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Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του «Ομβριανού»
Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, ιδιαίτε-
ρα 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 ταμί-
ας θα σας στείλει την απόδειξή σας.

Εσύ έδωσες ή έστειλες 
τη συνδρομή σου;

Για ακόμη μια χρονιά γιορτάστηκε με μεγάλη επιτυχία η 
γιορτή κάστανου στα Πετροκέρασα. Από βδομάδες πιο μπρο-
στά άρχισε η προετοιμασία για την γιορτή. Οι αφίσες και τα 
πανό τυπώθηκαν, έγινε η παραγγελία για τα κάστανα στους 
παραγωγούς του χωριού, το κρασί αγοράστηκε, η μουσική 
εξασφαλίστηκε και ένα σωρό παρελκόμενα ετοιμάστηκαν. Συ-
νεδριάσεις συνεχόμενες, τρέξιμο από όλα τα μέλη του συμ-
βουλίου και φυσικά, έξοδα από τα χρήματα που δεν είχαμε. Οι 
προβλέψεις του καιρού άσχημες και η ανησυχία μας στο ζενίθ. 
Παραμονή και οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνται, ώστε 
να μην αφεθεί τίποτα στην τύχη του. Το βράδυ γίνεται η γενι-
κή δοκιμή και περιμένουμε να ξημερώσει. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
6941590119 
ΑΝΤΙΠΡΟΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  6944511736 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΝΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
6944865160 
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
6932395834 
ΕΦΟΡ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ: ΖΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  
6972103353 
ΥΠΕΥΘ.ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΚΩΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
6947219953 
ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  6945457100 
ΕΦΟΡ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  
6972715065 
ΕΦΟΡ.ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΚΑΡΤΣΙΩΤΟΥ ΔΩΡΑ  
6973211479
ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

Αυτό σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε να αναλάβουμε τα 
ηνία του Συλλόγου μας. Δεν είχαμε ούτε την πείρα, ούτε 
την γνώση, ούτε την εμπειρία…. Πώς θα αποκτηθούν όμως 
αυτά αν δεν δοκιμάσεις; Κι έτσι…χωρίς προσωπικά συμφέ-
ροντα και προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά με πολλή όρεξη, 
με πείσμα και κυρίως με πολλή αγάπη για το όμορφο χωριό 
μας ξεκινήσαμε και κλείσαμε τα αυτιά μας στα κακεντρεχή 
σχόλια και στα κακόβουλα κουτσομπολιά.

Λίγο μετά την ανακοίνωση ότι πρόκειται να αναλάβου-
με τον Σύλλογο, «με έπιασε» η κυρία Ντίνα (ξέρει αυτή), 
βαθιά συγκινημένη και μου είπε: « Κορίτσι μου, μπράβο 
σας!!! Ο σύλλογος χρειάζεται νέους ανθρώπους. Μην τον 
αφήσετε. Εμείς τον αγαπάμε και τον πονάμε τον Σύλλο-
γο. Έχετε τη βοήθεια μας». Πώς να μην κάνεις μετά το 
καλύτερο δυνατό; Πώς να μην προσφέρεις στο χωριό που 
οι παππούδες και οι γονείς σου, σου έμαθαν να αγαπάς; 
Για εσάς λοιπόν κυρία Ντίνα, για τους παππούδες μας, για 
τους γονείς μας και για όλους εσάς που αγαπάτε το χω-
ριό μας και τον Σύλλογο μας, θα βάλουμε τα δυνατά μας 
και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, βάζοντας έτσι κι 
εμείς ακόμη ένα λιθαράκι στον ιστορικό Σύλλογο του Ομ-
βριανού. Υπόσχεση…

                     
Εκ μέρους του Συλλόγου

   Κατερίνα Φράγκου

« Όταν αγαπάς κάτι πολύ, 
κάνεις ό,τι καλύτερο γι’ αυτό.»

5η ΓΙΟΡΤΗ 
ΚΑΣΤΑΝΟΥ

Το πρωί μας βρίσκει έτοιμους. Όλοι στη θέση τους, με χα-
μόγελο και όρεξη για δουλειά. Ο καιρός σύμμαχός μας, και τα 
πρώτα κάστανα μπαίνουν στη φωτιά. Ο κόσμος αυξάνεται και 
όλα λειτουργούν βάση του σχεδιασμού που είχαμε κάνει.

Σ’ αυτή την προσπάθεια δεν ήμαστε μόνοι. Εκτός από όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. δίπλα μας βρίσκονται μέλη των οικογενειών 
και φίλοι, που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επι-
τυχία της διοργάνωσης.

                                                   Συνέχεια σελ.5
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Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΕΔΡΑ:
Στρωμνίτσης 25

Τηλ. 2310 317585
Email: omvrianos@gmail.com

Facebook: 
Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ενημερωτικό φύλλο 

για τη δράση του Συλλόγου
 και τα προβλήματα του χωριού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ύλης – Σύνταξης
Ο Αντιπρόεδρος

του Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τηλ. 2310 775678
Κιν. 6944511736

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.

Κοινωνικά
Γάμοι

Η Σκόνδρα Νατάσα & ο θωμαρέϊς Σοφοκλής •	
παντρεύτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, στον 
Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Νέου Ρυσίου
Η Φράγκου Κατερίνα & ο Καραταγλίδης Σταύ-•	
ρος, παντρεύτηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, 
στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Νέο 
Μαρμαρά Χαλκιδικής
Ο Καλαφάτης Θανάσης & η Βάϊου Ράνια, πα-•	
ντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, στον 
Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων
Ο Κουμπουρέλος Χρήστος & η Αλεξιάδου •	
Ειρήνη, παντρεύτηκαν στις 11 Μαΐου 2014, 
στον Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Θεσ/νίκης
Ο Κουμπουρέλος Ηλίας & Μανώλη Ειρήνη •	
παντρεύτηκαν στις 1 Μαρτίου 2014, στην Ι.Μ. 
Βλατάδων Θεσ/νίκης
Ο Φιγκιώρης Βασίλης & η Καρατάσου Έλενα •	
παντρεύτηκαν στις 21 Ιουνίου 2014, στον Ι.Ν. 
Αναστάσεως του Σωτήρος στη Σύρο
Ο Μουτζίκος Στέργιος & η Αλεξίου Λίλα πα-•	
ντρεύτηκαν στις 6 Ιουνίου 2014, στο Δημαρ-
χείο Κασσανδρείας

   O σύλλογος εύχεται στους νεόνυμφους 
βίον ανθόσπαρτον.

Γεννήσεις
Η Καραγιαννίδου Όλγα & ο Σαρίκης Γεώργιος, •	
απέκτησαν αγοράκι, στις 22 Απριλίου 2014
Η Τσουλοφίδη Ζωή & ο Ταχτσίδης Νίκος, •	
απέκτησαν κοριτσάκι, στις 17 Σεπτεμβρίου 
2014
Ο Θεοδοσίου Αργύρης & η Πάνου Αργυρώ, •	
απέκτησαν κοριτσάκι, στις 2 Αυγούστου 
2014
Ο Κωτινούδης Γιάννης & η Σισμανίδου Όλγα, •	
απέκτησαν 2 αγοράκια και ένα κοριτσάκι, στις 
17 Μαΐου  2014
Τσίρος Ηλίας & Πατσουνίδου Κέλλυ, απέκτη-•	
σαν αγοράκι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2014

 Ο σύλλογος εύχεται στους ευτυχείς γο-
νείς, «να σας ζήσουν».

Βαπτίσεις 
Ο Φιγκιώρης  Θανάσης & η Πανανοπούλου •	
Ελένη, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 13 
Σεπτεμβρίου 2014, στο παρεκκλήσι του Αγ. 
Γεωργίου Πετροκεράσων και του έδωσαν το 
όνομα Ιωάννης.
Η Λάλου Μαρία & ο Γιαμουρίδης Τάσος, βάφτι-•	

ΔΩΡΕΑ
Η Καίτη Κασιόλα, απέστειλε ως δωρεά  100 

ευρώ, εις μνήμη των γονέων της και 
του αδελφού της Ζελού, προς ενίσχυση 
της καλής και ομαλής λειτουργίας του 

Συλλόγου Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ  Πετροκέ-
ρασων.

Ο σύλλογος σας ευχαριστεί για την 
χειρονομία σας. 

σαν το αγοράκι τους, στις 14 Σεπτεμβρίου 
2014,  στον Ι.Ν. Κυρίλου και Μεθοδίου, και 
του έδωσαν το όνομα   Ερμής-Άγγελος
Η Λέκκα Σίσσυ & ο Παπούλας Λάζαρος, •	
βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 27 Ιουνίου 
2014,  στον Ι. Ν. Αγίου Θεράποντα, και του 
έδωσαν το όνομα Αστέριος.
Η Μέριανου Εμμανουέλα & ο Βασιλούδης •	
Τάσος, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 11 
Οκτωβρίου 2014, στην εκκλησία της Αγίας 
Μαρίνας, στην Άνω Τούμπα και του έδωσαν 
το όνομα Άγγελος.
Ο Κουτσιμανής Παναγιώτης & η Κολιαβιά •	
Ιωάννα, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 2 
Αυγούστου 2014, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
και του έδωσαν το όνομα Βασίλειος.
Ο Γρηγορούδης Νίκος & η Μιχαλούδη Έμι, •	
βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 5 Οκτωβρίου 
2014, στον Ι.Ν.  Τιμίου Προδρόμου, και του 
έδωσαν το όνομα Λεωνίδας.

 Ο σύλλογος εύχεται στους ευτυχείς γο-
νείς, να σας ζήσουν και στους νονούς/
ές πάντα άξιοι/ες.

Επιτυχόντες στα ΑΕΙ & ΤΕΙ
Λέκκα Μικαέλα, τμήμα Ιατρικών Εργαστη-•	
ρίων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
Ηλιόπουλος Γεώργιος, τμήμα Διεθνών & •	
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας. 
Κουκλατζή Καλλιόπη, τμήμα Οργάνωση •	
& Διοίκηση  Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.
Κουκλατζή Αναστασία-Μαρία, τμήμα Παιδα-•	
γωγικής,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Γιαννόπουλος Κυριάκος, τμήμα  Μηχανικών •	
Η/Υ,  Πολυτεχνείο Πατρών.
Ζάχου Λίνα, τμήμα  Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. •	
Λάρισας.
Ματθαιόπουλος Ματθαίος, τμήμα Εφαρ-•	
μοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.
Πευκιανάκης Κωνσταντίνος, τμήμα Ηλε-•	
κτρολόγων-Μηχανικών,  Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης.
Πευκιανάκη Ελένη, τμήμα Ψυχολογίας, Πα-•	
νεπιστήμιο Αθηνών.
Μετανίδης Παναγιώτης, τμήμα Γεωλογίας, •	
Πανεπιστήμιο Πατρών.

 Ο σύλλογος συγχαίρει τους επιτυχόντες 
και τους εύχεται καλή πρόοδο. 

Πήραν πτυχίο
Η Δήμητρα Λέκκα, ορκίστηκε στο τμήμα Δι-•	
οίκησης Επιχειρήσεων στη σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
Η Δήμητρα Λέκκα, ορκίστηκε στο τμήμα Δι-•	
οίκησης Επιχειρήσεων στη σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
Ο Μιχάλης Φιγκιώρης, ορκίστηκε στο τμή-•	
μα Οικονομικών Επιστημών  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

 Ο σύλλογος συγχαίρει τους Πτυχιούχους 
και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία

 

Θάνατοι
Φιγκιώρη  Αναστασία, ετών 89.•	
Φιγκιώρης  Λεωνίδας, ετών 89.•	
Κουτσιμανής  Γεώργιος, ετών 67.•	
Βλάχου  Ασπασία, ετών 78.•	
Νίκου-Γιαννούδη  Γ.  Μαρία, ετών 74.•	
Σημαιοφορίδης  Αγησίλαος, ετών 53•	

 Ο σύλλογος εκφράζει στους οικείους 
τους, τα θερμά μας συλλυπητήρια.

 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

O πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος Χίρς, 
εφημέριος  του ιερού ναού Προφήτου 
Ηλίου Πετροκεράσων εξέδωσε ένα βι-
βλίο με τίτλο: Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Β΄ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ – Μία Ορθόδοξη διερεύνη-
ση του Βαπτίσματος και της Εκκλησίας 
κατά το Διάταγμα περί Οικουμενισμού. 

Ένα αντίτυπο του βιβλίου, με ιδιό-
χειρη αφιέρωση του συγγραφέα, χάρι-
σε στον Σύλλογο και τον ευχαριστούμε 
γι΄ αυτό.     

Το απερχόμενο Δ.Σ. 
του Σύλλογος ευχαριστεί 

θερμά:

•		Τον απερχόμενο κ. Πέτρο Τζίντσο για 
την συντήρηση των Η/Υ του γραφεί-
ου του Συλλόγου στα Πετροκέρασα. 

•		Την κα. Σεμέλη Κουκλιάτη για την 
δωρεά 10 νεροπίστολων για της ανά-
γκες του 3ου Φεστιβάλ Παιχνιδιού. 

•	 Τις Αλεξάνδρα Ανδρέου, Σεμέλη 
Κουκλιάτη, Αλέκα Καλούδη, Φαίη 
Μουταφτσή, Δέσποινα Αναγνώστου, 
Νατάσσα Λέκκα, Μαρία Καμπανά, 
Έλλη Αραμπατζόγλου, Ιωάννα Χο-
τζόλη, Δήμητρα Φιγκιώρη, Χριστίνα 
Κατσαμούρη, Μυρτώ Τζίντζου, Νε-
φέλη Τζίντζου, Βασούλα Οικονόμου 
και Ηλιάνα Χοτζόλη για την βοήθεια 
τους στις δραστηριότητες του 3ου 
Φεστιβάλ Παιχνιδιού.

•		Τον κ. Σταύρο Κύρτση για την δω-
ρεά μιας βάσης στήριξης για την συ-
σκευή προβολής του Συλλόγου μας. 

•	Τον κ. Θεόδωρο Καρτσιώτη που πα-
ραχώρησε το ηλεκτρικό ρεύμα που 
ήταν απαραίτητο για την διεξαγωγή 
της παράστασης Καραγκιόζη.

•		Τον κ. Παντελή Λαμπριανίδη για την 
βοήθεια και τα υλικά που πρόσφε-
ρε για την ηχητική εγκατάσταση που 
ήταν απαραίτητη για την προβολή 
των ταινιών.
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ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Επίσημη καλεσμένη στη γιορτή κάστανου ήταν και η Αννίτα Αλβα-
νού. Καταφθάνει με τον σύζυγό της Λάζαρο Μαυρόπουλο φέρνοντας 
και δώρα για το Σύλλογο. Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους ήταν 
γεμάτο με ποτά και φιάλες νερό για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 
Συλλόγου.
Τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε να βρουν μιμητές.

Για πολλά χρόνια το δεύτερο ‘’συ-
στατικό’’ του Συλλόγου είχε εξαφα-
νιστεί. Ο αθλητισμός δεν πουλούσε, 
δεν είχε την άμεση προβολή των 
αποτελεσμάτων του. Το μέλλον του 
τόπου και φυσικά του Συλλόγου εί-
ναι οι νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει 
μέλλον σε τίποτα, αν δεν συμμετέχει 
η νεολαία. Ο δε αθλητισμός, όχι μόνο 
κάνει υγιείς ανθρώπους, αλλά βοηθά 
τους νέους στο να μάθουν την υγιή 
άμιλλα. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκο-
λο εγχείρημα. Αλλά εμείς ήμαστε για 
τα δύσκολα και πιστεύουμε ότι θα τα 
καταφέρουμε. Με αυτές τις σκέψεις 
αποφασίσαμε να επαναδραστηριο-
ποιήσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα. 
Ξεκινήσαμε με ένα τμήμα από παιδιά 
15 χρονών και πάνω και θα ακολου-
θήσουν αργότερα και οι μικρότερες 
ηλικίες. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν, 
αγοράστηκαν μπάλες, σορτσάκια, 
κάλτσες και ότι άλλο χρειάστηκε και 
ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.

Οι προπονήσεις γίνονται στα γήπε-
δα 8-8 του Σαββίδη Θόδωρου στην 
προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύο-
σμο, κάθε Πέμπτη 21.15

Ζητάμε από όλους τους νέους του 
χωριού, αλλά και τους φίλους τους 
να αγκαλιάσουν αυτή την προσπά-
θεια. 

Το γήπεδο του χωριού είχε αφεθεί 
στην τύχη του. Σπασμένα παράθυρα, 
σπασμένες πόρτες, χαλασμένες οι πόρ-
τες της περίφραξης, σπασμένοι οι πά-
γκοι των αποδυτηρίων και σκουπίδια 
παντού. Δέντρα είχαν μεγαλώσει και 
μέσα στο γήπεδο και φυσικά το χόρτο 
του αγωνιστικού χώρου «βουνό». Όλοι 
το βλέπαμε αλλά κανείς δεν έκανε κάτι. 
Μέχρι που κάποιοι αγανάκτησαν με την 
κατάσταση και πήραν την τύχη του γη-
πέδου στα χέρια τους. Ήταν ο Γιάννης 
Γεροσωτήρης, ο Παντελής Λαμπριανί-
δης και ο Θανάσης Φιγκιώρης. Κούρε-
ψαν το γήπεδο, καθαρίσανε τα αποδυ-
τήρια, κόψανε τα δέντρα μέσα και έξω 
από το γήπεδο και βάψανε τις πόρτες 
και τα δοκάρια. Πέντε καρότσες σκου-
πίδια και κλαδιά πέταξαν για να γίνει το 
γήπεδο ανθρώπινο. Και όλα αυτά αφι-
λοκερδώς. Ο πρόεδρος της κοινότητας 
ο Γιώργος Τζούμας, έδωσε χρήματα 
από το ταμείο της βοσκής και έγιναν 
κάγκελα στα παράθυρα των αποδυτη-
ρίων, καινούργιες πόρτες στην περί-
φραξη και αγοράστηκαν και οι μπογιές. 
Ένα ακόμα κουράγιο θέλει να επισκευ-
ασθούν τα αποδυτήρια από μέσα και θα 
είναι το γήπεδο έτοιμο. Τέτοιες πρωτο-
βουλίες, όπως αυτές των συμπατριω-
τών μας, χρειάζεται ο τόπος μας. 

Οι κάτοικοι των Πετροκεράσων 
Θεσσαλονίκης καμαρώνουν για την 
παράδοση που δημιουργήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια, αναγορεύοντας τον 
τόπο τους στο «χωριό του κάστα-
νου»!

Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορ-
φα παραδοσιακά χωριά του νομού 
Θεσσαλονίκης, κρυμμένο στις πα-
ρυφές του όρους Ομβριανός, μισή 
ώρα από το κέντρο της πόλης. Ένας 
τόπος προικισμένος από τη φύση με 
μοναδική ομορφιά, γεμάτος πλατά-
νια και καστανιές! Τα Πετροκέρασα 
τροφοδοτούν σχεδόν όλο το νομό με 
κάστανα και το γιόρτασαν μέσα από 
μια πολύ όμορφη εκδήλωση που έγι-
νε και φέτος για Πέμπτη χρονιά κερ-
νώντας εκατοντάδες επισκέπτες με 
–τι άλλο;- κάστανα και άφθονο κρα-
σί μέσα σε ένα μοναδικό σκηνικό, τη 
ίδια τη φύση!

«Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός 
Σύλλογος Ομβριανός Πετροκερά-
σων αποσκοπεί, μέσω εκδηλώσεων 
και άλλων δραστηριοτήτων, στην 
ανάδειξη του χωριού και στην πο-
λιτιστική αναβάθμιση της περιοχής» 
τόνισε στη «δημοκρατία» το μέλος 
του συλλόγου Μαρία Ζαγορογιάννη, 
ενώ ο Σταύρος Φιλιππίδης, από τους 
βασικούς συντελεστές της «Γιορτής 
του Κάστανου», συμπλήρωσε: «Οι 
νέοι άνθρωποι του τόπου αποφασί-
σαμε να δώσουμε περισσότερη ζωή 
και ζωντάνια στα μέρη των γωνιών 
και των παππούδων μας». Ο Θωμάς 
Θωμαΐδης, επισκέπτης της περιοχής , 
επισήμανε: «Μας κάνει εντύπωση ότι 
νέοι άνθρωποι συνεχίζουν σε πείσμα 
της κρίσης, στη σύγχρονη εποχή και 
αναδεικνύουν τον τόπο τους. Όλοι 
πρέπει να γυρίσουμε στην παράδοση 
και στην ύπαιθρο, είναι η ασπίδα της 
Ελλάδας μας». Τα Πετροκέρασα δεν 
είναι ένα τυχαίο χωριό. Θεωρείται 
ένα από τα προπύργια της επανάστα-
σης του 1821 και υπερηφανεύονται 
για τον ήρωα οπλαρχηγό τους τον 
Ρήγα. Σήμερα, διατηρώντας έντονα 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους, 
«ζουν και αναπνέουν για  να προ-
σφέρουν ότι μπορούν στην πατρίδα 
και στον συνάνθρωπο», όπως τονίζει 
η κ. Ζαγορογιάννη. 

Γ. Τότσικας  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ O ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ

Κάστανα και άφθονο 
κρασί στη γιορτή 

των Πετροκεράσων

Δημοσίευμα εφημερίδας 
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
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Στο ψήσιμο των κάστανων αρχηγός ήταν 
ο πάντα πρόθυμος να βοηθήσει Θανάσης 
Κουκλιάτης με άξιους βοηθούς τον Σταύρο 
Καραταγλίδη και τον Γιώργο Φράγκο. Στο 
ψήσιμο των κρεάτων ο «σεφ» Σταύρος Φι-
λιππίδης με βοηθό τον Θωμά Θωμαΐδη και 
στην διανομή κρασιού ο Τάκης Ασβεστάς. 
Μεγάλη βοήθεια είχαμε από την Έφη  Πα-
παδημητρίου στην πώληση κρεάτων και 
της Μαρίας Καρτσιώτου ως ξεναγού στο 
εκθετήριο του Συλλόγου. Τέλος θα ήταν 
άδικο να μην αναφέρουμε τους Μαλακού-
δη Τάκη και Φράγκο Θανάση που μας έφε-
ραν «τσάκνα» από το βουνό. 

Αναφέρω τα ονόματα γιατί χωρίς αυτούς 
δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα που είδαμε 
όλοι μας.

Πάρα τη μεγάλη ποσότητα κάστανων 
και κρασιού που προμηθευτήκαμε, ο κό-
σμος συνέχισε να έρχεται. Ευτυχώς δεν 
έμενε κανείς παραπονεμένος και μόνο κα-
λές κουβέντες ακούγαμε. Τα δε σουβλά-
κια, που πουλήσαμε για να καλυφτεί ένα 
μικρό μέρος των εξόδων, καταναλώθηκαν 

σε μηδέν χρόνο.
Ο καλλιτέχνης που φέραμε ήταν απί-

στευτος και το κέφι που έβγαζε φοβερό. 
Σε κάθε γωνία της πλατείας στηνόταν και 
ένας χορός, με το κέφι να χτυπάει κόκκι-
νο. Έβλεπες επισκέπτες του χωριού μαζί με 
τους χωριανούς μας να γίνονται μια μεγά-
λη παρέα. Στα μαγαζιά δεν έπεφτε καρφί-
τσα και ο κόσμος συνέχιζε να έρχεται.

Και ήρθε η ώρα που με αγωνία περιμέ-
ναμε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Γιατί το γλέντι 
και το κέφι μας γέμισε με χαμόγελα αλλά 
τα έξοδα που είχαμε κάνει ήταν τεράστια 
για το μέγεθος του Συλλόγου. Ενθαρρυ-
ντικό ήταν ότι πουλήσαμε όλα τα σουβλά-
κια αλλά η συνέχεια ήταν πιο πάνω από 
τις προσδοκίες μας. Η λαχειοφόρος αγο-

ρά που ακολούθησε μας άφησε άφωνους. 
Μέσα σε λίγη ώρα τα 1000 λαχεία που εί-
χαμε έγιναν καπνός. Ο τυχερός λαχνός για 
το tablet που κληρώναμε βρέθηκε, ήταν ο 
Μάνος Νανάκος που παρέλαβε περιχαρής 
το δώρο του.

 Μια όμορφη εικόνα της γιορτής ήταν οι 
παραγωγοί του χωριού, ο καθένας με την 
μικρή ή μεγάλη παραγωγή του. Κάστανα, 
μήλα, κρασί, τσίπουρο και καρύδια, όλα 
παραγωγή του χωριού μας έγιναν ανάρ-
παστα. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός 
της γιορτής, να διαφημίσουμε τα υπέροχα 
προϊόντα της μάνας γης.

 Και αφού ‘’ξεπουλήσαμε’’ 
ήρθε και η δική μας ώρα να 
γίνουμε ένα με το πλήθος.

Ανακουφισμένοι από το 
αποτέλεσμα, μπήκαμε και 
εμείς μπροστά στο χορό και 
ξεφαντώσαμε. Μόνο με την 
δύση του ήλιου τελείωσε 
το γλέντι. Να μην ξεχά-
σουμε να ευχαριστήσουμε 

και τους επίσημους 
καλεσμένους μας , 
που μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. 
Ήταν ο αντιδήμαρ-
χος οικονομικών 
και αναπληρωτής 
Δήμαρχου Αστέριος Κομμάτας, ο 
αντιδήμαρχος Καλινδοίων Γιώργος 
Κεμαλμάς, η αντιπρόεδρος ΔΗΚΕΛ 
Αννίτα Αλβανού, ο αντιπρόεδρος 
ΔΕΥΑΛ Μιχάλης Τζαννής, ο σύμ-
βουλος του δήμαρχου Μόσχος  
Μπαντούλας και ο διοικητής τρο-
χαίας Θεσ/νίκης Λάζαρος Μαυρό-
πουλος. Όλοι ανεξαιρέτως φίλοι 

του χωριού μας και του Συλλόγου. Σε μια 
μίνι σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της 
κοινότητας, παρουσία του προέδρου και των 

τοπικών συμβούλων, εκφράστηκε η θέλη-
ση όλων να βοηθήσουν στην επίλυση των 
προβλημάτων του χωριού μας και φυσικά 
υποσχέθηκαν βοήθεια και στον Σύλλογο, 
πράγμα που το θεωρούμε δεδομένο. Θα εί-
ναι παράληψη  μας να μην ευχαριστήσουμε 
τους δύο καταστηματάρχες του χωριού, τον 
Λάκη Βλάχο για τα κρασιά της παραμονής, 
τη βοήθεια στην ορχήστρα και τα κάρβουνα 
για τα σουβλάκια, καθώς και τον Μιχάλη 
Μπουγιάλα για την δωρεά του το τραπέζι 
των επισήμων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σύλλογο 

ΑΞΙΖΟΥΝ  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ……

Στο τέλος σχεδόν της γιορτής κάστανου, 
η Μαρία Καρτσιώτου που εκτελούσε χρέη 
ξεναγού στο εκθετήριο του συλλόγου, 
δέχτηκε μια επίσκεψη από μια γυναίκα 
του χωριού μας. Ήταν η Τανιώ Λέκκα,που 
από τον χαμό του άνδρα της και των 
προβλημάτων με την αδελφή της, δεν 
βγαίνει στην πλατεία, στις διάφορες 
εκδηλώσεις. Κρατούσε στο χέρι της 3 
ευρώ, που αφού τα έδωσε στη Μαρία, με 
την καλοσυνάτη φωνή της είπε:

-Δώσε αυτά στα παιδιά του συλλόγου, γιατί 
ζωντανεύουν το χωριό χειμωνιάτικα........ 
Και έφυγε έτσι αθόρυβα όπως ήρθε.... 
Αυτές είναι οι Πετροκερασιώτισσες....... 
Νιώθουν τον σύλλογο σαν μέρος της 
ζωής τους και εμάς σαν παιδιά τους...... 
Αυτά τα 3 ευρώ και τα κάθε 3 ευρώ που 
μας δίνετε, είναι μια κατάθεση ψυχής ......
Γιατί ξέρουμε ότι είναι από το υστέρημα 
σας και σας ευχαριστούμε.......

ΤΟ Δ.Σ.ΤΟΥ ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

5η ΓΙΟΡΤΗ 
ΚΑΣΤΑΝΟΥ

γυναικών Πεύκων ΑΡΙΑΔΝΗ που με της πα-
ρουσία τους όχι μόνο μας τίμησαν, αλλά με 
το κέφι τους έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα 
στη γιορτή. Με τον συγκεκριμένο σύλλογο 
δώσαμε υπόσχεση για μια συνεργασία που 
ελπίζουμε να κράτησει χρόνια. Τέλος να ευ-
χαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας 
όλους εσάς που με την παρουσία σας δώσατε 
κουράγιο και δύναμη, να συνεχίσουμε.

Και του χρόνου………
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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
γιορτάστηκε και φέτος η επέ-
τειος του ΟΧΙ στο χωριό μας 
τα Πετροκέρασα. Μετά την 
εκκλησία τελέσθηκε τρισάγιο 
στο Ηρώο του χωριού στη 
μνήμη όλων των ανθρώπων 
που πολέμησαν ηρωικά τον 
Ιταλό κατακτητή το 1940. Οι 

τοπικοί άρχοντες κατέθεσαν 
στεφάνια για να τιμήσουν 
την μνήμη τους. Ακολούθη-
σε γιορτούλα των παιδιών 
στο Πνευματικό κέντρο του 
χωριού μας. Τα παιδιά δώσα-
νε χρώμα και μια ευχάριστη 
νότα στην ημέρα απαγγέλλο-
ντας ποιήματα και παίζοντας 

μια θεατρική παράσταση. 
Χάρη στην κ.Μαρία, την θεία 
του Κωνσταντίνου, η γιορ-
τούλα μας ήταν υπέροχη και 
ο κόσμος μας χειροκρότησε 
γενναιόδωρα. Η πρόεδρος 
του συλλόγου κ.Κατερίνα 
διάβασε όλα τα ονόματα των 
συγχωριανών μας που πήραν 

μέρος στο πόλεμο του 1940. 
Τέλος μας κέρασαν ένα γλυ-
κάκι και όλοι φύγαμε γεμάτοι 
μνήμες και συγκίνηση.  
                           

Να ’μαστε καλά να γιορτά-
σουμε και του χρόνου! 

Ελισάβετ Κουκλιάτου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ανήμερα της 26 Οκτωβρίου το απόγευμα, παρά το κρύο που είχε, 
έγινε ο αγιασμός στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Το προσκύ-
νημα κτίστηκε το 1941 από τις γυναίκες του χωριού, για να προ-
στατεύει ο Άγιος τους άνδρες που πήγαν στο μέτωπο.
Οικοδεσπότης η οικογένεια Μητράκου Θόδωρου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  
       28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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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

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ
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ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ

optopolis
Λέκκα Σοφία

οπτικά - φακοί επαφής

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

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

Οι άνεργοι νέοι µας τι θα απογίνουν;

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

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

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

Για να αποφύγουμε την ταλαιπωρία και τα πα-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σιβροπούλου Ρένα
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

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

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

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

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

του χωριού

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

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

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

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

Γ.Δ.Κουκλιάτης

 Το 1954 μικρά παιδάκια, τα 
αγόρια με τα κοντά παντελονά-
κια και με  κοτσίδες τα κορίτσια, 
αφήναμε τα θρανία του Δημοτι-
κού Σχολείου του χωριού μας και 
με όνειρα κοιτάζαμε το μέλλον.

Σήμερα εξήντα χρόνια μετά, 
που οι αναμνήσεις πήραν την 
θέση των ονείρων, αποφασί-
σαμε να πραγματοποιήσουμε 
μια συνεστίαση ,να γυρίσουμε 
πίσω στα θρανία του σχολείου, 
να θυμηθούμε στιγμές χαράς 
, να θυμηθούμε γεγονότα της 
σχολικής ζωής που πρωταγωνι-
στήσαμε και να δούμε από κο-
ντά μερικούς συμμαθητές μας 
που δεν τους βλέπουμε πολύ 
συχνά στο χωριό.

Πρώτα όμως θελήσαμε να 
τιμήσουμε τους αειμνήστους 
δασκάλους μας Γιάννη Κυβερ-
νήτη και Μαρίκα Κυβερνήτη-
Καλαφάτη και στην Κυριακά-
τικη λειτουργία κάναμε ένα 
τρισάγιο και μοιράσαμε κόλλυ-
βα.Στο τρισάγιο περιλάβαμε και 
τους δύο συμμαθητές μας  Ιε-
ρομόναχο Νικόδημο και Ειρήνη 
Λεινούδη-Καρτσιώτη που  δεν 
είναι  πια μαζί μας.

Την συγκέντρωση μας χαι-
ρέτησε ο νεοεκλεγής πρόεδρος 
της Κοινότητας Θανάσης Καλα-
φάτης στον οποίο ευχηθήκαμε 
υγεία και καλή επιτυχία στα νέα 
του καθήκοντα.

Επίσης ο  Νίκος Παπαδούδης 

μας αφιέρωσε το παρακάτω 
ποίημα.
Μνήμες Αβασίλευτες.

1
Πάλι ξανανταμώσατε                               
απ’ το σαράντα δύο 
μα ο Θεός το ήθελε                                
και λείπουνε οι δύο.      
      
2
Στην πρώτη θέση έχετε                           
τον πάτερ μας Βασίλη                             
που πάντα έχει στη ζωή         
χαμόγελο στα χείλη                                 
                                    
3
Στις μνήμες όλων έρχονται
τα παιδικά σας χρόνια
που μένουν αναλοίωτα
σαν των βουνών τα χιόνια.
                                                                       
4
Χρόνια πολλά να ζήσετε
πάλι να ανταμώσετε
ποτέ να μη χωρίσετε
τα χέρια σας να δώσετε.

                                                        
Οι κυρίες της οργανωτικής 
επιτροπής

                                                                     
Δέσποινα Θασίτου-Φιγκιώρη

                                                                     
Μαρία Βάσιου-

Παπακωνσταντίνου
                                             

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Ζήτω τα Πετροκέρασα,
Ζήτω και οι μαθητές του που πηγαίνουν στο σχολειό. 

ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ 2014

Αξιωθήκαμε και φέτος και το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυ-
γούστου, στην εορτή της Παναγίας , πραγματοποιήσαμε τον ετή-
σιο αγιασμό στο παρεκκλήσι της Παναγούδας στο χωριό μας.

Πολλές ευχαριστίες στον πατέρα Πέτρο που τέλεσε τον αγια-
σμό , στους ψάλτες Σωτήρη Τσούμα και Τάκη Μπάτσαρη,κα-
θώς και στην εκκλησιαστική επιτροπή, Θανάση Πολυμερά, Πάνο 
Λειβαδιώτη, Βασίλη Καρτσιώτη και Γιώργο Κουκλιάτη. που πα-
ραβρέθηκαν στον αγιασμό. 
Επίσης ευχαριστούμε τους συ-
μπατριώτες και συμπατριώτισ-
σες που μας τίμησαν με την 
παρουσία τους.

 Η παναγιά να μας έχει όλους 
καλά και του χρόνου παρόντες.

Οι οικογένειες: Ελένης 
Μουτζίκου-Πάνου, Λάκη και 
Φούλης Μουτζίκου, Λάζαρου 
και Αθανασίας Παπαδάκη. 
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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
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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

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

Κάτι άλλαξε στον ΟMΒΡΙΑΝΟ……
Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 έγινε το πρώτο πάρτι νεολαίας της 

σεζόν.
Η προσέλευση στο πάρτι ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέ-

ψεις. Το μαγαζί του πατριώτη μας Σταύρου Ραλλάκη –REMERON- γέ-
μισε ασφυκτικά μέσα και έξω. Το κέφι, ο χορός , τα πειράγματα, οι 
φωνές έκαναν μια ατμόσφαιρα εκρηκτική. 

Με αρχηγό στο κέφι τον FILIP και την ομάδα του και με την τρέλα 
όλων να φτάνει στα ύψη ……μας ξημέρωσε …….Ακόμα και οι μεγαλύ-
τεροι σε ηλικία, έγιναν ένα με τους νέους.

Παρόντες στο πάρτι και η Αννίτα Αλβανού αντιπρόεδρο ΔΗΚΕΛ με 
τον σύζυγο της Μαυρόπουλο Λάζαρο,  όπως επίσης και ο συνεργάτης 
του Δήμαρχου Μόσχος Μπαντούλας.

Αλλά το πιο σημαντικό ήταν η παρουσία σχεδόν όλων των νέων του 
χωριού.

Και το ραντεβού δόθηκε για το δεύτερο πάρτι…………. 

ΠΑΡΤΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014
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Ας αρχίσουν οι χοροί……......
Θέλοντας να δώσουμε ένα νέο όραμα στο χορευτικό τμήμα 

του συλλόγου μας και να βγούμε από τα στενά όρια του χωριού 
μας, οργανώνουμε το τμήμα σε νέες βάσεις.

Έχοντας κοντά μας έναν καταξιωμένο δάσκαλο και παλιό 
γνώριμο του συλλόγου, τον Θόδωρο Φλώρο και με κάλεσμα 
που κάναμε σε νέα μέλη να έρθουν κοντά μας, άρχισε να αλλά-
ζει η εικόνα του χορευτικού.

Οι πρόβες γίνονται κάθε Κυριακή ώρα 18.00 για το παιδικό 
τμήμα και 19.00 για το τμήμα των ενηλίκων, στην αίθουσα που 
μας παραχώρησε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος και τον όποιο και 
ευχαριστούμε.

Αλλά θέλουμε για ακόμη μια φορά να κάνουμε ένα κάλεσμα 
για να πλαισιώσετε το χορευτικό τμήμα. Εσείς τα παιδιά σας, τα 
εγγόνια σας, οι φίλοι σας ελάτε να γίνουμε μια παρέα, να χορέ-
ψουμε και να κάνουμε ένα χορευτικό αντάξιο του ονόματος του 
χωριού μας.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πρόκειται για τον Μανώλη Μπέη που κατάγεται από το 

χωριό μας και διαπρέπει στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο ένας 

πολύ καλός γιατρός, αλλά συγχρόνως και Άνθρωπος με το 

Α κεφαλαίο. Κυρίως για το δεύτερο προτέρημα του οι κά-

τοικοι της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα του Δήμου Νέας Προπο-

ντίδας,  τον τίμησαν αναδεικνύοντας τον πρώτο δημοτικό 

σύμβουλο στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.  Πρόσφατα  

ανέλαβε και τον Οργανισμό Πολιτισμού και Άθλησης του 

δήμου Νέας Προποντίδας.

Το καλοκαίρι μόλις αναλάβαμε το Δ.Σ. του Συλλόγου, 

αφού μας ευχήθηκε καλή επιτυχία, μας υποσχέθηκε κάθε 

βοήθεια από μέρους του. Και γνωρίζουμε ότι την υπόσχεσή 

του θα την κάνει πράξη. 

Ο Ομβριανός  νιώθει περήφανος που έχει τέτοια 

μέλη, και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του 

καθήκοντα.

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΝΩΛΗ………….                                  

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΥ ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο 

του Συλλόγου για το έτος 2015. 
Είναι ένα καλαίσθητο ημερολόγιο, 
που την καλλιτεχνική επιμέλεια 
είχε αφιλοκερδώς, η Ρένα Μπαϊ-
ραχτάρη, την οποία ευχαριστούμε 
θερμά. 

Λόγο των ισχνών οικονομι-
κών  που παραλάβαμε, το ταμείο 
μας είναι σε κακή κατάσταση και  
το ημερολόγιο είναι ένα από τα 
ποιο σημαντικά έσοδα του Συλ-
λόγου. Θέλουμε λοιπόν να ανοί-
ξετε την πόρτα σας και την καρ-
δία σας και από το υστέρημα σας 
να βοηθήσετε τον Ομβριανό.

Σας ευχαριστούμε εκ των 
προτέρων για την έμπρακτη συ-
μπαράσταση σας.

ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ….
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Επέστρεψε από το 
20ήμερο ταξίδι του στις 
Η.ΠΑ ο εφημέριός μας 
π.Πέτρος αποδεχόμε-
νος πρόσκληση για μια 
σειρά (12περίπου ) ομι-
λιών σε δύο Πανεπιστή-
μια και σε διάφορους 
Συλλόγους Ορθοδόξων 
Χριστιανών. Κατά την 
διάρκεια της απουσίας 
του τον αντικατέστησε ο 
σεβαστός μας π. Μανώ-
λη Παπαματθαίου από 
το Σχολάρι Λαγκαδά, 
τον οποίο ευχαριστούμε 
και από τη θέση αυτή .
2] Εκκλησιαστικό 
Κειμηλιαρχείο
Το Εκκλ. Συμβούλιο  
κατά την 4ετή υπηρεσία 
του στο Ναό διαπίστωσε 
ότ ι σε διάφορα σημεία  
( Άγιο Βήμα ,Παρεκκλή-
σι Αγίων Τεσσαράκοντα 
,Αποθήκες κ.ά.) υπάρ-
χουν διάφορα σκεύη 
,εικόνες άμφια ,βιβλία 
,έγγραφα  και άλλα αντι-
κείμενα ,τα οποία λόγω 
παλαιότητας βρίσκο-
νται αποθηκευμένα ( εν 
αχρηστεία ) σε διάφορα 

ερμάρια ( συρτάρια κι-
βώτια και ντουλάπες ),τα 
οποία κινδυνεύουν να 
καταστραφούν από τη 
φθορά και το χρόνο. Τα 
αντικείμενα αυτά είναι 
ανάγκη να συγκεντρω-
θούν ,να συντηρηθούν 
και να τοποθετηθούν σε 
κατάλληλο χώρο ,σε ει-
δικές προθήκες . Η συ-
γκέντρωση και η διαφύ-
λαξη των λατρευτικών 
αυτών λειτουργικών και 
ιστορικών αντικειμένων 
θα γίνει αφορμή να γνω-
ρίσουν οι νεότεροι ενο-
ρίτες μας τα πολιτιστικά 
και καλλιτεχνικά στοι-
χεία της εκκλησιαστικής 
λαϊκής τέχνης του τόπου 
μας .
    Για το σκοπό αυτό 
το Εκκλ. Συμβούλιο με 
την αρ.9/12-10-2014 
Πράξη του αποφάσισε 
να συγκεντρωθούν τα 
κειμήλια αυτά στον επά-
νω όροφο του Πνευμα-
τικού Κέντρου, σε ένα 
χώρο που θα ονομασθεί 
Ειδικό Κ ε ι μ η λ ι α ρ χ 
ε ί ο –Μουσείο Εκκλησι-

αστικών αντικειμένων .
  Εάν κάποιος από τους 
ενορίτες μας έχει στο 
σπίτι του κάποιο σχετικό 
αντικείμενο ,που δεν το 
χρησιμοποιεί, παρακα-
λείται να το προσφέρει 
στην εκκλησία μας για   
εμπλουτισμό του κειμη-
λιαρχείου.
   3] Χριστούγεννα 
–Ευχές 
Με την έναρξη της τεσ-
σαρακονθήμερης νη-
στείας ,που προηγείται 
της μεγάλης – της με-
γαλύτερης γιορτής της 
Χριστιανοσύνης, μπή-
καμε ήδη στην όμορφη 
περίοδο των Χριστου-
γέννων. Η εκκλησία 
μας με την υπέροχη 
προεόρτια υμνολογία 
της ,στην οποία κυρι-
αρχούν ιδιαίτερα τα μη-
νύματα της πνευματι-
κής ετοιμασίας και του 
ευπρεπισμού της ψυχής 
μας, μάς καλεί σε εγρή-
γορση ώστε να γιορτά-
σουμε αληθινά-σωστά 
το μεγάλο, της ευσεβεί-
ας μυστήριο, της Θείας 

Σάρκωσης.
Δυστυχώς με τη σημε-
ρινή βαθμιαία εκκοσμί-
κευση της Γιορτής, ξε-
χνούμε, ευτελίζουμε και 
αλλοτριώνουμε το πραγ-
ματικό νόημά της.
Στολίζουμε ειδικά δεν-
δράκια ,φωτίζουμε λα-
μπιόνια ,τρέχουμε στα 
καταστήματα παιχνιδιών 
και τροφίμων, ξεφαντώ-
νουμε στα κοσμικά ρε-
βεγιόν και ξεχνούμε το 
πραγματικό νόημα των 
Χριστουγέννων όπου τα 
«σύμπαντα χαράς πλη-
ρούνται»από τη Γέννηση 

του Θεού της Αγάπης. Ο 
Χριστός μας γεννιέται ως 
άνθρωπος, για να γίνου-
με εμείς, εξαγνισμένοι, 
Θεοί [κατά Χάρη]…..
  Το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο εύχεται να γιορ-
τάσουμε όλοι φέτος τη 
μεγάλη αυτή Γιορτή λυ-
τρωτικά, πνευματικά και 
ευλογημένα .
Να γιορτάσουμε τα Χρι-
στούγεννα με το Χριστό 
μας στην καρδιά μας, 
και να μην ξεχνούμε 
,ιδιαίτερα αυτές τις μέ-
ρες , τους ανήμπορους 
αδελφούς μας.

Στο άκουσμα ότι οι 
νέοι ανέλαβαν τις τύ-
χες του συλλόγου, όλα 
τα μέλη του «Ο», όλοι 
οι κάτοικοι του χωριού, 
ένιωσαν ανακούφιση 
και απερίγραπτη χαρά.

Κάθε χρόνο ευχόμα-
σταν το νέο δ.σ. του 
συλλόγου να απαρτίζε-
ται από νέους.

Τα προηγούμενα χρό-
νια έγιναν φιλότιμες προ-
σπάθειες από όλα τα δ.σ. 
του συλλόγου για συ-
σπείρωση της νεολαίας, 
αλλά τα αποτελέσματα 
πενιχρά. Το ποδοσφαι-
ρικό τμήμα, που έφερνε 
στο χωριό αρκετούς νέ-
ους, δε λειτουργεί.

Οι νέοι είναι αυτοί 
που θα συσπειρώσουν 
τους νέους. Η νεολαία 

είναι αυτή που θα δώσει 
ζωντάνια στο χωριό.

ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ.

Ό,τι και να πετύχει 
το νέο δ.σ. του αξίζουν 
συγχαρητήρια. Είμαι σί-
γουρος όμως ότι θα πε-
τύχει πολλά. Μπορεί οι 
νέοι να μην έχουν εμπει-
ρία, έχουν όμως τον εν-
θουσιασμό. Τη νεανική 
ορμή. Το απέδειξαν ήδη 
με το ξεκίνημά τους.

Οργάνωσαν άψογα τη 
γιορτή του Κάστανου. 
Από μέρες έγιναν οι σω-
στές προετοιμασίες. Όλα 
τα μέλη του δ.σ. συμμε-
τείχαν πρόθυμα στη δι-
οργάνωση της γιορτής 
του Κάστανου. Πολλά 
μέλη του συλλόγου μας 
βλέποντας τις φιλότιμες 

προσπάθειες των νέων 
βοήθησαν με προθυμία 
και χαρά για να πετύχει η 
γιορτή. Δεν είναι εύκολο 
να ψηθούν 200 κιλά κά-
στανα και μερικές εκα-
τοντάδες σουβλάκια και 
να φύγουν όλα.

Η πλατεία του χω-
ριού γέμισε από κόσμο. 
Ήρθαν και πολλοί ξένοι, 
οι οποίοι έμειναν κατευ-
χαριστημένοι και κα-
τενθουσιαμένοι από τη 
γιορτή. Έφυγαν με τις 
καλλίτερες εντυπώσεις. 
Όλος ο κόσμος ανταπο-
κρίθηκε στο κάλεσμα της 
νεολαίας και συμμετείχε 
στη γιορτή. Απόδειξη: η 
πώληση όλων των λα-
χείων που κυκλοφόρησε 
ο σύλλογος για να καλύ-
ψει τα έξοδα. Πωλήθη-

καν εν ριπή οφθαλμού.
Αυτό που κυρίως με 

γέμισε απερίγραπτη 
χαρά και ενθουσιασμό 
ήταν η συμμετοχή τό-
σων νέων στην οργά-
νωση της γιορτής, ο κα-
ταμερισμός εργασιών, η 
αλληλοβοήθεια, το κέφι 
τους, η χαρά τους, το 
χαμόγελό τους.

Συγχαρητήρια αξί-
ζουν και στους γονείς 
των παιδιών που απαρ-
τίζουν το νέο δ.σ. του 
«Ο». Γιατί όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια εμφύ-
σησαν στις ψυχές των 
παιδιών τους την αγά-
πη για το χωριό.

Τα νιάτα είναι πηγή 
χαράς, ελπίδας για ένα 
καλλίτερο μέλλον.

Η συμπαράσταση 

προς το νέο δ.σ. θεω-
ρείται αυτονόητη, δε-
δομένη.

Ο καλός λόγος θα 
περισσεύει. Όλοι θα 
είμαστε συνεπείς στις 
υποχρεώσεις μας.

Οι άξιοι νέοι που 
ανέλαβαν το σύλλογο, 
δημιουργούν παρακα-
ταθήκη για τα δρώμενα 
του χωριού των επόμε-
νων χρόνων.

Εύχομαι ολόψυχα 
στο νέο δ.σ., στα παιδιά 
μας, καλή δύναμη και 
οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειαστούν θα είμαι στη 
διάθεσή τους.

Νίκος 
Κουμπουρέλος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  - ΣΧΟΛΙΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Από τον χώρο της τοπικής μας εκκλησίας

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Στις 23 Νοεμβρί-
ου του έτους 1846 οι 
χριστιανοί κάτοικοι 
των Ραβνών και η Ιερά 
Μονή Παντοκράτορος 
του Αγίου Όρους συμ-
φώνησαν τα παρακάτω 
για την εξόφληση των 
20.000 γροσίων, που 
δανείσθηκε το χωριό, 
για την κάλυψη ανα-
γκών του:

Για τον τόκο των 
10.000 γροσίων, δηλ. 
αντί να πληρώνουν 
τον τόκο για τις 10.000 
γροσίων οι κάτοικοι, να 
βόσκει στον τόπο τους 
το κοπάδι της Μονής, 
δηλ. τα γίδια και τα 
γελάδια, ελεύθερα και 
ανεμπόδιστα, σύμφω-
να με την υπόσχεσή 
τους, που έδωσαν στη 
Μονή, για δέκα χρόνια. 
Για τις άλλες 10.000 
γροσίων, κατά συ-
γκατάθεση της Μονής 
για την παραχώρηση 
τόπου για βοσκή του 
κοπαδιού της, ο τόκος 
θα είναι 10% το χρό-
νο (δηλ. 1000 γρόσια) 
για την ίδια (δεκαετή) 
χρονική περίοδο και θα 
τον αποδίδουν σε με-
τρητά κάθε χρόνο στη 
Μονή, χωρίς πρόφαση 
και αντιλογία.

Εάν τα δύο μέρη 
είναι ευχαριστημέ-
να μετά τη λήξη της 
10ετούς προθεσμίας, 
θα γίνεται ανανέωση 
της συμφωνίας τους 
με παράταση της προ-
θεσμίας, διαφορετικά 
οι κάτοικοι θα πληρώ-
νουν στη Μονή όλο το 
δάνειο, δηλ. τις 20.000 
γρόσια, μαζί με τον 
τόκο των 10.000 γρο-
σίων χωρίς πρόφαση 
και αντιλογία.

Αυτούσιο το Συμ-
φωνητικό έχει ως 
εξής2:

Οι υποφαινόμενοι3 
δηλοποιούμεν διά του 
παρόντος ημών Ιερο-
σφαγίστου μοναστη-
ριακού συμφωνητικού 
ειδιωτικού Γράμματος, 
ότι εσυμφωνήσαμεν 
με όλους τους χριστια-

νούς τούς κατοίκους 
του θεωσώστου χο-
ρίου ραυνά κατά τον 
εξής τρόπον. Επειδή 
κ(αι)΄ η τιμιότης των 
έχοντες ανάγκην του 
χορίου των από χρή-
ματα, εδανίσθεισαν 
παρά του Ιερού ημών 
μοναστηρίου Γρόσια 
τον αριθμόν 2.000: 
ήτοι είκοσιν χιλιάδας, 
εκ των οποίων διά μεν 
των δέκα χιλιάδων 
τον τόκον να βόσκη 
εις τον τόπον τους η 
μοναστηριακή ημών 
κατούνα, τα τε γήδια, 
δηλαδή, κ(αι)΄ τα αγε-
λάδια ελευθέρως και 
ανεμποδίστως κατά 
την γραφικήν υπόσχε-
σίν τους, ην δεδόκασι 
εις το Ιερόν ημών Μο-
ναστήριον εις δεκαετή 
προθεσμίαν αρχομέ-
νης από σήμερον. Αι 
δε άλαις δέκα χιλιάδες 
τα Γρόσια [κ(αι)΄ τού-
το κατά συγκατάθεσιν 
του Ιερού ημών μονα-
στηρίου διά τον τόπον 
όπου μας έδωσαν διά 
να βόσκη η κατούνα 
μας εις την ειρημένην 
δεκαετή προθεσμίαν], 
θα τρέχη με τον τόκον 
ανά δέκα τοις εκατόν 
τον χρόνον εις την ρη-
θείσαν ιδίαν προθεσμί-
αν, τον οποίον τόκον 
θέλουν αποδίδη εις με-
τριτά κατ’ έτος εις το 
Ιερόν ημών μοναστή-
ριον, απροφασίστως 
κ(αι΄) άνευ λόγου αι-
τίας Γρόσια τον αριθ-
μόν 1000: ήτοι χήλια.

Τελειωθήσις λοιπόν 
η δεκαετή συμπεφω-
νιμένη προθεσμία4, ει 
μεν κ(αι)΄ ευχαριστού-
μεθα με την τιμιότητά 
τους κ(αι)΄ η τιμιότης 
τους με το Ιερόν ημών 
μοναστήριον, θέλει 
γίνεται ανανέωσις η 
των αμφωταίρων μας 
συμφωνία5 κ(αι)΄ διά 
άλλου καιρού προθε-
σμία, ει δε μη θέλουν, 
αποδίδη εις το Ιερόν 
ημών μοναστήριον η 
τιμιότητά τους όλον το 
δάνειον, δηλαδή τας 

είκοσι χιλιάδας τα Γρό-
σια ομού με τον δεδου-
λευμένον τόκον των 
δέκα χιλιάδων άνευ τι-
νός προφάσεως κ(αι)΄ 
αντιλογίας μετά την 
προς ημάς διδομένην 
χρεοστηκήν και κυρω-
τηκήν υπογεγραμένην 
εσφράγιστον ομολογί-
αν τους. Όθεν εις έν-
δειξιν κ(αι)΄ ασφάλει-
αν εγένοντο δύο όμοια 
συμφωνητικά έγγρα-
φα κ(αι)΄ έλαβεν ανά 
εν κάθε μέρος, το μο-
ναστηριακόν έλαβεν η 
τιμιότητά τους το δε 
παρά της τιμιότητός 
των6 έλαβεν το Ιερόν 
ημών μοναστήριον, 
όπως έχωσι το κύ-
ρος κ(αι΄) την Ισχύν 
εν παντί Κρητυρίου 
Δικαιοσύνης, διό και 
υποφαινόμεθα.  
 

   Σημειώσεις
Το Έγγραφο εντο-1. 
πίσθηκε από τον 
γράφοντα κατά την 
έρευνά του στο πα-
λιό Αρχείο της Μο-
νής (φάκελος «Διά-
φορα») πριν από 
δύο περίπου χρόνια. 
Είναι δισέλιδο ακρι-
βές αντίγραφο και 
ανυπόγραφο. Στο 
κάτω μέρος της 2ης 
σελίδας αναγράφε-
ται: «Ίσον συμφω-
νητικόν έγγραφον 
όπου εδώσαμεν εις 
τους ραβνιώτας 
διά τας 20.000 τα 
Γρόσια το να βό-
σκουν τα Γήδια του 
μοναστηρίου μας. 
1846: Νοεμβρίου: 
23» και στο πάνω 
περιθώριο της ίδιας 
σελίδας αναγράφε-

ται με άλλο χέρι: 
«1846. Συμφωνη-
τικόν βοσκής της 
Μοναστηρ(ιακής) 
ποίμνης εις Ραβ-
νά».

Διατηρείται και υπο-2. 
γραμμίζεται η ορ-
θογραφία του. Δι-
ορθώθηκε μόνο η 
στίξη του.

Δηλαδή οι Επίτροποι 3. 
της Μονής.

Η ορθή διατύπωση 4. 
της φράσης είναι: 
«Τελειωθείσης λοι-
πόν της δεκαετούς 
συμπεφωνημένης 
προθεσμίας».

Η ορθή διατύπωση 5. 
της φράσης είναι: 
«της των αμφοτέ-
ρων μας συμφωνί-
ας».

Δεν έχουμε υπόψη 6. 
μας το Έγγραφο 
αυτό.

Πριν από 168 χρόνια στα Ραβνά

ΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΒΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ
(ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟ 1846)1

Του Δημ. Θ. Κύρου, φιλόλογου
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Ανέλαβε τα καθήκοντά του το 
νέο Συμβούλιο της Κοινότητάς 
μας από 1η Σεπτεμβρίου και 
απαρτίζεται από τους:
Καλαφάτη Αθανάσιο, Πρόεδρο, 
Κουκλιάτη Αθανάσιο και Καλα-
φάτη Εμμανουήλ, σύμβουλοι.
Τους ευχόμαστε καλή δύναμη 
στο δύσκολο έργο που έχουν 
επωμισθεί.
Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 
από την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους πραγματοποίησαν 
στην πλατεία του χωριού την 
πρώτη λαϊκή συνέλευση. Σχε-
δόν όλοι οι κάτοικοι ήταν πα-
ρόντες.
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας ο οποίος 
εμπεριστατωμένα προέβη σε 
προγραμματικές δηλώσεις για 
αρκετά θέματα που «καίνε».
Κυρίως αναφέρθηκε στην έλλει-
ψη νερού τους καλοκαιρινούς 
μήνες και στην καθαριότητα.
Διακρίναμε από τον τρόπο που 
ανέπτυξε τα διάφορα θέματα 
και από τις θέσεις του, τη δι-
άθεση για τη λύση πολλών και 
διαφόρων προβλημάτων που 
ταλανίζουν το χωριό μας.
Η αλήθεια είναι ότι οι Τοπικές 
Κοινότητες βάσει του Καλλι-
κράτη έχουν μόνο εισηγητι-
κό χαρακτήρα. Οπότε όση και 
καλή διάθεση να έχει ένα το-
πικό συμβούλιο δεν μπορεί να 
πετύχει πολλά πράγματα.
Γι’αυτό χρειάζεται συσπείρωση 
όλου του χωριού γύρω από το 
τοπικό συμβούλιο ώστε η φωνή 
του προς το Δήμο να είναι πιο 
δυνατή.
Παρά τις αντικειμενικές αντιξο-

ότητες ελπίζω το νέο συμβού-
λιο να επιλύσει αρκετά από τα 
προβλήματα που λιμνάζουν τα 
τελευταία χρόνια.
Η ελπίδα μου εστιάζεται στα 
εξής:

Το νέο τοπικό συμβού-1. 
λιο έχει πλήρη γνώση 
όλων των προβλημά-
των του χωριού
Η πλειοψηφία των με-2. 
λών του έχει αρκετή 
εμπειρία στα θέματα 
τοπικής αυτοδιοίκη-
σης
Οι πιέσεις προς τις δι-3. 
άφορες αρχές και κυ-
ρίως προς το Δήμο 
που ανήκουμε θα είναι 
έντονες, επαναλαμ-
βανόμενες και κυρίως 
τεκμηριωμένες γρα-
πτώς.

Άλλη μία ευχάριστη διαπίστωση 
είναι η σύμπνοια που διακατέ-
χει όλα τα μέλη του συμβουλί-
ου της Τοπικής Κοινότητας.
Η θέση της «αντιπολίτευσης» 
ότι είμαι μαζί σ’όλα με την 
«πλειψηφία» υπό δύο προϋπο-
θέσεις:

Να υπάρχει διαφάνεια 1. 
και
Να δίνεται σ’όλα τα 2. 
παιδιά του χωριού, εάν 
υπάρχει δυνατότητα, 
κανένα μεροκάματο. 

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι προ-
ϋποθέσεις αυτές είναι αυτονό-
ητες.
Οι παραπάνω θέσεις του Λάκη 
Καλαφάτη είναι πάρα πολύ σω-
στές και σημαντικές.
Έβαλα σε εισαγωγικά τις λέξεις, 

πλειοψηφία και αντιπολίτευση, 
διότι είναι αδιανόητο σ’ένα μι-
κρό χωριό σαν το δικό μας με 
τόσα πολλά προβλήματα, να 
υπάρχουν οι παραπάνω λέξεις.
Αυτό που τόνισα στη σύντομη 
τοποθέτησή μου ήταν και είναι 
για πάντα:
ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ, 
ΔΕ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.
Μετά τις ομιλίες των μελών του 
συμβουλίου της Τοπικής Κοι-
νότητας, όποιος κάτοικος ήθε-
λε να πει ή να προτείνει κάτι 
έπαιρνε το λόγο ελεύθερα.
Όπως ανέφερα πιο πάνω διέκρι-
να στο νέο Τοπικό Συμβούλιο τη 
διάθεση για επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων του χωριού.
Και πράγματι από την πρώτη 
μέρα που ανέλαβαν τα καθήκο-
ντά τους ρίχτηκε στη δουλειά.
Θα αναφέρω μόνο μερικά που 
εγώ αντιλήφθηκα:

Καθαρισμός των δρό-•	
μων
Ευπρεπισμός και των •	
μικρών πλατειών του 
χωριού
Κόψιμο και καθάρισμα •	
των θάμνων, μέσα και 
γύρω από το χωριό, οι 
οποίοι ασχήμαιναν και 
εμπόδιζαν ακόμη και 
την κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων
Κόψιμο ξερών κλαδιών •	
από τα πανύψηλα δέ-
ντρα που ήταν επικίν-
δυνα για τη σωματική 
ακεραιότητα
Μέρες  ολόκληρες •	
ασχολήθηκε με τους 
φανοστάτες. Καλώδια 

κομμένα, διαφορετικό 
φωτισμό είχαν, τζαμά-
κια σπασμένα, τα υπό-
λοιπα σκονισμένα και 
αραχνιασμένα. Ο ίδιος 
ο Πρόεδρος ανεβασμέ-
νος στη σκάλα αντι-
καθιστούσε τα σπα-
σμένα τζαμάκια και τα 
υπόλοιπα τα καθάριζε. 
Δίπλα του συνέχεια ο 
σύμβουλος Θανάσης 
Κουκλιάτης, ο οποί-
ος από τη στιγμή που 
ανέλαβε τα καθήκοντά 
του δε σταμάτησε να 
δουλεύει για το χωριό. 
Μέχρι και το αυτοκίνη-
το του διέθεσε πολλές 
φορές για τις ανάγκες 
της Κοινότητας. Φιλό-
τιμο παλλικάρι.
Παραμονές της γιορτής •	
του Κάστανου ένα συ-
νεργείο από δικά μας 
παιδιά, άσπρισε όλα τα 
πεζοδρόμια, καθάρισε 
όλους τους δρόμους. 
Μοσχοβόλησε το χω-
ριό, έφεξε ο τόπος. 
Οπότε η γιορτή του 
Κάστανου βρήκε ένα 
χωριό πεντακάθαρο.

Το μικρό μας χωριό έχει πάρα 
πολλά προβλήματα. Δυστυχώς 
ο Καλλικράτης αδυνατεί να τα 
επιλύσει.
Μόνο με τον εθελοντισμό και τη 
στενή συνεργασία Κοινότητας 
– Συλλόγου – Εκκλησίας μπο-
ρούν αρκετά προβλήματα του 
χωριού να λυθούν.

Νίκος Κουμπουρέλος

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1-  
2 2-   
3 3-   - 
4 4-    - 
5 5-    -  
6 6-   - 
7 7-     - 
8 8-   
9 9-   -  
10 10- ,  -  
11 11-    -  
12 12-    

1-    
2-   -  

 3-   -  
1.  1- - 4-   -  
2. - 2. 5-    ( ) - 
3. - 3. 6-   -   -
4. - 4. 7-    - 
5. 5. - 8-    
6. 6. - 9-    - 

7. 10-     -  
11-   - 

'        

    (  91)

‘ Αν θέλεις να πραγματοποιηθούν τα όνειρα σου πρέπει να ξυπνήσεις’’

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1- Το ημικάθισμα        
2- Ηγούμενος καθολικού μοναστηριού - Χρήσιμη στο φούρνισμα   
3- Ένας Μακεδονομάχος - Γνωστός Μαρκήσιος     
4- Βασίλισσα της Ισπανίας - Παλιά ονομασία της Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης 
5- Πόλη της Σερβίας - Τρώγονται ευχάριστα το χειμώνα    
6- Πληθυντικός άρθρου - Αντιστασιακή οργάνωση της Επταετίας - Χρυσάφι 
από τη Γαλλία        
7- Χωρίς ίγκλα είναι άχρηστο - Βυζαντινή νότα     
8- Χορηγώ απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές - Σύνολο ομοειδών πραγμάτων 
9- Μία εταιρία - Ειδικός σύνδεσμος - Αγώνας     
10- Γένος, σόι - Χαμηλό σπίτι       
11- Νόστιμο με μελιτζάνες - Με αυτό δεν γίνεται παντρειά   
12- Αγροτική τοποθεσία του χωριού που καίγανε τα ρουφούζια 

ΚΑΘΕΤΑ
1- Εύσωμη και εντυπωσιακή γυναίκα - Χωρίς αυτόν δεν παίρνεις γράμμα 
2- Φιλικός χαιρετισμός - Η πιπιλιά      
3- Μαύρο άλογο - Ιρλανδός συγγραφέας - Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελβετίας 
4- Σχήμα προσώπου - Τα ατμόπλοια στην λαϊκή γλώσσα    
5- Αδερφός των Υάδων (μυθ) - Φακελάκια για αγίους     
6- Άφωνη κάσα - Μικρό ντουλάπι - Ζώα των χωρικών    
7- Περιβόητη μυστική υπηρεσία - Είχε και αυτή την Κυρά της - Μισό σάντουιτς 
με λουκάνικο        
8- Μάχιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού - Εντολή για ξεκίνημα  
9- Συσκευή για παρακολούθηση - Μια νησιώτισσα    
10- Μας έφερε σε κρίση - Θέση για γαρύφαλλο     
11- Πρώτη ποιότητα - Γαλακτοφόρο φυτό για αιγοπρόβατα   
     

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Φύλλο 91)      
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ    ΚΑΘΕΤΑ    
1. ΞΙΜΠΟΥΡΝΤΑΛΙΑΡΚΟ  1- ΖΙΓΚΙΑ-ΟΞΙΑ    
2. ΚΝΑΚΑΣ-ΑΡΙΤΣΟΟΣ  2. ΜΠΡΑΣΤΑΡΩΜΑ    
3. ΜΑΝΤΡΙΑ-ΚΝΑΚ  3. ΑΥΓΑΤΙΖΟΥ    
4. ΚΟΥΡΚΟΣ-ΜΑΝΤΡΩΜΑ 4. ΝΤΡΑΓΚΟΜΕΝΑ    
5. ΓΙΟΜΑ   5. ΛΑΙΝΑ-ΝΑΙΑ    
6. ΤΑΛΑΓΑΝΙΑ   6. ΦΑΤΣΑ-ΠΡΕΚΙ    
    7.ΓΚΙΟΥΣΕΜΙΑ    
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Η φετινή περίοδος κυνηγίου άρχισε με όλους 
τους κυνηγούς του χωριού να είναι έτοιμοι 
για όλα. Εκπαίδευση τα σκυλιά, αγορά φυ-
σίγγια και πολλά όνειρα. Οι μέρες περνούν 
και τα όνειρα τσαλακώνονται, για άλλους 
πολύ για άλλους λιγότερο. Οι κουβέντες στο 
καφενείο αρχίζουν να μοιάζουν με τις περ-
σινές. Η μέρα δεν έκανε, έπεσε δροσιά το 
πρωί, είχε πολύ νερό, φυσούσε αέρας και 
άλλες δικαιολογίες. Όταν σήκωνε κάποιος 
έναν λαγό και δεν τον έπαιρνε άρχιζε, ήταν 
μακριά, δεν έκαναν  τα φυσίγγια κά. Τα δε 
πειράγματα πηγαίνουν σύννεφο και μετά 
ένα τσίπουρο στη πλατεία και όλα ξεχνιού-
νται. 
Το άλλο σαββατοκύριακο θα τα πούμε ……
είναι η τελευταία λέξη.
Για ακόμη μια χρόνια η παρέα του Κωτού-
δη κυριαρχεί στα θηράματα. Η σκέψη μερι-
κών να τον ντουφεκίσουμε μήπως και πάρει 
άλλος την πρωτιά, ακούστηκε υπερβολική. 
Φυσικά αστειευόμενοι το είπαν.
Παραθέτω και την μέχρι στιγμής βαθμολογί-
α(13/11/14).
Παρέα  Κωτούδη Βασίλη   5
Παρέα  Θωμά Στέλιου   4
Παρέα  Μουτζίκου Τάκη  3
Παρέα   Μητράκου Θόδωρου   3
Παρέα  Λειβαδιώτη Μιχάλη   2
Παρέα  Γεροσωτήρη Τάκη   2 
Παρέα  Σκόντρας Στέλιος    2
Άντε και καλά αίματα.
                                                                            

        ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τετάρτη βράδυ και τα γραφεία του Συλλόγου γεμίζουν  με όμορφες παρουσίες. 

Γυναίκες και νεαρά κορίτσια με χαμόγελο και όρεξη για δημιουργία, ρίχνονται 
στην δουλειά. Χρώματα, κόλλες, καθρέφτες, αναμιγμένα με γέλια και πειράγματα, 
δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα οικογενειακή. 

 Αυτός  θέλουμε  να  ε ί να ι  ο  ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ,  μ ια  ο ικογένε ια………. . . 
Με την φαντασία να περισσεύει, την κούραση της καθημερινότητας να ξεχνιέται και με 
την βοήθεια της ακούραστης Κας Καίτης Μετανίου τα έργα αρχίζουν να ολοκληρώνονται. 
Όμορφες κατασκευές, με το καθ’ ένα έργο να έχει την ξεχωριστή πινελιά της 
δημιουργού του, αλλά με το αποτέλεσμα να αφήνει ένα αίσθημα ικανοποίησης σε όλες. 
Τελείωσε το δίωρο και φεύγοντας δώσανε το ραντεβού τους για την μεθεπόμενη Τετάρτη 
ώρα 18.30. 

Κ α ι  μ η ν  ξ ε χ ν ά μ ε  ό τ ι  τ α  έ ρ γ α  τ ο υ  γ υ ν α ι κ ε ί ο υ  τ μ ή μ α τ ο ς 
ε ί ν α ι  μ ι α  σ η μ α ν τ ι κ ή  π η γ ή  ε σ ό δ ω ν  γ ι α  τ ο ν  Σ ύ λ λ ο γ ο . 
Περιμένουμε και άλλες γυναίκες να μπουν στην μεγάλη “οικογένεια “ του 
ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ.......... 

ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Με τις ευλογίες του Σε-

βασμιωτάτου Μητροπολί-
του Ιερισσού Αγίου Όρους 
και Αρδαμερίου κ.κ. Θε-
όκλητου τα Πετροκέρασα 
γιόρτασαν και φέτος τον 
πολιούχο του χωριού Προ-
φήτη Ηλία.

Είναι έθιμο από τα παλιά 
την μεγάλη αυτή γιορτή να 
παρασκευάζεται κουρμπά-
νι, παραδοσιακά βρασμένο 
σε καζάνια, το οποίο σερβί-
ρεται το μεσημέρι της γιορ-
τής στους πιστούς στην 
πλατεία του χωριού. Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί πως από 
το 2002 και μετά την ορ-
γάνωση του πανηγυριού 

αναλαμβάνει κάθε χρόνο 
επιτροπή (εθελοντικά) κα-
θώς απαιτείται πολύ προε-
τοιμασία και αρκετά μεγά-
λο κόστος.

Έτσι και η φετινή επι-
τροπή αποτελούμενη από 
24 μέλη άνδρες και γυναί-
κες οργάνωσε το πανηγύρι 
για δεύτερη φορά από το 
2003.

Κατά κοινή ομολογία τα 
κατάφερε περίφημα. Ξεκι-
νώντας από πολλούς μήνες 
πριν φρόντισε να εξασφα-
λίσει έσοδα (χορηγούς, 
λαχεία κλπ) που απαιτού-
νται για την προμήθεια 
των απαραίτητων υλικών 

για την κατασκευή 
του παραδοσιακού 
κουρμπανιού μο-
σχάρι με μανέστρα 
καθώς και ότι άλλο 
χρειάζεται για το 
σερβίρισμα του φα-
γητού. Εξασφάλισε 
ζωντανή μουσική 
για την διασκέδαση 
όλων όσων παρευ-
ρέθηκαν εκείνη τη 

μέρα στο χωριό.
Επίσης φρόντισε για τον 

άριστο συντονισμό κατά το 
σερβίρισμα του φαγητού 
ώστε να μην υπάρξει κανέ-
νας παραπονούμενος.

Στη βάση του εθελοντι-
σμού η συνεισφορά των 24 
μελών της επιτροπής υπήρ-
ξε καθοριστική για την επι-
τυχία της γιορτής.

Τα μέλη της επιτροπής:
Ασβεστάς Τάκης κ Γε-

ωργία, Βαλιάνος Δημήτρης 
κ Μαρία, Βιτσιώτης Στέλιος 
κ Έφη, Θωμάς Θανάσης κ 
Μαρία, Θωμάς Στέλιος κ 
Χριστίνα, Καλαφάτης Λά-
κης κ Μαρία, Καρτσιώτης 
Λάκης κ Καίτη, Κωτούδης 
Βασίλειος κ Μαρία, Μητρά-
κος Τάκης κ Μαρία, Λα-
μπριανίδης Παντελής κ Κα-
τερίνα, Λιάτσος Γρηγόρης κ 
Μαγδαληνή, Κύρκος Ευάγ-
γελος κ Ευαγγελία, Κωτού-
δης Ιωάννης του Δημητρί-
ου και Κουτλής Μανώλης.

Θα ήταν παράλειψη να 
μην ευχαριστήσουμε τον 
αγαπητό μας σεφ Καβά-

κα Στέλιο, ο 
οποίος μα-
γειρεύει κάθε 
χρόνο και δη 
α φ ι λ ο κ ε ρ -
δώς, βασικός 
συντελεστής 
στην επιτυχία 
του πανηγυ-
ριού.

Τον κ. Χρι-
σ τ ο δ ο ύ λ ο υ 
Στέφανο κά-
τοικο Αμμου-
λιανής, φίλο 
του χωριού 
μας, για τη 
χορηγία πρώ-
των υλών.

Την εκ-
κλησιαστική 
επιτροπή του 
Ιερού Ναού, 
όλους τους 
δωροθέτες για τις προσφο-
ρές των δώρων και τέλος 
όλους εσάς που παρευ-
ρεθήκατε εκεί και δείξατε 
για άλλη μια φορά πόσο 
αγαπάτε και στηρίζετε τον 
τόπο σας.

Και του χρόνου να είμα-
στε καλά και ο Προφήτης 
Ηλίας να μας ευλογεί.

Οργανωτική Επιτρο-
πή Πανηγυριού Προφή-

τη Ηλία 2014 


