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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορ-
τάστηκε και φέτος στο χωριό η επέ-
τειος της 28ης Οκτωβρίου. Όπως πά-
ντα το χωριό μας φόρεσε τα γιορτι-
νά του και σημαιοστολισμένο υπο-
δέχθηκε την εθνική μας επέτειο. Ο 
υπέροχος καιρός εκείνης της ημέ-
ρας επέτρεψε σε όλους τους κα-
τοίκους να παρευρεθούν στο Ηρώο 
μετά την Δοξολογία στην Εκκλη-
σία, όπου και έγινε η επιμνημόσυ-
νη δέηση και η κατάθεση στεφά-
νων. Κατέθεσαν στεφάνια ο πρό-
εδρος της κοινότητας κ. Γεώργιος 
Τζιούμας και ο αντιπρόεδρος  του 
Μ.Α.Σ. “Ομβριανός” κ. Νικόλαος 
Παπαδούδης. Τηρήθηκε ενός λε-
πτού σιγή και έπειτα όλοι οι κάτοι-
κοι υπό τους ήχους των αξέχαστων 
τραγουδιών της “Τραγουδίστρι-
ας της Νίκης” Σοφίας Βέμπω συ-
γκεντρώθηκαν στην πλατεία για να 
παρακολουθήσουν την γιορτή που 
ετοίμασε ο Σύλλογος. 

Περήφανος σημαιοφόρος ο 

Κωνσταντίνος Ασβεστάς μαζί με 
τα υπόλοιπα παιδιά που χειροκρο-
τήθηκαν θερμά από όλο τον κό-

σμο. Η γιορτή ξεκίνησε με τον πα-
νηγυρικό της ημέρας από την εκ-
παιδευτικό κα. Αθανασία Παπα-

δούδη η οποία έκανε μια ιστορι-
κή αναδρομή στις πολύπαθες αλλά 
ηρωικές εκείνες ημέρες και ακο-
λούθησαν ποιήματα και τραγούδια 
που είπαν τα παιδιά με πολύ σεβα-
σμό και θαυμασμό για το έπος του 
1940. Στο τέλος όλοι κεράστηκαν 
το καθιερωμένο λουκούμι και από-
λαυσαν την υπέροχη φθινοπωρινή 
ημέρα πίνοντας τον καφέ τους.

Τα παιδιά που συμμετείχαν 
στην γιορτή ήταν: Βλάχος Μιχά-
λης, Μουτζίκος Στέργιος, Κωτι-
νούδη Ελβίρα, Ασβεστάς Κων/νος, 
Μουτζίκου Αμαλία, Θωμάς Δημή-
τρης, Χοτζόλη Ελένη, Χοτζόλη Ιω-
άννα, Κουκλιάτη Ελισάβετ, Χοτζό-
λη Ελισάβετ, Θωμά Μαρία, Φρά-
γκου Γιάννης, Χιρς Αναστασία, 
Γρηγόρης και Παναγιώτης, Θεοδο-
σίου Πωλίνα, Οικονόμου Μαργαρί-
τα, Καρακώτσιος Λουκάς και Κων-
σταντίνος, Καλούδη Μαρία, Αλέ-
ξανδρος Ανετούδης, Κουκλιάτη 
Αμαλία

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

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

Ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός Πετροκεράσων οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Η μεταλλευτική δραστηριότητα της εταιρίας 
“Ελληνικός χρυσός” και οι επιπτώσεις της στην 
ευρύτερη περιοχή. Δυνατότητες και προοπτικές 

ανάπτυξης στο πνεύμα της αειφορίας»

Ομιλητές και θέματα των εισηγήσεων:
• Χάρης Λαζαρίδης, καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Τομέα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων. Θα αναπτύξει το θέμα «Ανοικτή εξόρυξη 
χρυσού - επιπτώσεις στη ζωή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευ-
ρύτερη περιοχή και τη Β. Ελλάδα»
• Ανδρέας Γιαννακουδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Χημείας, πρώην 
αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. Θα αναπτύξει το θέμα «Η επόμενη μέρα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στις 15 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή 

και ώρα 11:00 π.μ. στα Πετροκέρασα, 
στo κοινοτικό καφενείο.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Γιάννης Αικατερινάρης, αρ-
χιτέκτων, π. πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακε-
δονίας. Ο ίδιος κατά την παρουσίαση των εισηγητών θα αναφερθεί, εν 
συντομία, στη νέα Χωροταξική Μελέτη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, και την σχέση της με τα μεταλλεία και τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Τις εισηγήσεις θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και σύντομες τοποθετήσεις 
των παρευρισκομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Α.Σ. Ομβριανός Πετροκεράσων 
καλεί όλες και όλους, πατριώτες και φίλους στον ετήσιο χορό του 

που θα γίνει στην αίθουσα 
“Μυγδονία Palace” των λουτρών Λαγκαδά στις:

16 Φεβρουαρίου 2014 & ώρα 1.00 το μεσημέρι

Είναι ευκαιρία για όλους μας να ξεφύγουμε από την καθημερινό-
τητα, να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε και να μιλήσουμε με φίλους 
και συγχωριανούς αλλά και να ενισχύσουμε τον σύλλογο που χρει-

άζεται την βοήθεια όλων. 
Οι κρατικές κάνουλες στέρεψαν, οι Δημοτικές λιγοστεύουν, 

το μόνο που έμεινε είναι

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ

στήριξη προς τον Σύλλογο και προς το χωριό μας.

 Γι’ αυτό λοιπόν καλό είναι 
να μην λείψει κανείς.

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθεύεστε από τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ομβριανού

Τιμή πρόσκλησης 15€   

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ “ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ”

ΕΥΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εύχονται σε

όλα τα μέλη, τους πατριώτες και φίλους του Ομβριανού, 
καθώς και στις οικογένειες τους

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
& 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ 2014 

Υγεία-Ευτυχία- Προκοπή
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Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΕΔΡΑ:
Στρωμνίτσης 25

Τηλ. 2310 317585
FAX: 2310321885

Email: omvrianos@gmail.com
Facebook: 

Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ενημερωτικό φύλλο 
για τη δράση του Συλλόγου

 και τα προβλήματα του χωριού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ύλης – Σύνταξης

Ο Πρόεδρος
του Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλ. 2310 930023
Κιν. 6978 656459

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
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

Κοινωνικά

Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε 
του «Ομβριανού»
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλό-
γου 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 συν-
δρομή τους μέσω τραπέζης ο αριθμός λο-
γαριασμού του συλλόγου είναι: 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 
233/347887-44

ΙΒΑΝ: 
GR9601102330000023334788744

Γάμοι
Η Φαίη Παπαδέλη και ο Φώτης Κοτανίδης πα-
ντρεύτηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 στο Δη-
μαρχείο Θεσσαλονίκης. 
Η Δέσποινα Μέργιανου και ο Στέφανος Καλού-
δογλου παντρεύτηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2013 
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε ευτυχία”.
    
Γεννήσεις
Ο Φιγκιώρης Θανάσης του Ιωάννη και η Ελέ-
νη Πανανοπούλου την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 
2013 απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Ο Απόστολος Κυριαζής του Κωνσταντίνου και η 
Ελένη Χριστοδουλάκη απέκτησαν ένα υγιέστα-
το κοριτσάκι.
Η Άννα Μπερμπερίδου και ο Γιάννης Αναγνω-
στάκης την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013 απέ-
κτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Η Τασούλα Φράγκου και ο Απόστολος Θασίτης 
απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.
Η Μαργαρίτα Καρλή και ο Απόστολος Τζιγκαλά-
γιας απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν”.

Βαπτίσεις 
Η Σοφία Γρηγορούδη και ο Δημήτρης Νίκου την 
Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου. 
Νονά ήταν ο κ. Χριστίνα Γκούτσιου η οποία του 
έδωσε όνομα Ευρυδίκη. 
Η Εμμανουέλλα Μέργιανου και ο Βασιλούδης 
Αναστάσιος την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 βά-
πτισαν το αγοράκι τους στην Ποταμιά Θάσου. 
Νονοί ήταν οι Σοφία Γρηγορούδη και ο Δημή-
τρης Νίκου οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Ιω-
άννης-Παΐσιος.
Ο Οδυσσέας Νικολαΐδης και η Έλενα Ραπτοπού-
λου βάπτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Μαρία.
Ο Φάνης Σιάτρας και η Κική Ελισσαίου βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν το όνομα 
Βασιλεία. 

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

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΟΥ “ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ”
Στην νέα ιστοσελίδα του συλλόγου 

www.omvrianos.gr υπάρχει η επιλογή 
“Αναμνήσεις μια εποχής που πέρασε”. 
Για τον εμπλουτισμό της ο σύλλογος 
παρακαλεί όλους του συμπατριώτες που 
έχουν στη διάθεσή τους παλαιές φωτο-
γραφίες (της δεκαετίας 1950 - 70 ασπρό-
μαυρες) που αφορούν  σε δραστηριότη-
τες της καθημερινής ζωής του χωριού 
(αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασί-
ες),  κοινωνικές συγκεντρώσεις (πανη-
γύρια - συνεστιάσεις) και αθλητικές εκ-
δηλώσεις (φωτογραφίες της ομάδας) να 
τις παραχωρήσουν στα μέλη του Δ.Σ. Οι 
φωτογραφίες θα ψηφιοποιηθούν και θα 
επιστραφούν στους κατόχους τους. 
Επίσης, το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπα-
τριώτες, κυρίως νεαρής ηλικίας (που 
γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών) να καταγράψουν από 
του γηραιότερους (παππούδες και για-
γιάδες) παραδοσιακές συνταγές, έθιμα, 
τραγούδια, ιστορίες, μασάλια, πληρο-
φορίες για τα τοπωνύμια του χωριού 
και οτιδήποτε πιστεύουν ότι αξίζει να 
διασωθεί από τη μια γενιά στην άλλη. 

Εσύ έδωσες ή 
έστειλες 
τη συνδρομή σου;

Για την περίοδο 2013-14, δασκάλα των πα-
ραδοσιακών χορών κα. Ευαγγελία Κώτσια, 
πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης με ειδικότητα στους Ελληνικούς παρα-
δοσιακούς χορούς και πλούσιο εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό έργο. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά:

Τον κ. Αιμίλιο Κουτράκο για την 
έκπτωση που μας έκανε κατά την 
αγορά των κρεάτων που ψήθηκαν 
την ημέρα της γιορτής του κάστα-

νου για την οικονομική ενίσχυση του 
Συλλόγου. 

Τον κ. Τσιουλάκη από την Παλαι-
όχωρα Χαλκιδικής που χάρισε στον 

Σύλλογο μας ένα τσουβάλι κάρβουνα 
για το ψήσιμο των κρεάτων. 

Τον κ. Κωνσταντίνο Σιμώνη για 
την προσφορά δυο δοχείων τυριού.

Τον κ. Δημήτρη Τσίλιο για την 
προσφορά ενός δοχείου τυριού. 

Τον κ. Δημήτρης Στρατζέμης για 
την προσφορά ενός αρνιού.

Πήραν πτυχίο
Ο Γεώργιος Τσιπρόπουλος πήρε το πτυχίο του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ο Χρήστος Τσάρος του Σταμάτη και της Κα-
τερίνας πήρε το πτυχίο του Τμήματος Κτη-
νιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Ο σύλλογος τους εύχεται “καλή σταδιο-
δρομία”.

Πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο
Η Σταυρίνα Κωτούδη του Απόστολου και της 
Ελένης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. 

Η Χριστίνα Μαλακούδη του Γεωργίου και της 
Μαρίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
& Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 

Ο σύλλογος τους συγχαίρει και τους εύ-
χεται “καλή πρόοδο”.

Το Δ.Σ. παρακαλεί τους συμπατριώτες 
και τους φίλους του Συλλόγου που 
διαφημίζονται μέσω της εφημερίδας 
να τακτοποιήσουν τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις (20 € ετησίως)

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΒΕΣ 
ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

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

Παιδικό τμήμα: 6.00-7.00 μ.μ.
Τμήμα ενηλίκων: 7.00-8.00 μ.μ.
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Κτηματογράφιση Αγροτεμαχίων Σπινιάς 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΜΒΑΔΟ (τ.μ.) ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΥ 
 2 1860 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 3 1873 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 4 1699 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5 1517 ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ
 6 1506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 7 1511 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8 1542 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 9 1511 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΓΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 10 1515 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΓΚΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 11 1513 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΓΚΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 12 1512 ΠΑΤΡΑ ΦΙΓΚΙΩΡΗ ΜΙΧΑΗΛ
 13 1522 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΓΚΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 14 1521 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 15 1524 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 16 1525 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 17 1506 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ 
 18 1502 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ 
 19 1500 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ 
 20 1500 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ 
 21 1502 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 22 1505 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΒΑΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
 23 1501 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ 
 24 1503 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 25 1500 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΑΚΗΣ
 26 1501 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 27 1504 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 28 1587 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 29 1538 ΈΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 30 1533 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 31 1514 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 32 1544 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 33 1526 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΛΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 34 1541 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 35 1500 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΪΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 36 1502 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΪΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 37 1941 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΪΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 38 1547 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
 39 1584 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ 
 40 1525 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΪΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 41 1511 ΆΝΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 42 1553 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 43 1506 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 44 1576 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 45 1509 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
 46 1508 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
 47 1924 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 48 1553 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 49 1544 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 50 1533 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 51 1513 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 52 1518 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 53 1505 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 54 1514 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 55 1507 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 56 1518 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 57 1524 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΓΚΙΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 58 1513 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 60 1515 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 61 1508 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 62 1528 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 63 1519 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 64 1518 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΟΣ
 65 1536 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 66 1528 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 67 1524 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 68 1510 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΕΛΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 69 1505 ΝΙΤΣΑ ΓΙΟΡΟΥΔΗ 
 70 1808 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 71 1518 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
     (& ΜΑΡΙΑ)

 72 1529 ΕΡΜΙΩΝΗ ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 73 1622 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 74 1536 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 75 1533 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 76 1536 ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 77 1527 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 78 1520 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 79 1542 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 80 1526 ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 81 1555 ΆΝΝΑ ΤΣΩΜΗ 
 82 1547 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 83 1531 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 84 1524 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 85 1529 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 86 1524 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 87 1513 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 88 1518 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 89 1525 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 90 1527 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 91 1531 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 92 1533 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
 93 1521 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
 94 1528 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 95 1520 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 96 1511 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 97 1510 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΪΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
 98 1508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 99 1507 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
 100 1504 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 101 1504 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 102 1501 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 103 1511 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΗΛΙΑΣ
 104 1517 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΗΛΙΑΣ
 105 1502 ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 106 1504 ΜΑΡΙΑ ΟΥΓΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 107 1502 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 108 1501 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 109 1500 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 112 1506 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 113 1517 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 114 1503 ΕΛΕΝΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 115 1511 ΕΛΕΝΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 116 1507 ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 117 1505 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 118 1508 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 119 1510 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΣΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 120 1511 ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 121 1504 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 122 1507 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 123 1512 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 124 1512 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
 125 1514 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 126 1511 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 127 1511 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 128 1509 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
 129 1518 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 130 1510 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 131 1512 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 132 1514 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 133 1569 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΕΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 134 1554 ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 135 1529 ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛAΪΔΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
 136 1549 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
 137 1523 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 138 1546 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 139 1515 ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 
 140 1505 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ 
 141 1839 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΜΒΑΔΟ (τ.μ.) ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΥ  



σελίδα 4 Ομβριανός

 








σελίδα 8 Οµβριανός

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 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία στα Πετροκέρασα η 4η “Γιορτή Κάστανου», μια εκδήλωση που 
ο Σύλλογος μας προσπαθεί να καθιερώσει σε ετήσια βάση. 

Η διαφήμιση και η οργάνωση της εκδήλωσης έγινε όπως και 
πέρσι από νωρίς. Πανό κρεμάστηκαν στους κεντρικούς δρόμους, 
αφίσες κολλήθηκαν στα γύρω χωριά, οι φίλοι και τα μέλη ειδο-
ποιήθηκαν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κάστανα αγο-
ράστηκαν, φρεσκαρίστηκε η πλατεία και όλα ήταν έτοιμα. Ένα 
τελευταίο test-drive των ψησταριών το Σάββατο το βράδυ και 
στις δώδεκα το μεσημέρι της επόμενης μέρας η μυρωδιά των ψη-
μένων κάστανων πλημμύρισε και πάλι την πλατεία. 

Αρκετοί ήταν οι επισκέπτες εκείνης της ημέρας. Ο καλός καιρός 
τους επέτρεψε όχι μόνο να γευτούν τα κάστανα και το μπρούσκο 
κρασί του χωριού μας αλλά και να περιηγηθούν στα παραδοσιακά 
σοκάκια του και να απολαύσουν την τοπική κουζίνα και τα σου-
βλάκια του Συλλόγου κάτω από τα πλατάνια της πλατείας. 

Όπως σε κάθε εκδήλωση οι παραγωγοί του χωριού μαζί με 
παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής είχαν μια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία να εκθέσουν και να πουλήσουν τα παραδοσιακά προϊό-
ντα τους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάν-
νης Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Σταύρος Τερ-
ζάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Φώτης Μπρόζος, κ. Δημήτρης 
Στρατζέμης και κ. Γιώργος Κεμαλμάς και πρόεδρος της κοινότη-
τας Πετροκεράσων κ. Γιώργος Τζούμας. 

Χορηγοί ήταν οι κτηνοτρόφοι: κ. Κωνσταντίνος Σιμώνης, κ. 
Δημήτρης Τσίλιος και κ. Δημήτρης Στρατζέμης που πρόσφεραν 
τα δώρα για την λαχειοφόρο αγορά εκείνης της ημέρας

4η 
Γιορτή 
Κάστανου
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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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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

Τσίλιος Δημήτριος 

κτηνοτρόφος 

Τηλ. 2371061259 

Παλαιόχωρα Χαλικιδικής

Το ραντεβού ήταν στις 6:30 
π.μ. της Παρασκευής 30 Αυγού-
στου 2013 στο χωριό,   για  μια 
τριήμερη επίσκεψη – προσκύνη-
μα στο Άγιο Όρος. Συγκεντρω-
θήκαμε 12 προσκυνητές, μέλη 
του συλλόγου ΜΑΣ Ομβριανός 
Πετροκεράσων και φίλοι του χω-
ριού και με Ι.Χ. αυτοκίνητα φτά-
σαμε στην Ουρανούπολη για τον 
πρωινό καφέ. Στις 9:30 επιβιβα-
στήκαμε στο πλοιάριο που θα μας 
οδηγούσε στην Δάφνη. Ο καιρός 

θαυμάσιος και ύστερα από δυό-
μιση ώρες ταξίδι αποβιβαστήκαμε 
στην Δάφνη.

Από την Δάφνη χωρίς καμία 
καθυστέρηση και μετά από μία 

σύντομη διαδρομή με ένα 12/
θεσιο λεωφορειάκι  φθάσαμε 
στην Ι. Μ Ξηροποτάμου.  Το τυ-
πικό κέρασμα του Αγίου Όρους 
προς όλους τους προσκυνη-
τές (λουκούμι, ρακί και νερό) 
ξαφνιάζει αυτούς έρχονται για 
πρώτη φορά και επαναλήφθη-
κε σε όλες μας τις επισκέψεις 
όπου και αν πήγαμε. Μετά το 
προσκύνημα των ιερών λειψά-
νων, αναχωρήσαμε για Καρυές 
(το διοικητικό  κέντρο του Αγί-
ου Όρους) και την σκήτη του 
Αγίου Ανδρέα όπου ήταν και η 
πρώτη μας διανυκτέρευση σε 
ένα δωμάτιο «σαραντάκλινο»!!  
Στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα, 
οι χώροι μεγάλοι σε έκταση οι 
εγκαταστάσεις πολλές και τα 
έργα συντήρησης και αναστή-
λωσης σημαντικά.

 Ακολουθήσαμε  για δύο μέ-
ρες  το τυπικό  των μοναχών 
του Αγ. Όρους. Μια πραγματική 
μυσταγωγική στιγμή είναι όταν 
μέσα στον βαθύ ύπνο, γύρω 
στις τέσσερις τα ξημερώματα, 
ακούς το «τάλαντο» να σε κα-
λεί για την εκκλησία. Η δροσιά 
της νύχτας, η «εκκωφαντική 
ησυχία» έξω από τον ναό, το 
φως των κεριών, οι ψαλμωδί-
ες και τα  αναγνώσματα μέσα 
στο καθολικό, δημιουργούν μια 
ατμόσφαιρα προσευχής και κα-
τάνυξης! 

Το πρωινό του Σαββάτου, το 
λεωφορειάκι ήταν εκεί για να 
μας πάει στην Ι.Μ Φιλοθέου, 

όπου προσκυνήσαμε 
τα Άγια λείψανα και 
είδαμε για λίγο τον 
ηγούμενο. Επόμενη 
στάση η Ι.Μ. Ιβήρων 
όπου ξεναγηθήκαμε 
σύντομα στους χώ-
ρους της και στα προ-
σκυνήματά της (Πα-

ναγία η Πορ-
ταΐτισσα, η 
χρυσή λεμονιά 
κ.α.). Μια γρή-
γορη στάση-
προσκύνημα 
στην γειτονική 
Ι.Μ. Καρακά-
λου και μετά 
από μια κου-
ραστική δια-
δρομή φτάσα-
με το μεσημέρι στην Ι.Μ Μεγί-
στης Λαύρας το παλαιότερο μο-
ναστήρι του Αγίου Όρους όπου 
και διανυκτερεύσαμε. Το βράδυ 
μετά τον εσπερινό και το από-
δειπνο ο πατήρ Βασίλειος έκανε 
μια ομιλία σε όλους τους προ-
σκυνητές.  

Την  Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 
το πρωί μετά την θεία λειτουρ-
γία και την τράπεζα,  στην επι-
στροφή για Καρυές κάναμε μια 
στάση στην σκήτη του Προφή-
τη Ηλία (προσκύνημα και ξενά-
γηση στο μουσείο της μονής). 
Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε 
από το Άγιο Όρος  χωρίς να επι-
σκεφτούμε  το Πρωτάτο (καθε-
δρικός ναός ο οποίος βρίσκεται 
στο κέντρο των Καρυών, ο ναός 
είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος 
του Αγίου Όρους, 962 μ.Χ., είναι 
αφιερωμένος στην Κοίμηση της 
Θεοτόκου) όπου προ-
σκυνήσαμε την εικόνα 
της Παναγίας «Άξιον 
Εστί». 

Μικρή αναμονή 
στην Δάφνη, ο απα-
ραίτητος τελωνιακός 
έλεγχος και επιβίβα-
ση στο πλοίο της επι-
στροφής για Ουρα-
νούπολη. Το γκρούπ 
συζητούσε για τις 
εντυπώσεις που άφη-
σε στον καθένα η σύ-

ντομη αυτή επίσκεψη στο «πε-
ριβόλι της Παναγίας». 

Η εκδρομή αυτή δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί με τέτοια επι-
τυχία,  χωρίς την οργάνωση και 
βοήθεια των  Δημήτρη  Κου-
κλιάτη και  Θανάση Καλαφάτη, 
τους οποίους όλο το γκρουπ 
των προσκυνητών ευχαριστεί 
ιδιαίτερα.

Τσίντζος Πέτρος

Προσκυνηματική  εκδρομή στο Άγιο Όρος, Αύγουστος 2013
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Το παιχνίδι αποτελεί ανάγκη 
για τον άνθρωπο και είναι απαραί-
τητο στοιχείο για τη σωματική και 
πνευματική του ανάπτυξη.

Αποτελεί ένα μέρος της ζωής 
του παιδιού, τόσο, που μόνο λίγοι 
άνθρωποι σκέφτονται ποια και 
πόση μεγάλη είναι η σημασία του 
για  τη εξέλιξή του. Για το παιδί 
είναι η ίδια η ύπαρξή του.

Εμείς ευτυχώς είμαστε από τα 
τυχερά παιδιά που περάσαμε την 
παιδική μας ηλικία παίζοντας δε-
κάδες παιχνίδια στις γειτονιές και 
στα σοκάκια του χωριού μας.

Τα σημερινά παιδιά όμως τι; 
Απλώς κάθονται με τις ώρες 
μπροστά σε μια οθόνη κρατώντας 
το…….. ποντίκι.

Χωρίς αμφιβολία το Διαδίκτυο 
σήμερα αποτελεί ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής των 
παιδιών. Είναι ένα σημαντικό ερ-
γαλείο τόσο για την ενημέρωση 
όσο και για τη ψυχαγωγία τους. 
Πρέπει όμως η χρήση του να γί-

νεται με σωστή επίβλεψη και να 
είναι και οι γονείς ενήμεροι για 
τους κινδύνους που καραδοκούν  
ώστε να κατευθύνουν σωστά τα 
παιδιά.

Βάσει επιστημονικών μελετών 
το 26% των παιδιών χρησιμοποιεί 
καθημερινά το Διαδίκτυο και το 
1%  των εφήβων στην Ελλάδα 
έχει εθιστεί στη χρήση του. Το 
φαινόμενο εθισμού είναι συχνό-
τερο σε αγόρια στη μέση εφηβεία 
(15 έως 17 ετών) που μπορεί να 
προέρχονται από δυσλειτουρ-
γικές οικογένειες και πολλές 
φορές έχουν προβλήματα όπως 
κατάθλιψη, υπερκινητικότητα και 
διάσπαση προσοχής.

Ο υπερβολικός χρόνος ενα-
σχόλησης του παιδιού με τον 
υπολογιστή, η απότομη μείωση 
στη σχολική του επίδοση, η αδι-
αφορία για πράγματα που παλιά 
το ευχαριστούσαν, η απομόνωση 
από τους φίλους τους είναι με-
ρικές από τις ενδείξεις που θα 

κάνουν τους γονείς 
να αναρωτηθούν εάν 
το παιδί τους έχει 
εθιστεί στη χρήση 
του Διαδικτύου.

Υπάρχουν κάποιοι 
τρόποι λοιπόν, ώστε 
οι γονείς να αντιμε-
τωπίσουν το πρόβλημα και να 
καθοδηγήσουν το παιδί τους στη 
σωστή χρήση του υπολογιστή. 
Είναι χρήσιμο να αφιερώνουν 
κάποιο χρόνο με το παιδί τους 
για να εξερευνήσουν μαζί κάποιες 
ιστοσελίδες και κατά καιρούς να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητές 
του στο Διαδίκτυο. Καλό είναι ο 
υπολογιστής να βρίσκεται σε επι-
βλεπόμενο χώρο, ώστε να ελέγ-
χεται διακριτικά η δραστηριότητα 
του παιδιού. Πρέπει επίσης να 
βάλουν ένα όριο στο χρόνο τον 
οποίο ξοδεύει το παιδί στο Διαδί-
κτυο και να ασχολείται και με άλ-
λες δραστηριότητες (αθλητισμός, 
παραδοσιακός χορός κ.λ.π.).

Σημαντικό είναι να έχουν ενημε-
ρωθεί οι γονείς για το ποιους πρέπει 
να ειδοποιήσουν  εάν ανακαλύψουν 
κάποια περίεργη δραστηριότητα 
από διαχειριστές ιστοσελίδων.

Το Διαδίκτυο λοιπόν χωρίς αμφι-
βολία είναι ένα μέσο που κυριαρχεί 
σήμερα στις ζωές των παιδιών μας 
και αναμφισβήτητα η πρόοδος της 
τεχνολογίας είναι αρκετά ωφέλιμη 
για τους μικρούς μας φίλους, αφού 
τους ανοίγει νέους ορίζοντες και 
νέες δυνατότητες που στο παρελ-
θόν φάνταζαν αδύνατες 

Θα πρέπει όμως να φροντίσου-
με όλοι μας με σωστή καθοδήγηση 
να κάνουμε το Διαδίκτυο ευχάρι-
στο και προπαντός ασφαλή στα 
χέρια των παιδιών μας.

Παιδί & Internet
Γράφει η κ. Παπαδούδη Αθανασία

• Περπάτα περίπου 10 με 30 λεπτά κάθε μέρα και καθώς περπα-

τάς να γελάς.

• Παρέμεινε σιωπηρός τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε μέρα.

• Να κοιμάσαι για επτά ώρες.

• Να ζεις με τα τρία Ε:  Energy, enthusiasm, empathy. 

= Ενέργεια, Ενθουσιασμός, Συναίσθημα.

• Παίξε περισσότερα παιχνίδια.

• Διάβασε περισσότερα βιβλία από όσα διάβασες το 2014.

• Πίνε όσο μπορείς περισσότερο νερό.

• Τρώγε περισσότερα τρόφιμα από αυτά που ωριμάζουν στα δέ-

ντρα και στα φυτά και περιόρισε αυτά που παρασκευάζονται στα 

εργαστήρια.

• Να τρώς πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας και 

βραδινό σαν ζητιάνος.

• Αφιέρωσε χρόνο για διαλογισμό και προσευχή. Αυτά θα μας 

δίνουν το ημερήσιο «καύσιμο» για τις πολυάσχολες ζωές μας.

• Να ονειρεύεσαι περισσότερο όσο είσαι ξύπνιος.

• Να γελάς όσο περισσότερο μπορείς.

• Προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον τρείς ανθρώπους να γε-

λούν κάθε μέρα.

• Μη σπαταλάς την πολύτιμη ενέργεια σου σε κουτσομπολιά.

• Να μην έχεις αρνητικές σκέψεις για πράγματα τα οποία δεν 

μπορείς να ελέγχεις αλλά να επενδύεις την ενέργεια σου στην 

θετική παρούσα στιγμή.

• Αφιέρωσε χρόνο με ανθρώπους ηλικίας άνω των 70 και κάτω 

των 6 ετών.

• Η ζωή είναι τόσο μικρή για να σπαταλάς χρόνο μισώντας 

οποιονδήποτε.

• Μη παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά. Κανείς άλλος δεν το 

κάνει.

• Ξέχασε ζητήματα που αφορούν το παρελθόν. Μην υπενθυμί-

σεις στους γύρω σου τα σφάλματα τους που αφορούν το πα-

ρελθόν. Αυτό θα καταστρέψει τη δική σου τωρινή ευτυχία.                                                                  

Συμβουλές για καλύτερη ζωή το 2014
(Συμβουλές για το 2014, πάντα όμως διαχρονικές για υγεία και μακροζωία)

• Συνειδητοποίησε ότι η ζωή είναι ένα σχολείο και εσύ ζεις για 

να μαθαίνεις.

• Τα προβλήματα είναι απλώς μέρος της διδακτέας ύλης τα 

οποία εμφανίζονται και φεύγουν σαν το μάθημα της Άλγεβρας 

,αλλά τα μαθήματα που διδάσκεσαι θα κρατήσουν όλη σου τη 

ζωή.

• Δεν θα πρέπει να κερδίζεις κάθε σου επιχείρημα, συμφωνείς ή 

διαφωνείς.

• Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με τις ζωές των άλλων. Δεν έχεις 

ιδέα από τι προβλήματα αυτές είναι γεμάτες.

• Κάνε ειρήνη με το παρελθόν σου, ώστε αυτό να μη σου χαλά-

σει το παρόν.

• Οι συνάδελφοι σου δεν θα φροντίσουν για σένα όταν αρρω-

στήσεις. Οι φίλοι σου μπορεί. Παρέμεινε σε επαφή και συγχώ-

ρησε τον καθένα για κάθε τι.

• Για ότι οι άλλοι άνθρωποι σκέπτονται για σένα δεν είναι δική 

σου υπόθεση.

• Οτιδήποτε καλό ή κακό μια κατάσταση είναι, θα αλλάξει.

• Να απαλλαγείς από κάθε τι που δεν είναι χρήσιμο, ευχάριστο ή 

χαρούμενο.

• Η ζήλια είναι χάσιμο χρόνου.

• Έχεις ήδη ότι χρειάζεσαι. Τα καλά δεν έχουν έρθει ακόμα.

• Δεν έχει σημασία πως αισθάνεσαι. Σήκω, ντύσου και βγες.

• Μην υπερβάλλεις. Περιορίσου στις δυνατότητες σου.

• Ο εσωτερικός σου κόσμος τις περισσότερες φορές είναι χαρού-

μενος, άρα είσαι ευτυχισμένος.

• Κάνε το σωστό.

• Να καλείς την οικογένεια σου συχνά.

• Τέλος κάθε μέρα να δίνεις κάτι τι καλό στους άλλους.

(Μετάφραση από Αγγλικό κείμενο που βρέθηκε στο διαδίκτυο)

Για την καταχώρηση 

Λάκης Μουτζίκος



σελίδα 8 Ομβριανός

Εκδρομή στις Σέρρες

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Ομβριανού

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Το Σάββατο ξεκινήσαμε για την 
εκδρομή μας από τα Πετροκέρασα 
στις 6.00 το πρωί με πολλή όρεξη 
και έχοντας για σύμμαχό μας τον 
καλό καιρό. Αφού κάναμε μία στάση 
στη Θεσσαλονίκη για να παραλάβου-
με και τους υπόλοιπους εκδρομείς, 
φτάσαμε στην πόλη των Σερρών 
όπου σταματήσαμε στην κεντρική 
πλατεία για να πάρουμε πρωινό και 
καφέ έτσι ώστε να έχουμε ενέργεια 
για την υπόλοιπη μέρα. 

Αμέσως μετά κατευθυνθήκαμε 
προς την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από μία θαυμάσια δια-
δρομή 10 χιλιομέτρων, βορειοανατολικά των Σερρών. Εκεί οι μοναχές 
μας ξενάγησαν στον Ιερό Ναό και το μουσείο της Μονής και μας έδειξαν 
τα εκθέματα τους που περιελάμβαναν γεωργικά και αμπελουργικά μη-
χανήματα και προϊόντα δικής τους παραγωγής.

Στη συνέχεια, απολαύσαμε το 
μεσημεριανό μας φαγητό στον Αϊ-
Γιάννη που βρίσκεται λίγο έξω από 
την πόλη των Σερρών, ανάμεσα στη 
φύση και στα πλατάνια.

Αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, ξε-
κινήσαμε για τον τελευταίο μας 
σταθμό, το σπήλαιο Αλιστράτης, 
το πιο αξιοποιημένο σε όλη την Ελ-
λάδα. Εκεί απολαύσαμε τη μαγεία 
και την ομορφιά της παρθένας κι 

ανέγγιχτης από τον άνθρωπο φύσης. Εκστασιασμένοι καθώς ήμασταν 
και έχοντας γνωρίσει τόσες διαφορετικές ομορφιές, πήραμε το δρόμο 
της επιστροφής.

Κατά γενική ομολογία ήταν η πιο επιτυχημένη εκδρομή του Συλλό-
γου και οφείλονταν στο κέφι και την ζωντάνια που φρόντισαν να δια-
τηρήσουν τα ανέκδοτα και τα χωρατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, 
της Αθανασίας Παπαδούδη του Σωτήρη Τζιούμα και του Αντιπροέδρου 
μας Νίκου Παπαδούδη. 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΡΟΙ!!!

Μιχάλης Καρτσιώτης 
(Επίτιμος Πρόεδρος)
1953-1954, 1957-1958, 1981-
1983, 1992-1994 (6 θητείες)

Βασίλης Κωτούδης 
1979-1980, 1980-1981, 2011-
2012 (3 θητείες)

Όλγα Πολυμερά 
2008-2009, 2009-2010 (2 θητείες)

Γιώργος Κουκλιάτης 
2010-2011 (1 θητεία)

Κυριάκος Σκαρλάτος 
2006-2007, 2007-2008 (2 θητείες)

Μανώλης Καρτσιώτης 
2004-2005, 2005-2006 (2 θητείες)

Αργύρης Κουρουμπέλος 
1999-2000 (1 θητεία)

Ιωάννης Γεροσωτήρης 
1997-1998, 1998-1999 (2 θητείες)

Μανώλης Καλαφάτης 
1996-1997 (1 θητεία)

Θεοδόσης Θεοδοσιάδης 
1984-1985,1989-1990, 1995-
1996 (3 θητείες) 

Αριστείδης Λέκκας 
1994-1995 (1 θητεία)

Αργύριος Πλαταμώνας 
1991-1992 (1 θητεία)

Νίκος Κουμπουρέλος 
1990-1991 (1 θητεία)

Μιχάλης Καμπανάς 
1971-1972,1972-1973, 1977-
1979, 1983-1984 ,1988-1989
(5 θητείες)  

Αθανάσιος Μαλακούδης 
1987-1988 (1 θητεία) 

Χρήστος Νίκας 
1986-1987 (1 θητεία)

Θεόδωρος Λέκκας 
1976-1977 (1 θητεία)

Μιχάλης Λειβαδιώτης 
1973-1974,1974-1975 (2 θητείες)

Λάκης Λειβαδιώτης 
1965-1966 (1 θητεία)

Θανάσης Καλαφάτης 
1985-1986, 2000-2001,2001-
2002, 2002-2003, 2003-2004, 
2012-2013, 2013-2014 
(7 θητείες)

ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ

Απ’ τη φωλιά τους πέταξαν 
ξέγνοιαστα περιστέρια
πήραν της νιότης τα όνειρα
και παν’ να βρουν τ’ αστέρια

Μα βρίσκουν μαύρο ουρανό 
ήλιο αφανισμένο
κι της ζωής το διάσελο
ήταν κι αυτό καμένο

Γυρνούν ξανά στη μάνα τους
να μάθουν την αλήθεια
που την ψυχή τους τάιζε
ψεύτικα παραμύθια

Κι αυτή με πόνο στην καρδιά
τους λέει με λίγα λόγια
πως γέμισε η στράτα τους
αρπακτικά «λαμόγια»

Είναι γεράκια απ’ το βοριά
κι από τη Δύση όρνια
θέλουν στα ελεύθερα πουλιά
να σπείρουν τη διχόνοια

Γι’ αυτό πετάξτε στο Νοτιά
στην Ιβηρία πάτε
βρείτε εκεί τ΄ αδέλφια σας
κι αγκαλιασμένα ελάτε

Κι όλα μαζί ελεύθερα 
ενώστε τα φτερά σας
τσακίστε τα αρπακτικά
ν΄ ανθίσουν τα όνειρα σας

Αφιερωμένο στην χαμένη γενιά 
(25-35)

Οκτώβρης 2013-11-16 Νίκος 
Παπαδούδης

Ο Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 
την Κυριακή 22 Δεκέμβρη 

και ώρα 1 το μεσημέρι 
διοργανώνει χριστουγεννιάτικη γιορτή 

για τα παιδιά του χωριού, 
στην πλατεία των Πετροκεράσων. 


