Κρητικής 
Παράδοσης “Ιδαία γη” για την 
παρουσία τους στις εορταστικές 
εκδηλώσεις και για το αξέχαστο 
κέφι που μας χάρισαν.
• Τον Δήμο Λαγκαδά και ιδιαί-
τερα τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη 
Αναστασιάδη που φρόντισαν 
για την προμήθεια του ενημε-
ρωτικού υλικού και την ηχητική 
κάλυψη της εκδήλωσης.
• Όλους όσους – Πετροκερα-
σιώτες και Κρητικούς  – τίμη-
σαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση

ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 
Ο ΘΕΟΣ ΓΕΡΟΥΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΝΤΑΜΩΝΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΦΑΝΤΩΝΟΥΜΕ

Κρητική 
βραδιά στα 

Πετροκέρασα
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Στα πλαίσια του εορτασμού των 
60 χρόνων από την ίδρυση του, το 
Σάββατο 13 Ιουλίου 2013 και ώρα 
8.00 το βράδυ ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός 
διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλω-
ση στην πλατεία των Πετροκεράσων 
με θέμα την ενόργανη γυμναστική. 
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ.

Αφορμή για την πραγματοποίηση 
της εκδήλωσης αποτέλεσε η επί σειρά 
ετών παρουσία δυο συμπατριωτισ-
σών μας στην Εθνική ομάδα Ενόργα-
νης Γυμναστικής, της Πασχαλίνας 
και της Ελισάβετ Μητράκου. 

Τιμώμενο πρόσωπο της εκδή-
λωσης ήταν ο Ολυμπιονίκης και 
Παγκόσμιος πρωταθλητής στο δί-
ζυγο Βασίλειος Τσολακίδης. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι προπονητές και αρκετοί 
αθλητές και αθλήτριες της Ελλη-
νικής Εθνικής Ομάδας Ενόργανης 
Γυμναστικής.

Από νωρίς το απόγευμα οι κάτοικοι 
των Πετροκεράσων πήραν μια γεύση 
για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, 
αφού σε μια οθόνη προβολής που 
είχε στηθεί στην πλατεία του χωριού 
προβάλλονταν συνεχώς φωτογραφί-

ες και βίντεο από τις επιτυχίες των 
Ελλήνων πρωταθλητών που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους. Τα 
τραπέζια στην πλατεία μετακινήθη-
καν και στη θέση τους τοποθετήθη-
καν στρώματα γυμναστικής που με 
μεγάλη προθυμία παραχώρησε στον 
Σύλλογο μας το Τμήμα Αθλητισμού 
του Δήμου Παύλου Μελά.

Κατά τις εφτά άρχισαν να εμφανί-
ζονται στην πλατεία του χωριού μας 
υπό την συνοδεία των γονέων τους 
κάτι πιτσιρικάκια – εμφανώς γυμνα-
σμένα – γεμάτα ζωντάνια και κέφι. 
Μισή ώρα αργότερα εμφανίστηκαν 
και οι αθλητές της Εθνικής ομάδας 
με τους προπονητές τους. 

Η εκδήλωση άρχισε με ένα σύ-
ντομο καλωσόρισμα του Προέδρου 
του Συλλόγου κ. Θανάση Καλα-
φάτη ο οποίος παρουσίασε στους 
κατοίκους των Πετροκεράσων τους 
επίσημους προσκεκλημένους και 
τα τιμώμενα πρόσωπα εκείνης της 
ημέρας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε 
ο έφορος αθλητισμού του Συλλό-
γου κ. Αργύρης Ε. Θεοδοσίου 
ο οποίος αφού έκανε μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή της εξέλιξης 
της ενόργανης γυμναστικής, του 
τεχνικότερου αθλήματος από τα 
υπάρχοντα Ολυμπιακά αθλήματα, 
παρουσίασε με περισσότερες λεπτο-
μέρειες  τις διακρίσεις των αθλητών 
και των προπονητών της Εθνικής 
μας Ομάδας. 

Έπειτα άρχισε η δράση. Οι νεαροί 
αθλητές και αθλήτριες του Διαγόρα 

Αμπελοκήπων – πρωταθλήτριας 
ομάδας στην κατηγορία των παμπαί-
δων στο παμβορειοελλαδικό πρω-
τάθλημα 2013 – υπό την συνοδεία 
μουσικής ξεκίνησαν τις ακροβατικές 
τους ασκήσεις, προκαλώντας τον 
θαυμασμό των θεατών, τόσο εξαι-
τίας των ικανοτήτων τους όσο και 
της πειθαρχίας τους. Κυβιστήσεις, 
χειροκυβιστήσεις, τροχοί, ροντάτ 
κατακόρυφες στηρίξεις και πολλές 
άλλες ασκήσεις παρουσιάζονταν από 
τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες 
με άψογη εκτέλεση και αξιοθαύμα-
στη τάξη. 

Στη συνέχεια την “σκυτάλη” 
πήραν οι αθλήτριες της Εθνικής 
ομάδας  Μαγδαλένα Τριχοπούλου, 
Ελισάβετ Μητράκου και η αθλήτρια 
του κέντρου υψηλών επιδόσεων 
Χριστίνα Κιόση αποδεικνύοντας 
σε όλους τους παρευρισκομένους 
πόσο επάξια είναι μέλη της Ελλη-
νικής Εθνικής Ομάδας Ενόργανης 
Γυμναστικής. Οι θεατές μένοντας 
άναυδοι από την τελειότητα της 
εκτέλεσης ασκήσεων ιδιαίτερου 
βαθμού δυσκολίας χάρισαν σε 
όλους και όλες τους το πιο θερμό 
τους χειροκρότημα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης ο 
Πρόεδρος του Συλλόγου, αφού 
ευχαρίστησε όλους τους συμμετέ-
χοντες, απένειμε τιμητική πλακέτα 
στον Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο 
Πρωταθλητή κ. Βασίλη Τσολακίδη 
για την προσφορά του στον Ελλη-
νικό αθλητισμό και τον ευχαρίστησε 
που μας τίμησε με την παρουσία 
του στις εορταστικές εκδηλώσεις 
του Συλλόγου μας. Αναμνηστικά 
διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους 
τους αθλητές και αθλήτριες της 
Εθνικής Ομάδας και του Διαγόρα 
Αμπελοκήπων.  

Ήταν ίσως η πρώτη φετινή εκδή-
λωση με τον τόσο μικρό μέσο όρο ηλι-
κίας θεατών, αφού όλα τα παιδιά του 
χωριού από νωρίς πήραν θέση για να 
δουν και να θαυμάσουν από κοντά τις 
ικανότητες των κορυφαίων Ελλήνων 
αθλητών. Το όμορφο σκηνικό συ-
μπλήρωνε, γύρω από το πλατάνι της 
πλατείας, η παρουσία της 4ης και 5ης 
Αγέλης προσκόπων Άνω Πόλης που 
έτυχε να φιλοξενείται στο κοινοτικό 
κάμπινγκ εκείνες τις ημέρες. 

Αργά το βράδυ ο Σύλλογος έκανε 
το τραπέζι στους αθλητές και τις 
αθλήτριες που συμμετείχαν και στους 
προσκεκλημένους του, δίνοντας τους 
την ευκαιρία να απολαύσουν την 
δροσιά των Πετροκεράσων.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:
Τον Ολυμπιονίκη και Πα-• 

γκόσμιο Πρωταθλητή κ. Βασίλειο 
Τσολακίδη που μας τίμησε με την 
παρουσία του.     

Τον Δήμο Παύλου Μελά και • 
ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Αθλητι-
σμού κ. Κυριάκο Τσαταλμπασίδη 
για την παραχώρηση αθλητικού 
υλικού που ήταν απαραίτητο για 
την πραγματοποίηση της εκδήλω-
σης. 

Τον χορηγό της εκδήλωσης • 
“Αδαμάντειο Σχολή”. 

Τους προπονητές της Ελλη-• 
νικής Εθνικής Ομάδας Ενόργανης 
Γυμναστικής κ. Κωνσταντίνο Χατζη-
ζήση και κα. Ντιάνα Ντούνεβα που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

Τους προπονητές του Διαγόρα • 
Αμπελοκήπων κ. Πλάμεν Γιορντά-
νωφ και κ. Χαράλαμπο Καϊλίδη.

Τους αθλητές και τις αθλήτρι-• 
ες της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας 
Ενόργανης Γυμναστικής, Χαρά-
λαμπο Καϊλίδη, Γιάννη Τζαρίδη, 
Πασχαλίνα Μητράκου, Ιωάννα 
Ξουλόγη,  και την πρωταθλήτρια 
ρυθμικής γυμναστικής Γεωργία 
Στράκα που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους. 

Τις αθλήτριες της Εθνικής • 
ομάδας Ελισάβετ Μητράκου, Μα-
γδαλένα Τριχοπούλου,   και την 
αθλήτρια του κέντρου υψηλών επι-
δόσεων Χριστίνα Κιόση,  για την 
συμμετοχή τους στην εκδήλωση. 

Τις αθλήτριες του Διαγόρα • 
Αμπελοκήπων: Περσεφόνη Βασι-
λειάδου, Μάρθα Γαλατά, Χρύσα 
Γαλατά, Ελισάβετ Ζάββα, Βασιλική 
Ιωαννίδη, Ελένη Ρέκαλη, και την 
αθλήτρια του Ορφέα Καλαμαριάς 
Ελβίρα Κατσάλη, για την συμμετοχή 
τους στην εκδήλωση.

Τους αθλητές του Διαγόρα • 
Αμπελοκήπων: Θεόδωρο Βορίδη, 
Παναγιώτη Κουπουρτιάδη, Αγάπιο 
Ποδαρά, Δημήτρη Ποδαρά, Δαβίδ 

Πετροσιάν και  Γιώργο Σαλαμπάση, 
και για την συμμετοχή τους στην 
εκδήλωση.

Τους γονείς των μικρών αθλη-• 
τών και αθλητριών που με προθυμία 
ανέλαβαν την μεταφορά των παι-
διών στα Πετροκέρασα.

        

Εκδήλωση Ενόργανης Γυμναστικής 
στα Πετροκέρασα
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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

Το ένα παιδί συμπλήρωνε, 
διόρθωνε, επιβράβευε και βοη-
θούσε το άλλο με σεβασμό και 
αγάπη. Ο στόχος τους κοινός 
και η επίτευξή του έφερε την 
απόλυτη ικανοποίηση και μοί-
ρασε χαμόγελα. Οι ενήλικες πή-
ραμε ένα μεγάλο μάθημα για το 
τι σημαίνει «συλλογικότητα».

Το απόγευμα, με σύμμαχο 
τον καλό καιρό, ξεκίνησε το 2ο 
Φεστιβάλ Παιχνιδιού. Ογδόντα 
παιδιά από 18 μηνών μέχρι 12 
χρονών, έχοντας κρεμασμένη 
στο λαιμό μια καρτέλα που πι-
στοποιούσε τη συμμετοχή τους, 
ξεχύθηκαν στην πλατεία του 
χωριού αλλά και γύρω από αυτή 
παίζοντας παιχνίδια με «σκαν-
δαλιάρικα» ονόματα (ψάρεμα 
με το στόμα - σκάσε το μπαλόνι 
- μπαλάκι στο ποτήρι - στόχος 
με νεροπίστολα κ.ά.). Σκοπός 
ήταν η συμμετοχή και όχι 
η διάκριση. Στο τέ-
λος παίχτηκαν δύο 
ομαδικά παιχνίδια, 
το «ρολόι» και το 
«πάτα το μπαλόνι», 
όπου συμμετείχαν 
και ενήλικες, με 
αποκορύφωμα το 
μπουγέλο.

Το πρωί της Κυ-
ριακής 11 Αυγού-
στου τα παιδιά 
μαζεύτηκαν στην 
πλατεία Ιωαννίδη 
για το τελευταίο 
παιχνίδι του Φεστιβάλ, τους 
αγώνες δεξιοτεχνίας με ποδή-
λατο. Τα παιδιά με αγωνία περι-
μένανε τη σειρά τους για να ελι-
χθούν ανάμεσα από φουσκωτά 
ζωάκια προσπαθώντας να μην 
τα ακουμπήσουν, να οδηγή-
σουν σε απόλυτη ευθεία μέσα 
από ένα διάδρομο που οριζότα-
νε από κώνους και στο τέλος να 
πάρουν ένα πλαστικό μπουκάλι 
και οδηγώντας με το ένα χέρι να 
το βάλουν μέσα σε έναν κουβά.

Μετά από όλα αυτά μοιρά-
στηκαν διπλώματα συμμετοχής 
και κέρασμα σε όλα τα παιδιά 
και δόθηκε η υπόσχεση να το 
επαναλάβουμε και την επόμενη 
χρονιά με περισσότερα και πιο 
παράξενα παιχνίδια.

Το ίδιο βράδυ, παρ’ όλες τις 
άγριες διαθέσεις του καιρού, 
στην πλατεία του χωριού έγινε 
το κλείσιμο των «Ομβριανίων» 
με την εκπληκτική παρουσίαση 
τεσσάρων χορών από το παιδι-
κό τμήμα του χορευτικού και 
την απονομή πλακετών σε δια-
κριθέντες πατριώτες: στη Λίνα 
και στην Ελισάβετ Μητράκου 
για τη συμμετοχή και τις διακρί-
σεις τους με την Εθνική ομάδα 
ενόργανης γυμναστικής και 
στον Βαγγέλη Κηπουρίδη για 
τις διακρίσεις του σε διεθνείς 
διαγωνισμούς πληροφορικής. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. 

Α θ α -

νάσιος Καλαφάτης ανακοίνωσε 
την απόφαση του 

Δ.Σ. να ανακηρύξει 
ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
του Συλλόγου τον κ. 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ 
για την προσφορά του 
επί 60 έτη στο Σύλλο-
γο και στο χωριό και 
του απένειμε τιμητική 
πλακέτα.   Την τελική 
εκδήλωση των «Ομβρι-
ανίων’ τίμησαν με την 
παρουσία τους και πολ-
λοί παλιοί διατελέσα-
ντες πρόεδροι του συλλόγου.

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις 
λειτουργούσαν εκθέσεις πα-
λιών φωτογραφιών, που έδω-
σαν συμπατριώτες μας, και ξύ-
πνησαν μέσα μας αναμνήσεις, 

άλμπουμ με όλα τα 
δελτία των ποδοσφαιριστών 
που πέρασαν από την ομάδα 
του «Ομβριανού» και έκθεση 
όλων των πρωτοσέλιδων των 
εκδοθέντων εφημερίδων του 

συλλόγου.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να 

μην 
αναφέρουμε τα ονόματα 

όλων αυτών που με κέφι, χα-
μόγελο και προσωπική εργασία 
στήριξαν όλες τις εκδηλώσεις 
του συλλόγου μας: 

Οργανωτική επιτροπή: Αρ-
γύρης Θεοδοσίου, Νίκος Παπα-
δούδης, Άννα Πολίτου και Κα-
τερίνα Σαμαντοπούλου. 

Ομάδα υποστήριξης: Μαρία 
Αννετούδη, Εμμανουέλα Γιαν-
νουλοπούλου, Χρύσα Ζάχου, 
Αλεξάνδρα Θωμά, Μαρία Καμπα-
νά, Αργυρώ Πάνου, Δέσποινα 
Κουκλιάτη, Σεμέλη Κουκλιάτη, 
Χριστίνα Φράγκου, Έλλη Αρα-

μπατζόγλου, Μιχάλης 
Κωτινούδης, Αναστα-
σία Λειβαδίτη, Βάσω 
Οικονόμου, Μυρτώ 
Τσίντζου, Νεφέλη 
Τσίντζου, Δήμητρα 
Φιγκιώρη, Ηλιάνα 
Χοτζόλη, Ιωάννα 
Χοτζόλη.

Ο Σύλλογος ευχα-
ριστεί θερμά τον κ. 
Βασίλη Καμπανά ο 
οποίος παραχώρησε 
το ηλεκτρικό ρεύμα 
που ήταν απαραί-

τητο για τον φωτισμό 
της έκθεσης φωτογραφίας και 
του εκθεσιακού χώρου κατά την 
διάρκεια των Ομβριανίων.

Κατερίνα 
Σαμαντοπούλου

Έφορος πολιτισμού
Μ.Α.Σ. Ομβριανός 

Πετροκεράσων

συνέχεια από  σελ.1
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ
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¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü
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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

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

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και 
φέτος από τον Μ.Α.Σ. Ομβριανός η “Γιορ-
τή Κερασιού” την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 
στην πλατεία των Πετροκεράσων, σε πανη-
γυρικό κλίμα με παραδοσιακούς χορούς και 
ζωντανή μουσική.

Ο καιρός ήταν για ακόμη μια φορά σύμ-
μαχος, κάτι που βοήθησε ιδιαίτερα στην 
επιτυχία της εκδήλωσης. Επίσης σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν όπως πάντα ο ιδανικός χώ-
ρος της πλατείας του χωριού μας, οι γύρω 
χώροι, τα καταστήματα και η άριστη διορ-
γάνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου και του γυ-
ναικείου τμήματος. Το Σάββατο 15 Ιουνίου 
στο γραφείο του συλλόγου στο χωριό μας 
έγινε όλη η προετοιμασία για τη γιορτή. Το 
γυναικείο τμήμα ήταν παρών. Άλλες γυναί-
κες στόλιζαν με τις φτέρες τα πανέρια και 
άλλες στόλιζαν τα παραδοσιακά βαζάκια με 
το γλυκό κεράσι. Παρόντες και φέτος οι 
δύο αδερφοί Μανώλης και Θανάσης Ανδρε-
ανούδης που φτιάξανε όπως κάθε χρόνο τα 
ωραία τσαμπιά με κεράσια. Το πρωί της Κυ-
ριακής στήθηκαν οι πάγκοι με τα πανέρια 
με τις φτέρες και τα κεράσια των Πετροκε-
ράσων. Στο απέναντι τραπέζι τα είδη χειρο-
τεχνίας του γυναικείου τμήματος καθώς και 
τα βαζάκια με το γλυκό κεράσι.

Η εκδήλωση άρχισε με το καλωσόρισμα 
του προέδρου του Συλλόγου κ. Θανάση 
Καλαφάτη και τον χαιρετισμό του δημάρ-

χου Λαγκαδά κ. Ιωάννη Αναστασιάδη. Στη 
συνέχεια αφού οι κοπέλες του χωριού μοί-
ρασαν τοπικά κεράσια στους παρευρισκόμε-
νους, το μικρό και μεγάλο χορευτικό τμήμα 
του “Ομβριανού” μαζί με το χορευτικό τμή-
μα του Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης παρουσίασαν Ελληνικούς παραδοσι-
ακούς χορούς και χορευτικά δρώμενα. Με 
ανεβασμένο το κέφι οι κάτοικοι του χωριού 
μαζί με τους επισκέπτες εκείνης της ημέρας 
διασκέδασαν μέχρι αργά το μεσημέρι. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης 
Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
κ. Σταύρος Τερζάκης, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Λαγκαδά κ. Φώτης Μπρόζος, κ. 
Δημήτρης Στρατζέμης και κ. Γεώργιος 
Κυράνου  και ο Πρόεδρος του Παγχαλκι-
δικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης 
Καρτσιώτης.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:
• Το Δήμο Λαγκαδά και ιδιαίτερα τον Δή-

μαρχο κ. Ιωάννη Αναστασιάδη που φρόντι-
σαν για την ορχήστρα και την κατασκευή 
ενημερωτικού υλικού της εκδήλωσης. 

• Τον κ. Μιχάλη Καρτσιώτη, πρόεδρο του 
Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
και τους χορευτές του χορευτικού τμήμα-
τος που τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση. 

• Τις γυναίκες του χωριού, κυρίες: Δέσποι-
να Φυγκιώρη, Ισμήνη Πολυμερά, Ευαγγελία 

Βαμβατήρα, Όλγα Μπέη, Ευαγγελία Γρηγο-
ρούδη, Αικατερίνη Ζάχου, Μαρία Βλάχου, 
Άννα Κωτινούδη και Καίτη Λέκκα που παρα-
σκεύασαν ογδόντα βάζα γλυκό κεράσι που 
πουλήθηκαν εκείνη την ημέρα μαζί με τα 
έργα του γυναικείου τμήματος για την οικο-
νομική ενίσχυση του Συλλόγου.

• Τους καταστηματάρχες Γρηγορούδη 
Χρήστο, Μπουγιάλα Μιχάλη και Βλάχο Εμ-
μανουήλ που έκαναν το τραπέζι στα χο-
ρευτικά τμήματα και τους καλεσμένους του 
Συλλόγου.

Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί 
και συγχαίρει τα μέλη των χορευτικών του 
τμημάτων και την χοροδιδάσκαλο κα. Ρά-
νια Καμπουράκη-Λειβαδιώτη για τα προ-
γράμματα που παρουσίασαν.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ!
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Με την ευκαιρία της επετείου των 60 χρόνων από την ίδρυση 
του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα και με 
αρχαιοελληνική συνήθεια κατά την οποία στις εορταστικές επετείους 
ετιμώντο τα  πρόσωπα που με τις πράξεις και τα έργα τους συνέβα-
λαν στην  στερέωση και ανάπτυξη των θεσμών, να ανακηρύξει τον 
συμπατριώτη μας κ. Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΥ του Συλλόγου μας για τη συμβολή του στην ίδρυσή του το 
έτος 1953 και την επί εξήντα έτη συνεχή παρουσία του και στήριξη 
του, και να του απονείμει σχετική αναμνηστική πλακέτα ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ.

΄Ετσι  το απόγευμα της 10ης Αυγούστου 2013 στην κεντρική 
εορταστική εκδήλωση των   60 χρόνων, στην πλατεία του χωριού ο 
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αθανάσιος Εμμ. Καλαφάτης ανακοίνωσε 
την απόφαση του Δ.Σ., ανέγνωσε το σχετικό πρακτικό της ανακήρυξης 
και επιδίδοντας την πλακέτα στον τιμώμενο  μεταξύ άλλων  είπε : « 
Το έργο σου αγαπητέ μας Μιχάλη είναι τόσο μεγάλο και πλούσιο και 
δεν μπορεί να περιγραφεί σε μια σύντομη προσφώνηση. Το χαράξαμε 
με λίγα λόγια στην πλακέτα που σου προσφέρουμε και ταυτόχρονα 
το έχουμε χαραγμένο στις καρδιές μας. Ο Σύλλογος και η μικρή μας 
Πατρίδα σε ευχαριστεί». «Σας ευχαριστώ, απάντησε  συγκινημένος 
ο τιμηθείς.  Την τιμητική διάκριση που είχατε την καλοσύνη να μου 
δώσετε, τη χαρίζω στο χωριό μου και τους συμπατριώτες μου. Για 
μένα κρατώ την ικανοποίηση ότι έπραξα το χρέος μου προς τη γη   
με γέννησε και που κάποτε  θα με δεχθεί στην αγκαλιά της».

Ο Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης
Επίτιμος Πρόεδρος του ‘Ομβριανού’

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ»

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έτος ιδρύσεως 1953

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ  60 ΣΥΝΕΧΗ ΕΤΗ 

ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΠΡΑ-
ΞΕΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΚΕΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗ-

ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ,

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ.

Πετροκέρασα, 10 Αυγούστου 2013

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο 
του Δημοτικού σχολείου Πετροκεράσων η θεατρική παράσταση του 
Μολιέρου “Με το ζόρι γιατρός” από την θεατρική ομάδα ΜΑΙΩΤΡΟΝ 
σε σκηνοθεσία Σταύρου Παρχαρίδη. Η παράσταση έγινε στα πλαίσια 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΜΥΓΔΟΝΙΑ 2013 και ήταν χορηγία 
του Δήμου Λαγκαδά.

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα όταν και ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Θανάσης Καλαφάτης, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Νίκος Παπαδούδης και ο ακούραστος συνεργάτης του Διοικητικού 
Συμβουλίου Μιχάλης Κωτινούδης είχαν φροντίσει για τον καθαρισμό 
και την τακτοποίηση των καθισμάτων στην “πλατεία” του υπαίθρι-
ου θεάτρου. Λίγο αργότερα έφτασε και ο θίασος με τα απαραίτητα 
σκηνικά. Αμέσως οι ηθοποιοί μαζί με τους τεχνικούς έστησαν τα 
σκηνικά και έτσι όλα ήταν έτοιμα γύρω 20.30 και οι κάτοικοι των 
Πετροκεράσων, μικροί και μεγάλοι, άρχισαν να προσέρχονται στο 
μικρό θεατράκι που στήθηκε. 

Η παράσταση ξεκίνησε στις 21.30. Τα πολλά αστεία και τα ευτρά-
πελα που συνέβησαν και με την συμμετοχή του κοινού, χάρισαν πολύ 
γέλιο σε όλους μας για μιάμιση ώρα περίπου.

Η βραδιά έκλεισε με το ζεστό χειροκρότημα των θεατών και την 
υπόσχεση των ηθοποιών να μας ξαναέρθουν και του χρόνου. 

Τη παράσταση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της 
ΔΗ.Κ.Ε.Λ. κ. Γιώργος Σεπιάδης τον οποίο ο Σύλλογος ευχαριστεί 
θερμά για τις ενέργειες του. 

Θεατρική παράσταση
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Το Σάββατο 24 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε η “Μουσικοχορευτική 
Λαϊκή Βραδιά”, η τελευταία καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου. 

Παρά το γεγονός ότι καιρός πήγε να μας τα χαλάσει στην αρχή, όλοι οι 
πατριώτες που βρίσκονταν στο χωριό έδωσαν το παρόν με πολύ κέφι και 
ζωντάνια. Υπό τους ήχους της Ελληνικής λαϊκής μουσικής όλοι διασκέδασαν 
μέχρι αργά το βράδυ αποχαιρετώντας με αυτό τον τρόπο το φετινό καλο-
καίρι.

  
Και του χρόνου να είμαστε όλοι γεροί!

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:
Τον συμπατριώτη μας κ. Δημήτρη Κουκλιάτη ο οποίος φρόντισε αφι-

λοκερδώς για την μεταφορά και εγκατάσταση της ηχητικής κάλυψης της 
εκδήλωσης που ήταν απαραίτητη για την πραγματοποίηση της. 

Τον συνεχή αρωγό των προσπαθειών του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Σιμώνη 
που πρόσφερε το δώρο για την λαχειοφόρο αγορά που έγινε εκείνη την 
βραδιά για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. 

Όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος στις 23 
Ιουνίου, το βράδυ άναψε 
η φωτιά του Αϊ-Γιάννη 
στη “Μπατσίλα”. Οι φω-
τιές του Αϊ-Γιάννη είναι 
ένα έθιμο που υπάρχει 
σε όλη την Ελλάδα και 
που κατά τόπους ονομά-
ζονται “αναφωταριές”, 
“λαμπράτσες”, “φουντα-
ριές” και “μπουμπού-
νες”. 

Σύμφωνα με την πα-
ράδοση η φωτιά εξαγνί-
ζει και διώχνει το κακό 
χαράσσοντας  με την 
πύρινη φλόγα της μια 
καινούρια αρχή. Συν-
δυάζεται βέβαια και με 
την ελληνική αρχοντιά, 
αφού οι νέοι πηδώντας 
τη φωτιά προβάλλουν 
την παλικαριά τους. Φυ-
σικά πρώτα ξεκινούν 

οι  πιο τολ-
μηροί μέχρι 
να κατακα-
θίσει η φλό-
γα και έπειτα 
ακολουθούν 
οι υπόλοιποι. 
Το έθιμο απαι-
τεί να πηδήξει 
κάποιος πάνω 
από τη φωτιά 
τρε ις  φορές, 
μια που ο αριθμός τρία 
είναι συμβολικός και 
άμεσα συνδεδεμένος με 
την παράδοση και τη 
θρησκεία μας. Μέσα στη 
φωτιά ρίχνονται παλαιά 
σύνεργα της αγροτικής 
ζωής αλλά και τα Μαγιά-
τικα στεφάνια, που είναι 
κρεμασμένα στις πόρτες 
των σπιτιών από το Μάη. 
Σε κάποιες περιοχές της 
Ελλάδας κρατούν μια 

πέτρα και την ώρα που 
πηδούν πάνω από τη 
φωτιά, την πετούν πίσω 
και πάνω από το κεφά-
λι τους λέγοντας: «ας 
φύγουν όλα τα κακά» 
ή «σίδερο η μέση μου, 
πέτρα το κεφάλι μου». 
Στα Πετροκέρασα η πα-
ράδοση απαιτεί αφού 
πηδήξει κάποιος πάνω 
από τη φωτιά τρείς 
φορές, μετά να φάει 

ένα κομμάτι ψημένο 
στη φωτιά σκόρδο για 
να έχει καλή υγεία και 
να μην αρρωστήσει τον 
επόμενο χρόνο. 

Αφού λοιπόν από νω-
ρίς ο Μιχάλης Κωτινού-
δης, -το πιο ενεργό από 
τα νεαρά μέλη του συλ-
λόγου- είχε φροντίσει 
για τα απαραίτητα “τσά-
κνα”, γύρω στις εννέα 
το βράδυ άρχισε να μα-

ζεύεται στη “Μπατσίλα” 
όλη η πιτσιρακαρία του 
χωριού παρέα με γονείς, 
παππούδες και γιαγιά-
δες. Η φωτιά άναψε, το 

σκόρδο ψήθηκε 
και το έθιμο ξεκίνησε. 
Όπως ήταν φυσικό κα-
νένα παιδί δεν αρκέ-
στηκε μόνο στις “τρεις 
φορές” αφού μάλιστα 
ο συμπατριώτης Πάνος 

Λειβαδιώτης φρόντιζε 
με επιμέλεια να διατη-
ρεί τη φωτιά σπάζοντας 
και ρίχνοντας συνεχώς 
“τσάκνα” σε αυτή. Μαζί 

μ ε  τ ο υ ς 
π ι τ σ ι ρ ι -
κ ά δ ε ς 
γ ε μ ά τ ο ι 
α υ τ ο π ε -
π ο ί θ η σ η  
όρμησαν 
πάνω από 
τη φωτιά 
κ ά π ο ι ε ς 
μ α μ ά -
δες, μερι-
κοί μπα-

μπάδες με μωρά στην 
αγκαλιά, μέλη του ΔΣ 
του Συλλόγου και όσοι 
πατριώτες διατηρούν 
ακόμη την ζωντάνια της 
νεότητας τους.                         

Και ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, 
του Αϊ-Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και μου λες……

Μουσικοχορευτική Λαϊκή Βραδιά
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Tο Σάββατο 27 Ιουλίου 
2013, ο Μ.Α.Σ Ομβριανός 
Πετροκεράσων διοργά-
νωσε μια ξεχωριστή βρα-
δινή εκδήλωση για τους 
μικρούς του φίλους. Κάτω 
από το πλατάνι της πλατεί-
ας Μπατσίλα, οι μικροί Πε-
τροκερασιώτες είχαν την 
ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν τον “Μαγεμένο 
Πλάτανο” από το θέατρο 
σκιών του Χρήστου Στανί-
ση, μαθητή του αξέχαστου 
Ευγένιου Σπαθάρη. 

Καί αυτή η εκδήλωση 
εντασσόταν, όπως οι προ-
ηγούμενες, στις επετει-
ακές εκδηλώσεις των 60 
χρόνων από την ίδρυση 
του Ομβριανού. Η επιλο-
γή της πλατείας Μπατσί-
λα ως τόπου διεξαγωγής 
της εκδήλωσης δεν ήταν 
τυχαία. Είχε ως στόχο να 
ζωντανέψουν εκτός από 
την πλατεία και άλλες γει-
τονιές του χωριού, αλλά 
όπως φάνηκε και εκ του 
αποτελέσματος ήταν και 
το καταλληλότερο μέρος 
του χωριού για μια παρά-
σταση Καραγκιόζη.

Από νωρίς το πρωί το 
Δ.Σ. φρόντισε για την με-
ταφορά των απαραίτητων 
καθισμάτων από το σχολείο 
και με την βοήθεια της κας. 
Μαρίας Παπαδούδη και 
της κας. Ελένης Μανδώ-
να, καθάρισε και περιποιή-
θηκε τον χώρο. Το πλατά-
νι κλαδεύτηκε λίγο για να 
μην εμποδίζει, οι καρέκλες 

αφού καθαρίστηκαν, στή-
θηκαν δημιουργώντας ένα 
μικρό θεατράκι, ένα πρω-
τόγνωρο σκηνικό για τα 
δεδομένα της γειτονιάς. 

Γύρω στις εφτά το από-
γευμα έφτασε στο χωριό 
μας ο κ. Χρήστος Στανίσης 
με το εξοπλισμό του και 
άρχισε να στήνει μπροστά 
στα μάτια των μικρών Πε-
τροκερασιωτών, που από 
νωρίς είχαν πάρει θέση, 
τον παραδοσιακό “μπερ-
ντέ” που είναι απαραί-

τητος για το θέατρο 
σκιών. Λίγο πιο δίπλα 
ο Σύλλογος είχε φρο-
ντίσει να υπάρχει ένα 
τραπεζάκι με μια μι-
κρή εστία αερίου στην 
οποία ο Αντιπρόεδρος 
κ. Νίκος Παπαδούδης 
και η Γραμματέας κα. 
Άννα Πολίτου με του 
βοήθεια του “παντα-
χού παρόντος”  Μι-
χάλη Κωτινούδη ετοί-

μαζαν ποπ-κορν για τους 
μικρούς θεατές. 

Όλα ήταν έτοιμα κατά 
τις εννέα και μια περίερ-
γη ησυχία απλώθηκε στην 
πλατεία του χωριού και 
στην παιδική χαρά, αφού 
η Μπατσίλα μονοπωλούσε 
πλέον το ενδιαφέρον όλων 
των παιδιών. Ο μπερντές 
είχε στηθεί, όλοι είχαν 
σερβιριστεί το ποπ-κορν 
τους και αφού ο κ. Στανί-
σης έκανε μια μικρή ιστο-
ρική αναδρομή του Καρα-
γκιόζη η παράσταση άρχι-
σε. Το γνωστό σε όλους 
μας, “θα φάμε, θα πιούμε 
και νηστικοί θα κοιμηθού-
με” ακούστηκε και οι φι-
γούρες του παραδοσιακού 
Ελληνικού θεάτρου σκιών 
άρχισαν να παίζουν τους 
ρόλους τους. 

Ανάμεσα στην παράγκα 
του και το σεράι, ο ξυπό-
λυτος Καραγκιόζης μαζί με 
τον φίλο του Χατζηαβά-
τη, τον θείο του Μπάρμπα 

Γιώργο, το Κολλητήρι και 
τους άλλους γνωστούς χα-
ρακτήρες με τα αστεία του, 
τις πονηριές και τις γκάφες 
του χάρισε γέλιο σε όλα τα 
πιτσιρίκια και στους ενή-
λικες που σίγουρα θυμή-
θηκαν κάτι από τα παιδικά 
τους χρόνια.   

Η παράσταση τελείω-
σε γύρω στις δέκα αφή-
νοντας όλους όσους την 
παρακολούθησαν ικανο-
ποιημένους. Μια δεύτερη 
γύρα ποπ-
κορν έγινε 
ανάρπαστη 
από τα πι-
τσιρίκια του 
χωριού που 
αμέσως ξε-
χύθηκαν για 
να προλά-
βουν απο-
λαύσουν  το 
συνηθισμέ-
νο βραδινό 
τους παιχνί-
δι, προτού οι γονείς και οι 
γιαγιάδες τα μαζέψουν για 
ύπνο. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί 
θερμά:

Τον κ. Θεόδωρο Καρ-
τσιώτη που παραχώρησε 
το ηλεκτρικό ρεύμα που 
ήταν απαραίτητο για την δι-
εξαγωγή της παράστασης.

ΚΑΤΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Τα μέλη του Δ.Σ. τόνι-

σαν επανειλημμένα πριν 
την παράσταση ότι 
στην συγκεκριμέ-
νη εκδήλωση είχαν 
προτεραιότητα τα 
παιδιά παρακαλώ-
ντας τους συνοδούς 
τους να αφήσουν 
τις μπροστινές θέ-
σεις για αυτά και να 
καθίσουν στις πίσω. 
Παρά το γεγονός 
ότι οι περισσότε-
ροι σεβάστηκαν τις 
υποδείξεις του Δ.Σ., 

κ ά -
ποιοι τις έγραψαν 
στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους και στρογγυ-
λοκάθισαν στις μπροστινές 
θέσεις αναγκάζοντας μερι-
κά από τα παιδιά να κάθο-
νται στο έδαφος μπροστά 

σ τ η ν 
σκηνή για να μπο-

ρούν να βλέπουν.
Εάν εμείς οι ενήλικές 

και οι ηλικιωμένοι,  που 
απαιτούμε από τα παιδιά 
“να ακούνε” και να τη-
ρούν ορισμένους κανόνες, 
δεν δίνουμε το σωστό πα-
ράδειγμα με την συμπε-
ριφορά μας, ας μην περι-
μένουμε από αυτά κάτι το 
διαφορετικό και ας “λου-
στούμε” τις συνέπειες. 

   

Βραδιά Καραγκιόζη 
στα Πετροκέρασα

“Κείνο που με τρώει, κείνο που σώζει, είναι π’ ονειρεύομαι, σαν τον Καραγκιόζη…”


