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Τρίμηνη έκδοση του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Ο Μ Β Ρ Ι Α Ν Ο Σ  ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Εγκαινιάζοντας έναν κύκλο συνεντεύξεων με πρόσωπα που παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στη πορεία του Συλλόγου, αλλά και στη 
πορεία του χωριού μας, επισκεφτήκαμε το γραφείο του Δήμαρ-
χου και «ανακρίναμε» τον πρώτο πολίτη του Δήμου μας, τον 
Δήμαρχο Γιάννη Καραγιάννη.

Την συνέντευξη πήραν, η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα 
Φράγκου και ο αντιπρόεδρος Μανώλης Καλαφάτης.                                                                                      

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 
Η Χάρη Του βοήθεια μας.......

Με επιτυχία έγινε και φέτος, ο ετήσιος χορός του ¨ΟΜΒΡΙΑ-
ΝΟΥ¨ στο Κέντρο ¨ΣΤΑΥΡΟΣ¨ στην Νέα Ευκαρπία, την Κυριακή 
26 Απριλίου.

Συμπεριλαμβανομένου του δύσκολου οικονομικού περιβάλλο-
ντος που ζούμε όλοι οι συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου, η 
αίθουσα σχεδόν γέμισε και ο χορός στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία. Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την απουσία αρκετών 
συγχωριανών μας που γνωρίζουμε ότι έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα, αλλά και την παρουσία αρκετών που ενώ γνωρίζουμε 
την κακή οικονομική τους κατάσταση ήταν παρόντες στο κάλε-
σμα του Συλλόγου. Συγκινητική ήταν και η παρουσία τριάντα και 
πλέον συγχωριανών μας που ήρθανε από το χωριό με λεωφορείο 
που μίσθωσε ο Σύλλογος. Τους ευχαριστούμε θερμά και τους 
υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους.

Συνέντευξη Δημάρχου Λαγκαδά

Ανοιξιάτικος Χορός του Συλλόγου

«Αυτός ο τόπος, ο μικρός, ο Μέγας…»

Πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαίρι 2015

7 Ιουνίου ημερήσια εκδρομή στα Μετέωρα.
21 Ιουνίου γιορτή κερασιού με ζωντανή ορχήστρα, παρουσίαση 
των χορευτικών τμημάτων του Ομβριανού και το χορευτικό τμήμα 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.                             

ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2015
31 Ιουλίου- πανσέληνος του Ιουλίου, βραδιά ποίησης στο αίθριο 
του νέου μουσείου.
1-2 Αυγούστου- φεστιβάλ παιχνιδιού. Αναβίωση παιχνιδιών που μεγά-
λωσαν προηγούμενες γενιές και διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά.
13 Αύγουστου- ροκ πάρτυ στο γήπεδο.
16 Αυγούστου- γενική συνέλευση του Συλλόγου.
Καλοκαιρινός χορός του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ στο γήπεδο.
Παρουσίαση ταινιών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από την αρ-
χαιολόγο Στούμπου Ελένη.
Ιούλιος- Αύγουστος- παιδικό camp ποδοσφαίρου.
Τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου με ομάδες του Δήμου μας.
Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το χωριο.
Βραδιά κινηματογράφου.
Βραδιά οινογνωσίας.
Βραδιές παραμυθιού.
Παρουσίαση συγγραφέα παιδικών διηγημάτων.
Παρουσίαση συγγραφέα λογοτεχνικών βιβλίων.
Παρουσίαση της ποδοσφαιρικής ομάδας ποδοσφαίρου.
Λειτουργία και εμπλουτισμός δανειστικής βιβλιοθήκης.
  Λειτουργία εντευκτηρίου με επιτραπέζια παιχνίδια έμπροσθεν των     
γραφείων του Συλλόγου για μικρούς και μεγάλους.
Συνέχεια έκδοσης της τριμηνιαίας εφημερίδας μας.
Και πολλές εκπλήξεις………..
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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
	 ΓΑΜΟΙ
•	 Η Μανδώνα Πηγή, της Καρτσιώτου Νίτσας & ο 

Τσοπλάκης Δημήτριος παντρεύτηκαν στις 21 
Φεβρουαρίου 2015, στον Ι.Ν.  Αγίου Βασιλείου 
Νέας Ελβετίας.

•	 Η Κηπουρίδου Ξανθούλα  της Μήτσιου Κατε-
ρίνας & ο Αντωνίου Γεώργιος παντρεύτηκαν 
στις  15 Φεβρουαρίου 2015, στον Ι.Ν. Αγίας 
Μαρίνας Άνω Τούμπας.

•	 Ο Τσάρος Χρήστος της Λέκκα Κατερίνας & η 
Νάκου Κατερίνα παντρεύτηκαν στις 5 Φεβρου-
αρίου 2015, στο Δημαρχείο Πανοράματος.

•	 Ο σύλλογος εύχεται στους νεόνυμφους 
βίον ανθόσπαρτον.

	
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Η Μανδώνα Ειρήνη της Καρτσιώτου Νίτσας & ο 

Καραθανάσης Αθανάσιος, απέκτησαν αγοράκι, 
στις 20 Απριλίου 2015.

•	 Η Τσιγγερίδου Λένια της Αναγνώστου Τα-
σούλας & ο Ζαχαράκης Αστέριος, απέκτησαν 
κοριτσάκι, στις  21 Μαρτίου 2015.

•	 Ο Τσουλούφης Δημήτριος της Θωμά Βάσως & 
η Μπόμπολα Μαρίνα, απέκτησαν αγοράκι.

•	 Η Φράγκου Τασούλα του Βασιλείου & ο Θασί-
της Απόστολος, απέκτησαν κοριτσάκι.

•	 Ο Παπαδόπουλος Βασίλης & η Κωνσταντινίδου 
Χρυσούλα, απέκτησαν κοριτσάκι.

•	 Ο Καβάκας Αθανάσιος του Ηλία & η Μπουντο-
πούλου Θάλεια, απέκτησαν κοριτσάκι, στις 5 
Μαΐου 2015.

•	 Ο πάτερ Χίρς Πέτρος & η πρεσβυτέρα Κυριακή, 
απέκτησαν κοριτσάκι.

•	 Ο Γιαννάκωφ Μιχάλης & η σύζυγος  του Ιω-
άννα, απέκτησαν κοριτσάκι.  

•	 Η Καλαφάτη Ιωάννα του Αστερίου & ο Βαρ-
βούτης Ανδρέας, απέκτησαν αγοράκι.

•	 Η Τσουλουβή Ζωή της Καβάκα Κωνσταντίνας 
& ο Ταχτσίδης Νίκος, απέκτησαν κοριτσάκι, 
στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ( διόρθωση προηγ. 
φύλλου) 

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

	 ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Η Καραγιαννίδου Όλγα του Ιωάννη & ο Σαρί-

κης Γεώργιος, βάφτισαν το αγοράκι τους, στις 
5 Απριλίου 2015, στον Ι.Ν του Αγ. Ιωάννη Κα-
λαμαριάς και του έδωσαν το όνομα Μάριος.

•	 Ο Πάτερ Χίρς Πέτρος & η πρεσβυτέρα Κυ-

ΔΩΡΕΕΣ
ριακή, βάφτισαν το κοριτσάκι τους, στις 17 
Απριλίου 2015, στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία 
Πετροκεράσων και της έδωσαν το όνομα 
Αικατερίνη.

•	 Ο Γιαννάκωφ Μιχάλης & η σύζυγος  του 
Ιωάννα, βάφτισαν το κοριτσάκι τους, στον 
Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία Πετροκεράσων και 
της έδωσαν το όνομα Μαρία.

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

	
	 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στα ΑΕΙ
•	 Οικονόμου Χριστίνα του Ιωάννη, Παιδαγω-

γικό Τμήμα, Α.Π.Θ.
•	 Ο σύλλογος συγχαίρει την Πτυχιούχο 

και της εύχεται καλή σταδιοδρομία.

 ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Πάτερ Κουκλιάτης Γεώργιος, ετών 95.
•	 Χορτιάτη Ελένη.
•	 Ο σύλλογος εκφράζει στους οικείους 

τους, τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του 
χωρίου.

Οι αναγγελίες των κοινωνικών γεγονό-
των είναι εύθηνη και υποχρέωση δική σας 
και των συγγενών σας. Είναι απαράδεκτο 
να ασχολούμαστε επί έναν μήνα για να 
βρούμε ποιος βαπτίστηκε και ποιος πα-
ντρεύτηκε. Έχοντας και την αγωνία ποιον 
ξεχάσαμε η ποιος θα παρεξηγηθεί για τυχόν 
παράληψη μας. 

Ας κάνουμε λοιπόν μια καινούργια αρχή, 
βοηθώντας μας να είναι η εφημερίδα μας 
ποιο ενημερωμένη και χωρίς λάθη. Με ένα  
e-mail,με ένα τηλέφωνο στα γραφεία του 
Συλλόγου, με ένα τηλέφωνο η μήνυμα σε 
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., βοηθήστε μας 
να γίνουμε καλύτεροι.

ΔΩΡΕΑ 200 ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Η Λιάλιου- Λέκκα Αγλαΐα δώρισε στον 
Σύλλογο 200 ευρώ στη μνήμη του συζύ-

γου της Ιωάννη Α. Λέκκα.
Το Δ.Σ. του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ την ευχαριστεί 

θερμά. 

ΔΩΡΕΑ 50 ΕΥΡΩ
Η Μαρία Μουτζίκου του Αθανασίου και 
ο σύζυγός της Κώστας Σαββόπουλος 
δώρισαν 50 ευρώ, για τις ανάγκες του 

Συλλόγου.
Τους ευχαριστούμε…

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
Ευχαριστούμε την Έφη Παπαδημητρί-
ου και τον σύζυγό της Στέλιο Βιτσιώτη 
για την προσφορά τριών σακιών αφυ-
γραντικού υλικού για τις ανάγκες των 

γραφείων του Συλλόγου στη Θεσσαλονί-
κη και του μουσείου του Ομβριανού στο 
χωριό. Με την κίνηση τους αυτή λύσαμε 
ένα χρόνιο πρόβλημα των γραφείων μας 

και του μουσείου μας.
Η προσφορά έγινε στη μνήμη του Ηλία 

και της Σούλας Γρηγορούδη.

           
ΔΩΡΕΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ

 Ευχαριστούμε την Εθνική Τράπεζα 
για την δωρεά ενός φωτοαντιγραφικού   
μηχανήματος, για τις ανάγκες του Συλ-

λόγου.                   
Η δωρεά δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς την 

βοήθεια του συμπατριώτη μας Θωμά 
Στέλιου, τον οποίο και ευχαριστούμε 

θερμά.

Γνωρίζοντας ότι το βιβλίο δεν είναι απλά μια ψυχαγωγία, αλλά και ένα ερ-

γαλείο γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας, ζητάμε την βοήθειά σας να 

εμπλουτίσουμε την δανειστική βιβλιοθήκη του χωριού μας, με νέα βιβλία. 

Θέλουμε από τον καθ' ένα από εσάς, τουλάχιστον από ένα βιβλίο.  Από τα βιβλία που 

έχετε διαβάσει και είναι καταχωνιασμένα σε κούτες και σε ράφια, θέλουμε να μας 

προσφέρεται όσα μπορείτε περισσότερα. Κάποιοι τα έχουν ανάγκη.

Παιδικά, ιστορικά, αλλά και βιβλία της σύγχρονης λογοτεχνίας είναι μερικά είδη 

βιβλίων που ζητάμε. 

 Η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί όλο το καλοκαίρι, σε ωράριο που θα ανακοινωθεί σύ-

ντομα.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

Αγαπητέ μας συμπατριώτη και φίλε του «Ομβριανού»

Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας, ιδιαίτερα όμως σήμερα, η 

βασική πηγή χρηματοδότησής του, ήταν και είναι οι  συνδρομές μας. Σας 

παρακαλούμε μην το αμελείτε.

Μπορείτε να δώσετε τη Συνδρομή σας ή τη Δωρεά σας σε οποιοδήποτε μέ-

λος του Δ.Σ. και στη συνέχεια ο ταμίας θα σας στείλει την απόδειξή σας.

Εσύ έδωσες ή έστειλες τη συνδρομή σου;



 Ομβριανός	 σελίδα 3

Λαγκαδάς 3 Απριλίου 2015

Κατ΄αρχήν, θέλουμε να σας συγχα-
ρούμε για την εκλογή σας στο ανώτατο 
αξίωμα του δήμου μας και σας ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Τα Πετροκέρασα για πολλά χρόνια 
ήταν αποκλεισμένα από τις δραστηρι-
ότητες του Δήμου. Ελάχιστα πράγματα 
έγιναν. 

Αρχικά να σας ευχαριστήσω για τις ευχές 
σας και να σας διαβεβαιώσω ότι για τη νέα 
δημοτική αρχή η επιτυχία βασίζεται πρωτί-
στως στις αρχές της εμπιστοσύνης, της συλ-
λογικότητας και της συνεργασίας.

Επιτρέψτε μου ξεκινώντας να αναφερθώ 
στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λαγκαδά, με την οποία ενεργο-
ποιήσαμε μετά από την παύση των τελευταί-
ων 4 χρόνων, την παγία προκαταβολή προς 
τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων. Πρόκειται για μια απόφαση την 
οποία συνειδητά υλοποιούμε, αποδεικνύ-
οντας με τον πλέον έμπρακτο τρόπο ότι οι 
Πρόεδροι όλων των κοινοτήτων του Δήμου 
Λαγκαδά είναι για εμάς πολύτιμοι συνεργά-
τες και απολύτως σεβαστοί για τον καθημε-
ρινό αγώνα που καταβάλλουν για την εξυπη-
ρέτηση των συνδημοτών μας.

Η αποκεντρωμένη λειτουργία του Δήμου 
αποτέλεσε προεκλογική μας δέσμευση, την 
οποία υλοποιούμε με την σύσταση 2 Τοπικών 
Αντιδημαρχιών, των Καλινδοίων – Κορώνει-
ας και Σοχού – Βερτίσκου, με τον ορισμό 
Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για 
κάθε Δημοτική Ενότητα και κυρίως δίνοντας 
πρωταγωνιστικό ρόλο στους Προέδρους και 
τα Τοπικά Συμβούλια.

Όπως καταλαβαίνετε, ο χαρακτηρισμός 
«αποκλεισμένα» δεν υπάρχει στο δικό μας 
λεξιλόγιο και σίγουρα δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα καμίας κοινότητας του 
σημερινού Δήμου Λαγκαδά. 

Πώς οραματίζεστε το μέλλον των 1. 
Πετροκεράσων;

Τα Πετροκέρασα με τον ιδιαίτερο φυσικό 
τους πλούτο, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
και την μοναδική τους λαογραφία, αποτελούν 
ένα από τα πιο σημαντικά σημεία πολιτιστικής 
αναφοράς του Καλλικρατικού Δήμου Λαγκαδά. 

Η ασύγκριτη παραδοσιακή ομορφιά των 
Πετροκεράσων σε συνδυασμό με το ξεχωρι-
στό μεράκι και την αγάπη τόσο των μελών 
του συλλόγου «Ομβριανός» όσο και όλων 
των κατοίκων τους, συνεχίζουν να αναδει-
κνύουν την ιστορία, την θρησκευτικότητα 
και τα έθιμα της περιοχής.

Στόχος μας ως νέα Δημοτική Αρχή, είναι η 
οικοδόμηση μιας καλής συνεργασίας και η δι-
αρκής επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς, 
επιθυμώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα για τα Πετροκέρασα και τον Δήμο μας.

Ένα από τα βασικά προβλήματα εί-2. 
ναι το νερό. Έχουμε ελάχιστο και ενόψει 
του καλοκαιριού το πρόβλημα θα γίνει 
τεράστιο. Πώς σκέφτεστε να αντιμετω-
πίσετε το πρόβλημα αυτό;

Τα προβλήματα ύδρευσης στις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας δυστυ-
χώς είναι χρόνια, τα γνωρίζουμε καλά και τα 
αξιολογήσαμε εξαρχής ως πολύ σημαντικά για 
την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας. 

Έχοντας ως δεδομένη πάντα την δύσκο-
λη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι Δήμοι της χώρας που δυστυχώς 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρεμβά-

σεις, έχουμε ξεκινήσει έναν διάλογο με τους 
τοπικούς φορείς, προσπαθώντας να βρούμε 
λύσεις με κατεύθυνση την ορθολογική χρήση 
του νερού, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μή-
νες, όπου το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. 

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανα-
κοινώσουμε συγκεκριμένα μέτρα για την μό-
νιμη λύση του προβλήματος.

Αγροτικοί δρόμοι. Η κατάστασή 3. 
τους είναι απελπιστική, σε πολλά σημεία 
είναι απροσπέλαστοι.

Η αγροτική οδοποιία σε όλο τον Δήμο Λα-
γκαδά, λόγω της παρατεταμένης κακοκαιρίας 
των τελευταίων μηνών αλλά και λόγω απου-
σίας ουσιαστικών παρεμβάσεων τα προηγού-
μενα χρόνια, είναι σε άσχημη κατάσταση.

Ο σχεδιασμός μας ως νέα Διοίκηση περι-
λαμβάνει την αποκατάσταση της αγροτικής 
οδοποιίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο 
και για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινό-
τητες του Δήμου Λαγκαδά.

Βάζοντας τέλος στη λογική των απευθείας 
αναθέσεων, προχωρήσαμε σε δημόσιο δια-
γωνισμό αναθέτοντας εργολαβία συνολικού 
ύψους 500.000€ για παρεμβάσεις σε όλες 
τις Δημοτικές Ενότητες, που θα ξεκινήσει να 
υλοποιείται εντός Μαΐου.

Για την αμεσότερη όμως επίλυση του προ-
βλήματος ενόψει της εαρινής καλλιεργητικής 
περιόδου, προχωρούμε σε επιπλέον παρεμβά-
σεις για κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά.

Τέλος, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
καταφέραμε να πετύχουμε την ένταξη του 
Δήμου Λαγκαδά στο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ 2007- 2013»- Μέτρο 3-2-1, εξασφαλί-
ζοντας κονδύλια συνολικού ύψους 783.000€ 
για την ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών 
στην Δημοτική Ενότητα Καλινδοίων και συ-
γκεκριμένα στις κοινότητες Ζαγκλιβερίου, 
Καλαμωτού, Πετροκεράσων, Αδάμ και Σαρα-
κήνας.

Μεγάλο πρόβλημα είναι η διαγράμ-4. 
μιση του οδικού άξονα Ζαγκλιβέρι – Πε-
τροκέρασα – Λιβάδι. Κάτι πρέπει να γίνει 
πριν θρηνήσουμε θύματα.

Γνωρίζοντας την σοβαρότητα του θέμα-
τος, έχουμε κάνει επανειλημμένες προσπά-
θειες ζητώντας την συνεργασία της Περιφέ-
ρειας που όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν 
βρήκαν ανταπόκριση. 

Επειδή ακριβώς πρόκειται για ζήτημα οδι-
κής ασφάλειας έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης του προβλήματος με 
πρωτοβουλία του Δήμου Λαγκαδά, που ωστόσο 
λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών δεν μπο-
ρέσαμε ακόμη να υλοποιήσουμε. Μόλις οι και-
ρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα μπορέσουμε 
να δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η μεταστέγαση των εκθεμάτων του 5. 
Λαογραφικού Μουσείου Πετροκεράσων 
στο νέο κτήριο είναι ένα θέμα που πρέπει 
να δρομολογηθεί. Σε αυτό ο Μ.Α.Σ. ΟΜ-
ΒΡΙΑΝΟΣ είναι διαθέσιμος να βοηθήσει.

Όπως γνωρίζετε, έχουμε έρθει ήδη σε 
επαφή τόσο με τα μέλη του συλλόγου σας, 
όσο και με το τοπικό συμβούλιο της κοινότη-
τας, ώστε να καταφέρουμε σε συνεννόηση 
να δρομολογήσουμε τις απαραίτητες γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, προκειμένου το νέο 
κτήριο να γίνει ένας χώρος λειτουργικός και 
επισκέψιμος, όπως άλλωστε αξίζει στην πο-
λιτιστική παράδοση και ιστορία των Πετρο-
κεράσων.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε διαδικασία ανα-
ζήτησης του κατάλληλου χρηματοδοτικού 
προγράμματος που θα ενισχύσει την γρήγο-
ρη ολοκλήρωση των εργασιών για την μετα-
στέγαση των εκθεμάτων στον νέο χώρο. 

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου θα 
προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε ερ-
γασίες καλλωπισμού της εξωτερικής όψης 
και του προαύλιου χώρου του υφιστάμενου 
κτηρίου. 

Στόχος μας είναι η ανάδειξη όλων των 
αξιόλογων πολιτιστικών χώρων του Δήμου 
Λαγκαδά, ώστε να καταστούν επισκέψιμοι 
τόσο από τα σχολεία του Δήμου μας όσο και 
από τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο σύλλογός μας είναι από τους πιο 6. 
δραστήριους του δήμου μας, με έκδοση 
εφημερίδας, τμήμα γυναικών, ποδοσφαι-
ρικό τμήμα (που ετοιμάζεται να επανέλθει 
στην ερασιτεχνική κατηγορία), δύο χο-
ρευτικά τμήματα (ενηλίκων και παιδικό), 
παιδική ακαδημία ποδοσφαίρου, συμμε-
τοχή σε δραστηριότητες του δήμου (όπως 
χριστουγεννιάτικη πλατεία, υποδοχή Τι-
μίου Σταυρού, κούλουμα κ.ά)και δεκάδες 
άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και 
όλα αυτά με δικά μας κονδύλια.

Ερώτηση: είναι δίκαιο να χρηματοδο-
τούνται ισότιμα οι σύλλογοι, με βάση την 
σφραγίδα τους και όχι με το μέγεθος των 
δραστηριοτήτων τους;

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι ένα ερ-
γαλείο στα χέρια του δήμου, που πρέπει 
να το εκμεταλλευτείτε. 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, μιας και η 
διαδικασία έχει ξεκινήσει, η χρηματοδότηση 
των πολιτιστικών συλλόγων και των αθλη-
τικών σωματείων του Δήμου Λαγκαδά έχει 
ενεργοποιηθεί και πάλι.

Παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία, επιλέξαμε να προχωρήσουμε στην χρη-
ματοδότηση των πολιτιστικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων της περιοχής μας, αφού για 
εμάς αποτελούν σημαντικά τμήματα όχι μόνο 
της ιστορίας και της παράδοσης, αλλά και της 
εξέλιξης και ανάπτυξης του Δήμου μας.

Αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να οικοδο-
μήσουμε εξαρχής μια αξιοκρατική διαδικασία, 
που δεν θα αφήνει καμία σκιά για τον διαχω-
ρισμό των συλλόγων μας σε καλούς και κα-
κούς, αγαπημένους και μη. Μέσα στα τυπικά 
κριτήρια επιχορήγησης εντάχθηκε άλλωστε 
και το εύρος προσφοράς και δραστηριότητας 
κάθε συλλόγου.

Είμαι όμως βέβαιος, ότι μέσα από συνεχή 
συνεννόηση και διαβουλεύσεις με τα μέλη 
των πολιτιστικών και αθλητικών φορέων του 
Δήμου μας, θα μπορέσουμε στο μέλλον να 
βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την διαδικα-
σία, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν 
καλύτερα στις ανάγκες των συλλόγων μας.

     Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.

Συνέντευξη Δημάρχου Λαγκαδά Καραγιάννη Γιάννη
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Μεγάλη επιτυχία είχε και η 
συμμετοχή  των χορευτι-

κών     τμημάτων του Συλλόγου 
μας, στις Χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις του Δήμου Λαγκαδά. 
Παρά τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες που επικρατούσαν 
την Κυριακή 28 Δεκεμβρί-
ου,  η κεντρική πλατεία του 
Λαγκαδά ζεστάθηκε με την 
παρουσία των χορευτικών 
τμημάτων του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ.  
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το παι-
δικό τμήμα, που απέσπασε το 
θερμό χειροκρότημα των παρευ-
ρισκομένων και ακολούθησε το 
τμήμα ενηλίκων, που με το κέφι 
τους ξεσήκωσαν την πλατεία. 
Παρόντες ο Δήμαρχος Γιάννης 
Καραγιάννης, ο Πρόεδρος 
του ΚΥΠΚΑ  Χαράλαμπος Αι-
βαζίδης, η αντιπρόεδρος της 
ΔΗΚΕΛ Αννίτα Αλβανού και ο 
σύμβουλος του Δημάρχου Μό-
σχος Μπαντούλας.

Χριστουγεννιάτικη πλατεία

Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά 
οι χριστιανοί…….
Βράδυ παραμονής των Χριστουγέννων. 
Κρύο και οι δρόμοι του χωριού σιωπη-
λοί και άδειοι. Οι κάτοικοι στα σπίτια 
τους ετοιμάζονται για τον ερχομό του 
«Θεανθρώπου».
Και ξαφνικά από την πλατειά του χω-
ριού ακούγονται οι αγγελικές φωνές 
των παιδιών, να τραγουδούν το “Άγια 
νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χρι-
στιανοί….”
Τα παιδιά του χωριού με την συνοδεία 
των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου 
περιδιαβαίνουν τα σκοτεινά σοκάκια 
τραγουδώντας τα κάλαντα.

 Και το θαύμα έγινε….τα φώτα των σπιτιών άναψαν, οι πόρτες άνοιξαν και οι κάτοικοι 
βγήκαν έξω περιμένοντας να περάσουμε από το σοκάκι τους. 
Η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε και η συγκίνηση αρκετών ήταν ορατή στα μάτια τους. Καλω-
σορίσματα ,κεράσματα ,πειράγματα , ήταν αυτά που συναντούσαμε σε κάθε σπίτι. Οι 
γλυκές φωνές των παιδιών έφτασαν μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σπίτι, αναγγέλλο-
ντας τον ερχομό του Μεσσία  “καλήν εσπέραν άρχοντες ……Χριστός γεννάται σήμερον 
εν Βηθλεέμ την πόλη……”
Η βασιλόπιτα που πρόσφερε ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ  σε κάθε μόνιμο κάτοικο ήταν το ελάχιστο 
που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε το χωριό ζω-
ντανό όλο το χρόνο.
Τελειώσαμε αργά το βράδυ, αλλά δεν υπήρχε ίχνος κούρασης σε κανέναν. Οι καρδιές 
μας ήταν γεμάτες από την αγάπη και την καλοσύνη όλων των κατοίκων .
Και του χρόνου να είναι όλοι παρόντες…..

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στα σοκάκια του χωριού



 Ομβριανός	 σελίδα 5

Το Κέντρο που έγινε ο Χορός 
ήταν σε ειδυλλιακό περιβάλλον, 
με απίθανο φαγητό και καλή ορ-
χήστρα. Ο Χορός άνοιξε με την 
ομιλία της προέδρου Κατερίνας 
Φράγκου και με το χαιρετισμό, 
εκ μέρους του Δημάρχου μας, 
του Μιχάλη Τζανή και του προ-
έδρου του Τοπικού Συμβουλίου 
Θανάση Καλαφάτη.

  Ακολούθησαν τα χορευτικά 
τμήματα του Συλλόγου, αρχίζο-
ντας από τα μικρά ταλέντα του 
παιδικού τμήματος που ξεσήκω-
σαν την αίθουσα και συνεχίζο-
ντας με το χορευτικό των ενη-
λίκων, που με την καθοδήγηση 

του εκλεκτού μας χοροδιδασκά-
λου κ .Φλώρου Θόδωρου απέ-
σπασαν το θερμό χειροκρότημα 
των παρευρισκομένων. Και μετά 
χορός…όλοι οι συγχωριανοί μια 
παρέα, νέοι και ηλικιωμένοι γί-
ναμε ένα πάνω στη πίστα.

  Η λαχειοφόρος αγορά που 
ακολούθησε απέδειξε για ακό-
μα μία φορά ότι ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ 
είναι μεγάλος. Σε χρόνο μη-
δέν όλα τα λαχεία εξαντλήθη-
καν, χάρη  στη γενναιοδωρία 
των παρευρισκομένων, γεγο-
νός που μας χαροποίησε και 
τους ευχαριστούμε μέσα από 
τη καρδιά μας. Ο κατάλογος 

των δώρων ήταν όχι μόνο ο 
μεγαλύτερος σε αριθμό δώρων, 
αλλά και ο μεγαλύτερος σε αξία 
δώρων, δώρα που μας πρόσφε-
ραν απλόχερα συγχωριανοί μας 
αλλά και φίλοι του Συλλόγου. 
Τους ευχαριστούμε για ακόμα 
μία φορά όλους.

  Τίμησαν τον Χορό με την 
παρουσία τους ο πρόεδρος ΚΥΚ-
ΠΑΠ Χαράλαμπος Αιβαζής, ο 
αντιπρόεδρος ΔΕΥΑΛ Μιχάλης 
Τζανής, η αντιπρόεδρος ΔΗΚΕΛ 
Αννίτα Αλβανού, ο πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Πετροκε-
ράσων Θανάσης Καλαφάτης και 
ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού 

Συλλόγου Μιχάλης Καρτσιώτης. 
  Το γλέντι συνεχίστηκε μέ-

χρι αργά το απόγευμα με πρω-
ταγωνιστές τους νέους του χω-
ριού μας και τους ποδοσφαιρι-
στές της ομάδας μας.

  Οφείλουμε και ένα ευχα-
ριστώ στην Αννίτα Αλβανού, ο 
σύμβουλος του Δημάρχου Μό-
σχος Μπαντούλας και στο σύ-
ζυγο της Λάζαρο Μαυρόπουλο 
που με τη μεσολάβησή τους 
στον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, που 
και αυτόν ευχαριστούμε θερμά, 
μισθώσαμε το λεωφορείο από 
το χωριό μας με μια μικρή συμ-
βολική τιμή.

Ανοιξιάτικος Χορός του Συλλόγου
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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 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

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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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Κυριακή απόγευμα ο συμπατριώτης  Shef  Στέργιος Καββάκας με την πά-
ντα πρόθυμη σύζυγο του Θεοδώρα, άρχισε τις προετοιμασίες για την πα-
ρασκευή της φασολάδας.
Σε μηδέν χρόνο έκοψαν καρότα, σέλινα, κρεμμύδια και όλα όσα έλεγε η 
συνταγή τους και μπήκαν τα φασόλια στα καζάνια να φουσκώνουν. 

Ξημέρωμα Καθαράς Δευτέρας 
και τα ξυλά ανάβουν. Τα καζά-
νια μπαίνουν στη φωτιά υπό το 
άγρυπνο μάτι του Sous Shef  Νί-
κου Παπαδούδη και περιμένο-
ντας να χυλώσει  η φασολάδα 
αρχίζουν τα πειράγματα και τα 
μασλάτια. Τα πρώτα δοκιμαστικά 
πιάτα βγαίνουν στο τραπέζι και οι 
γνώμες είναι ομόφωνες, ότι για 
ακόμη μια φορά η φασολάδα εί-
ναι τέλεια.

Τα καζάνια μεταφέρονται στην 
πλατεία, τα τραπέζια στρώνονται, 
οι ζεστές λαγάνες φθάνουν και τα 
πιάτα γεμίζουν με διάφορα σαρα-
κοστιανά εδέσματα. Να τονίσου-
με ότι όλα τα υλικά, από τα φα-
σόλια, τις λαγάνες, τον ταραμά, 
τον χαλβά, το κρασί, μέχρι και το 
τελευταίο υλικό που χρειαστήκα-
με ήταν προσφορά από τον Δήμο 
Λαγκαδά και την ΔΗΚΕΛ.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου στη θέση τους, δούλευαν 
σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή.

Ο καιρός μας έκανε το χατίρι 
να μην βρέξει και έτσι ο κόσμος 
άρχισε να καταφθάνει, απολαμ-
βάνοντας την καυτή φασολάδα 
μαζί με τα σαρακοστιανά εδέ-

σματα και την άφθονη ρετσίνα. 
Τραγούδια, πειράγματα μέχρι και 
χορό είχε το πρόγραμμα.

Δεν έλειψε ούτε και το χά-
σκαρ, που επιδόθηκαν με πάθος,  
κάποιοι που γνώριζαν από παλιά 
αυτό το έθιμο. Νικητής ήταν ο 
Αλέκος Αννετούδης που με μα-
εστρία δάγκωσε τον χαλβά που 
κρεμόταν από την κλωστή, παίρ-
νοντας ένα δυνατό χειροκρότημα 
από τους παρευρισκόμενους.

Έτσι με τραγούδια και κέφι τε-
λείωσε το μικρό γλέντι που στή-
σαμε, δίνοντας ραντεβού για του 
χρόνου….

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά:
Τον  •	 Δήμο Λαγκαδά, την 

πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. 

της ΔΗΚΕΛ για την χορηγία όλων 
των υλικών  που χρησιμοποιήθη-
καν και των εδεσμάτων που προ-
σφέρθηκαν στην εκδήλωση.

Τον •	 Στέργιο Καββάκα και 
την σύζυγο του Θεοδώρα για την 
προετοιμασία της φασολάδας.

Τον •	 Νίκο Παπαδούδη 
για την βοήθεια του στη παρα-
σκευή της φασολάδας.

Κούλουμα 2015

Ο χαρταετός του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ 
παρά τις αντίξοες καιρικές συν-
θήκες, πέταξε ψηλά.

Ήταν ένα στοίχημα που έβα-
λαν, ο κατασκευαστής του χαρ-
ταετού Φιλλιπίδης Σταύρος , 
αλλά και τα παιδιά του χωριού, 
να  τον σηκώσουν ψηλά.  

 Γιατί εκεί ψηλά είναι και η 
θέση του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ……

Πετάει 
ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ…
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Για ακόμη μια φορά η νεολαία των Πετροκέρασων 
απέδειξε πόσο μεγάλη και ενωμένη είναι. Το club D_
ANGELO που φιλοξένησε το πάρτυ ήταν ασφυχτικά 
γεμάτο.
Όπου γύριζες την ματιά σου έβλεπες γνώριμα πρόσω-
πα να γελούν, να τραγουδούν και να παρασύρονται 
σε ένα χορό δίχως τελειωμό.
Πρωταγωνιστές τα νιάτα του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ με τους φί-
λους τους.
Δεν υπάρχουν λέξεις να το περιγράψεις………
Ένα τέτοιο πάρτυ η το ζεις η κάθεσαι σπίτι 

σου……….. 

Στο 2ο πάρτυ νεολαίας, μας τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Πρόεδρος της Υ.Κ.Π.Κ.Α.Α.Π. Αΐβαζίδης 
Χαράλαμπος και ο Σύμβουλος του Δημάρχου Μπα-
ντούλας Μόσχος, με τις συζύγους τους Κόλτζου Δή-
μητρα και Σκαρλάτου Ιφιγένεια αντίστοιχα. 
Φίλοι και συμπαραστάτες του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ όλοι 
τους.

2o Πάρτυ Νεολαίας

Λιτό αλλά με άρωμα Πετροκέρασων ήταν το φετινό ημερολόγιο του Συλλόγου.
Το μοιράσαμε πόρτα πόρτα σε όλα τα σπίτια των συμπατριωτών αλλά και πολλών φίλων του 

χωριού μας, τόσο στο χωριό αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Περάσαμε μέχρι και τέσσερις φορές από 
μερικά σπίτια για να σας βρούμε . Αν παρ’όλη την μεγάλη κινητοποίηση δυο και πλέον μηνών από 
όλα τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχετε πάρει το ημερολόγιο σας ζητούμε συγγνώμη.

Η ανταπόκριση σας ήταν συγκινητική. Μας ανοίξατε την πόρτα σας, αλλά και την καρδιά σας και 
για αυτό σας ευχαριστούμε. Παρά τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που περνάμε, όλοι δώσατε από 
το υστέρημα σας την βοήθεια στο Σύλλογο.

Σας ευχαριστούμε……..
 

Ημερολόγιο 2015



σελίδα 8 Ομβριανός

Γιορτή 
Μητέρας

Πόσα χαμόγελα, πόσα δάκρυα, πόση αγωνία, πόσο φόβο....
πόση ΑΓΑΠΗ μπορούν να χωρέσουν 4 γράμματα;;; ΜΑΜΑ!!!!! 

Με μια σεμνή εκδήλωση γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή της 
μητέρας στα Πετροκέρασα.

Παρούσες σχεδόν, όλες οι μάνες του χωριού. 
«Μάνα κράζει το παιδάκι
Μάνα ο γιος και μάνα ο γέρος
Μάνα ακούς σε κάθε μέρος 
Ω!!! τι όνομα γλυκό…..»
Με αυτούς τους στίχους άρχισε η συγκινητική ομιλία της μη-

τέρας Αλεξάνδρας Ανδρέου-Θωμά και ξεκίνησε η εκδήλωση. Συ-
νεχίστηκε με ποιήματα από όλα τα παιδιά του χωριού και στο 

τέλος όλα τα παιδιά φώναξαν με 
δύναμη «ευχαριστούμε μανού-
λα»……...

Ο Σύλλογος σαν ελάχιστη τιμή 
προς όλες τις μάνες, πρόσφερε 
όμορφα γλαστράκια με λουλού-
δια, τα οποία παρέδωσαν σε αυ-
τές, τα παιδιά του χωριού .Στη 
συνέχεια μοιράστηκαν λουλούδια 
και στις μάνες που δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν για διάφορους 
λόγους.

-Μανάδες όλου του κόσμου, 
ο Θεός να σας δίνει δύναμη και 
υγεία ……γιατί σας χρειαζόμα-
στε…….

Σχεδόν κάθε Τετάρτη στα γραφεία του Συλλόγου, οι γυναίκες 
που συμμετέχουν στο τμήμα, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
για να κατασκευαστούν μικρά αριστουργήματα.

Ξεκίνησαν με ντε κουπάζ σε καθρέφτη και σε ξύλο και συνέ-
χισαν στολίζοντας πασχαλινές λαμπάδες και άλλες πασχαλινές 
κατασκευές.

Τα έργα τους υπέροχα και με προσοχή στη λεπτομέρεια, θα 
στολίσουν τον πάγκο του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ στο χωριό , δίνοντας μια 
οικονομική ανάσα στο ταμείο του Συλλόγου.

 Τις ευχαριστούμε και περιμένουμε και άλλες γυναίκες να δώ-
σουν το παρόν….

Τμήμα Γυναικών Παζάρι γυναικείου τμήματος 

Επιτυχία, μεγαλύτερη από 
κάθε προσδοκία, είχε το παζάρι 
που διοργάνωσε το τμήμα γυ-
ναικών στην πλατεία του χωριού 
το Σάββατο του Λαζάρου και την 
Κυριακή των Βαΐων.

Τα έργα των γυναικών έγιναν 
αντικείμενο ευνοϊκών σχολίων 
όχι μόνο από τους συμπατριώτες 
μας, αλλά και από τους επισκέ-
πτες του χωριού. Τα περισσότε-
ρα έργα πουλήθηκαν, δίνοντας 
μια καλή ανάσα στο 
ταμείο του Συλλόγου. 

Το χαμόγελο της 
υπευθύνου του τμήμα-
τος Δώρας Καρτσιώτη, 
ήταν  αυτό, που μας 
έκανε όλους διπλά χα-
ρούμενους.
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Εορτασμός 
25ης Μαρτίου

Με την λαμπρότητα που 
αρμόζει στην διπλή γιορτή 
του ελληνισμού και της χρι-
στιανοσύνης, γιορτάστηκε 
και φέτος στα Πετροκέρα-
σα η επέτειος της έναρξης 
του αγώνα το 1821 ενάντια 
στη σκλαβιά και ο Ευαγγε-
λισμός της Θεοτόκου.

Παρά την βροχή που 
έπεφτε ασταμάτητα, τα παιδιά του χωριού με τάξη και βήμα, αφού εκκλησιά-
στηκαν, παρέλασαν ως το Hρώο των Πεσόντων, για να αποτίσουν φόρο τιμής 
σε αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Πατρίδα, για να είμαστε 
εμείς ελεύθεροι.

Τελέστηκε τρισάγιο από τον ιερέα και τους ιεροψάλτες του χωριού και αμέ-
σως μετά κατέθεσαν στεφάνια εκ μέρους του Τοπικού  Συμβουλίου, ο πρόε-
δρος Καλαφάτης Θανάσης και εκ μέρους του Συλλόγου, η πρόεδρος Φράγκου 
Κατερίνα. Στο τέλος κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των πεσόντων 
και όλοι μαζί οι παριστάμενοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο.

Ακολούθησε η γιορτή που οργάνωσε ο Σύλλογος στο Πνευματικό Κέντρο 
με την παρουσία όλων σχεδόν των χωριανών. Τον Δήμαρχο εκπροσώπησε ο 
σύμβουλος του Δημάρχου  Μπαντούλας Μόσχος και παρέστησαν σύσσωμο το 
Τοπικό Συμβούλιο, ο ιερέας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η πρόεδρος του Συλλόγου Κατερίνα 
Φράγκου.

Συγκινητική η παρουσία των παιδιών που με τα τραγούδια τους, τα ποιή-
ματά τους και τα σκετς, έκαναν τον κόσμο να δακρύσει. Παρά τον λίγο χρόνο 
προετοιμασίας και τις λίγες πρόβες όλα τα παιδιά ήταν υπέροχα.

Τις ευχαριστίες  μας και στην συμπατριώτισσα δασκάλα Καρτσιώτου Μαρία 
που ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση της ωραίας γιορτής. 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ……….

Σάββατο 2 Μαΐου και στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Αθανασίου η Λειτουργία έχει αρχίσει. Κάπου εκεί δι-
πλά από το παρεκκλήσι αναβιώνει ένα παλιό έθιμο.

Το γάλα έχει αγοραστεί από τον τσομπάνη, η φω-
τιά άναψε, ο τρίποδας στήθηκε και μέσα στο καζάνι 
το γάλα αρχίζει να ζεσταίνεται. Ο Θανάσης Κου-
κλιάτης έχει το γενικό πρόσταγμα και με την ξύλινη 
κουτάλα ανακατεύει το γάλα για να μην ‘πιάσει’ από 
κάτω.

Η Θεία Λειτουργία τελειώνει και το αχνιστό γάλα 
αρχίζει να μοιράζεται. Δεν μπορεί να περιγραφεί 
ούτε η μυρουδιά αλλά ούτε και η γεύση του. Βγαί-
νουν αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια….

Οικοδεσπότης και αυτός που συντηρεί αυτό το 
έθιμο, που έρχεται από τα παλιά, είναι ο Θανάσης 
Φράγκος του Νικόλαου, που τον ευχαριστούμε από 
τα βάθη της καρδιάς μας.

Ένα έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο Τουρνουά παίξε μπάλα 7-7
Συνεχίζετε τα τουρνουά 
«παίξε μπάλα 7-7» όπου 
παίρνει μέρος και η ομά-
δα του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ. 
Μετά από τα πρώτα 
άτυχα αποτελέσματα, η 
ομάδα μας βρήκε τα πα-
τήματά της και με τρεις 
συνεχείς νίκες ανέβηκε 
στην βαθμολογία. Παί-
ζοντας καλό ποδόσφαι-
ρο και με το πείσμα που 
διακρίνει τους Πετροκε-
ρασιώτες νικήσαμε ακό-
μα και την πρωτοπόρα 
ομάδα του τουρνουά 
με 6-2. Οι ήττες όμως, 
στους πρώτους αγώνες 
μας στοίχισαν την συμ-
μετοχή στην επόμενη 
φάση.
Αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο σε όλα τα παι-
διά……  
Οι ποδοσφαιριστές 
της ομάδας μας είναι:
Αμοιρίδης Φίλιππος  
Κωτούδης Δημήτρης                             
Ανδρεανούδης Θανάσης 
Μητράκος Θανάσης
Ανδρεανούδης Τάσος 
Μητράκος Θόδωρος
Βλάχος Δημήτρης  
Μουτζίκος Στέργιος
Θωμάς Μιχάλης  
Ποστεκίδης Νίκος

Θωμάς Τάσος 
Ποστεκίδης Χρήστος
Ιωαννίδης Γιώργος  
Στάντζος Γιώργος
Ιακωβίδης Γιάννης  
Τσακιρμπατζόγλου 
Νίκος
Καλαφάτης Θανάσης 
Φιγκιώρης Ανδρέας
Καλαφάτης Μιχάλης 
Φιγκιώρης Σάκης
Καρτσιώτης Μιχάλης                             
Φιγκιώρης Μιχάλης
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ 
ΣΗΜΕΡΑ 08/05
ΟΜΙΛΟΣ Α 

- 1 ΤΕΧΝΗΤΕΣ 
ΕΠΑΥΛΗΣ 10ΓΩΝΕΣ 
24ΒΑΘΜΟΙ 
- 2 JUVE 8ΑΓΩΝΕΣ 
18ΒΑΘΜΟΙ 
- 3 ΔΟΞΑ ΑΛΚΟΟ-
ΛΙΚΩΝ 11ΑΓΩΝΕΣ 
18ΒΑΘΜΟΙ 
- 4 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
11ΑΓΩΝΕΣ 16ΒΑΘ-
ΜΟΙ 
- 5 ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ 
10ΑΓΩΝΕΣ 13ΒΑΘ-
ΜΟΙ 
- 6 ΑΝΝΑΝ ATHLETIC 
FC 10ΑΓΩΝΕΣ 
10ΒΑΘΜΟΙ 
- 7 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΕΣ 
10ΑΓΩΝΕΣ 4ΒΑΘΜΟΙ

ΟΜΙΛΟΣ Β 
- 1 ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ 
11ΑΓΩΝΕΣ 24ΒΑΘΜΟΙ 
- 2 RAMBLERS 
11ΑΓΩΝΕΣ 24ΒΑΘΜΟΙ 
- 3 ΜΠΕΚΡΗΔΕΣ 
10ΑΓΩΝΕΣ 22ΒΑΘ-
ΜΟΙ 
- 4 Ε.Β.Ι. 11ΑΓΩΝΕΣ 
17ΒΑΘΜΟΙ 
- 5 ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ 
11ΑΓΩΝΕΣ 15ΒΑΘ-
ΜΟΙ 
- 6 ΤΡΟϊΚΑ FC 7ΑΓΩ-
ΝΕΣ 3ΒΑΘΜΟΙ 
- 7 ΕΣΠΕΡΟΣ 11ΑΓΩ-
ΝΕΣ 1ΒΑΘΜΟΙ

ΔΩΡΕΑ ΠΛΗΡΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ευχαριστούμε τον 
φαρμακοποιό Δημήτρη 
Παπαδέλη για την προ-
σφορά στο ποδοσφαι-
ρικό τμήμα του Ομβρι-
ανού, ενός πλήρους 
φορητού φαρμακείου 

για τις ανάγκες της ομά-
δας ποδοσφαίρου.
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	 Ο Τίμιος Σταυρός 
Πολύς κόσμος, παρ’ όλα 
τα προβλήματα που δη-
μιούργησε ο άστατος και-
ρός του διημέρου 12 και 
13 Απριλίου, προσήλθε 
και προσκύνησε και φέτος 
τον Τίμιο Σταυρό από την 
μονή Ξηροποτάμου, που 
για μια ακόμα φορά ευλό-
γησε με την παρουσία Του 
το χωριό μας. 
Από νωρίς το απόγευμα 
του Σαββάτου του Αγίου 
Λαζάρου και ολόκληρη 
μέρα της Κυριακής των 
Βαΐων, χιλιάδες προσκυ-
νητές πέρασαν με συγκί-
νηση το κατώφλι της εκ-
κλησίας μας. 
Στην υποδοχή παραβρέ-
θηκαν ο Γεν Αρχιερατικός 
Επίτροπος της Μητροπό-
λεως μας π. Ιγνάτιος Ριγα-
νάς (ο Μητροπολίτης μας 
προσήλθε και προέστη στη 
Θεία Λει-τουργία της επό-
μενης μέρας),Ιερείς των 
γύρω χωριών , Βουλευτές 
του νομού, Εκ-πρόσωπος 
της περιφέρειάς μας , ο 
Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ι. 
Καραγιάννης , αρκετοί 
Αντιδήμαρχοι , Δημοτικοί 
Σύμβουλοι και Κοινοτάρ-
χες , όπως και αρκετοί 
άλλοι Αξιωματούχοι της 
περιοχής μας. Στην όλη 
επιτυχία της εφετινής δι-
οργάνωσης της υποδο-
χής, πρωταρχικό ρόλο 
έπαιξαν με την ουσιαστι-
κή τους βοήθεια , τόσο η 
Πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Λ. 
κ. Βέττα Λυκουρέζου , 
όσο και το Συμβούλιο της 
Τοπικής μας Κοινότητας 
με την άψογη καθαριότη-
τα και ευταξία του χωριού 
μας.     Όλους τους ευχα-
ριστούμε.
Να έχουμε την ευλογία του 
Τ.Σ και να είμαστε γεροί 
ΟΛΟΙ και του χρόνου.

	 Μεγάλη Εβδομ -
δα-Ανάσταση του Κυρί-
ου μας 
Προκειμένου να τονίσου-
με την (τουλάχιστον απα-
ράδεκτη) , συμπεριφορά 

ορισ-μένων ανώριμων 
παιδιών (;) το βράδυ της 
Αναστάσεως , αναγκαζό-
μαστε να επαναλάβουμε 
ό,τι είχαμε σημειώσει σχε-
τικά και παλαιότερα για το 
θέμα αυτό : «Με τάξη και 
ιδιαίτερη ευλάβεια γιορτά-
στηκαν και φέτος όλες οι 
καθιερωμένες γιορτές και 
τελετές της Μεγ. Εβδο-
μάδας, τα «Νυμφία» , οι 
«Ώρες», ο «Νυπτήρας» 
, το «Ευχέλαιο», ο «Μυ-
στικός Δείπνος», και τα 
«Άγια Πάθη». Κάθε βράδυ 
ο ναός ήταν γεμάτος από 
πιστούς, ιδιαίτερα δε κατά 
της Μεγ. Πέμπτη και την 
Μεγάλη Παρασκευή.»
Κρίμα όμως που, δυστυ-
χώς, δεν μπορούμε να 
επαναλάβουμε τους ίδιους 
χαρα-κτηρισμούς και για 
το βράδυ της Λαμπροφό-
ρου Αναστάσεως και Κυ-
ρίου μας. Για πολλοστή 
φορά, μια μικρή ομάδα… 
«ευσεβών» πιστών, εκ-
φράζουν της ευλάβεια και 
την χαρά τους, με τρόπο, 
τουλάχιστον …. ΑΝΕΥΛΑ-
ΒΗ!
Κρίμα!! Οι γονείς και οι 
μεγαλύτεροι στην ηλικία, 
ας συμβουλεύσουν επι-
τέλους τα παιδιά τους. Οι 
συμπεριφορές … (βαρβα-
ρότητας) δεν ταιριάζουν 
στο ήθος του χωριού μας.

	 Εορτασμός των 
Εξωκκλησίων Αγίου 
Αθανασίου και Αγίου 
Χριστοφόρου 
Κατά ευχάριστη συγκυρία 
ο εορτασμός των παρα-
πάνω Αγίων μας συνέπεσε 
φέτος ημέρα Σάββατο (2 
και 9 Μαΐου αντίστοιχα) . 
έτσι δόθηκε η ευκαιρία να 
παρακο-λουθήσουν την 
Θεία Λειτουργία πολλοί 
περισσότεροι Ενορίτες μας 
(ιδιαίτερα το όμορφο εξωκ-
κλήσι του Αγ. Αθανασίου, 
είχε χρόνια να λειτουργη-
θεί την ημέρα της μνήμης 
του) και να απολαύσουν 
(μέσα στις ευωδιές του 
Μάη) τα πλούσια κερά-

σματα που προσέφεραν με 
αγάπη οι Διακονικές Επι-
τροπές των οικογενειών 
Θανάση Ν. Φράγκου, για 
το πρώτο, και Νικολάου 
Κουμπουρέλου , Χρήστου 
Λειβαδίτη και Αθανασίου 
Εμμ.- Μαρίας Καλαφάτη. 
Τους ευχαριστούμε , τους 
συγχαίρουμε για την άρι-
στη και αρχοντική φιλοξε-
νία τους , και τους ευχό-
μαστε να έχουν τη Χάρη 
των Αγίων μας. 

	 Ο Εφημέριος μας, 
π. Πέτρος Χίρς 
Με ένα εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρον ρεπορτάζ της έγκριτης 
μηνιαίας εφημερίδας «Ορ-
θόδοξη ΑΛΗΘΕΙΑ» (Μάιος 
2015), παρουσιάζεται η 
προ-Ορθόδοξη και η μετά-
Βαπτιστική πορεία του ιε-
ρέα μας π. Πέτρου Χίρς.
Προτεστάντης στη νιότη 
του, και ερευνητής ρω-
μαιοκαθολικής Ομολογί-
ας στη συνέχεια, έπειτα 
από μια ομολογουμένως 
«αποκαλυπτική» λατρευ-
τική εμπειρία από έναν 
τυχαίο εκκλησιασμό του 
σε Ακολουθία Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του (Μάντισον)  
του Wisconsin, αποφάσισε 
(και με την προτροπή των 
γονέων του) να γίνει Ορ-
θόδοξος , μέλος «ενός άλ-
λου πραγματικά γνήσιου 
θρησκευτικού κόσμου», 
όπως σημειώνεται.
Ήταν πραγματικά μια κα-
θοριστική για τη ζωή του 
Απόφαση…
Η συνέχεια είναι γνωστή: 
Επίσκεψη στην Ελλάδα, 
προσκύνημα στο Άγιο 
Όρος, Βάπτισή του στην 
Ι.Μ. Αγίου Παύλου, εγ-
γραφή και επιτυχημένες 
σπουδές στη Θεολογική 
Σχολή του Α.Π.Θ., χειρο-
τονία του ως κληρικός, και 
τοποθέτησή του στην Ενο-
ρία του χωριού μας.
     Οι μεταπτυχιακές σπου-
δές που ακολούθησαν, η 
λήψη του Διδακτορικού 
Διπλώματος και η φυσική 
επακόλουθη απονομή των 

οφικίων, του «Πρωτοπρε-
σβυτέρου» και «Πνευ-
ματικού», ήταν οι μέχρι 
σήμερα, σημαντικότεροι 
σταθμοί της «επαγγελμα-
τικής» του ζωής. Ο ίδιος 
πάντως, όπως ισχυρίζεται, 
θεωρεί ότι μία από τις βα-
σικές «ευλογίες» της ζωής 
του, ήταν και η τοποθέτη-
σή του στην Ενορία των 
Πετροκεράσων!! 
Του ευχόμαστε πάντα 
πνευματικές διακρίσεις, 
να χαίρεται την ευλογη-

μένη οικογένειά του, και 
να μην …. ξεχάσει ποτέ τα 
Πετροκέρασα.
    
Για το Εκκλ. Συμβούλιο
    

Γ.Δ.Κ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  - ΣΧΟΛΙΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Από τον χώρο της τοπικής μας εκκλησίας (1-4-2015 έως 15-5-2015)

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ?
Πολύ καλή κίνηση από τα Πετροκέρασα και 
τον Ομβριανό  Πετροκεράσων εάν αληθεύει ότι του χρόνου θα 
κατέβει ο ιστορικός Ομβριανός στην Γ’ Κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι ο 
Ομβριανός έχει αγωνιστεί μέχρι και την Α’ Κατηγορία και μάλιστα είχε 

παίξει αρκετές χρονιές.
Περιμένουμε ανάλογες κινήσεις και από τον Μέγα Αλέξανδρο Πέντε Βρυσών, τη Δόξα Μαυρούδας, τη Δόξα Αρετής, η Δράση Αδραμερίου 
αλλά και τον ιστορικό Αστέρα Φιλαδελφίου για να πάρει νέα πνοή η Γ ‘ Κατηγορία και ο 4ος όμιλος.

Ποδοσφαιρικό τμήμα
Πολλά τα δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο της Θεσ-
σαλονίκης για την φημολογούμενη επάνοδο της ποδοσφαιρικής ομά-
δας του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ στα σαλόνια της Γ΄ Κατηγορίας……..

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος ιδρύσεως 1903

Μαντώς Μαυρογένους 23 -542 49 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310/32.38.39 ,318-840, 

Κιν. προέδρου 6946470157
FAX 2310/326-108 , 2310/318-840

Θεσσαλονίκη 22-1-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά  τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 
2015 ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  απέκτησε νέα όργανα διοικήσεως 
( Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) 
για τη διετία 2015 - 2016 , η σύνθεση των οποίων 
έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α) Τακτικά μέλη

Πρόεδρος  Μιχαήλ Καρτσιώτης Πετροκέρασα
Αντιπρόεδρος Πάνος Βερροιώτης Πολύγυρος
Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κοτσάνης  Αρναία
Ταμίας Αβραάμ Παπαδόπουλος Βραστά
Ειδ. Γραμματέας Αστέριος Λυρτζής Ταξιάρχης
Μέλος Αναστασία Σούστα -Δάφφα Νεοχώρι
Μέλος Ανδρομάχη Κωστοπούλου Άθυτος
Μέλος Θεόδωρος Τσαμούρης  Αρναία
Μέλος ΄Αννα Τσότσου-Κυργιαφίνη Βραστά

Β) Αναπληρωματικά μέλη

Χρήστος Σαρ. Κουτσός  Βάβδος
Αθανάσιος Δημηνάς  Παλαιόκαστρο
Ασημίνα Γιαννακάρη  Πολύγυρος
Κονδυλένια Τζούμα-Ζαμπόκα   Ν. Καλλικράτεια

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α) Τακτικά μέλη

Φώτιος Ταλέας Ν. Ρόδα
Αστέριος Βαμβακάς Πολύχρονο
Γεώργιος Χαλκιάς Άγ. Νικόλαος

Β) Αναπληρωματικά μέλη

Αλέξανδρος Οικονομίδης Ν. Τρίγλια
Αθανάσιος Χατζηπαπάς Ν. Μουδανιά

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΡΑΒΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ και όχι μόνο...  του Παπαδούδη Νίκου

‘’ Να είσαι πάντα ο ευατός σου - όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι’’

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1- Και με λαδόξιδο ήταν νόστιμη - Είσοδοι,περάσματα    
2- Και τέτοιο σπυρί υπάρχει - Σφουγγάρια      
3- Κλωστή - Και τέτοια σύμφωνα υπάρχουν - Συμπεραίνει   
4- Ξένο μέτρο επιφάνειας - Την χαράζει ο καπετάνιος - Μυθιστόρημα του 
Γκόρκι - Άρθρο       
5- Φωτιστικό των Αρχαίων - Παίζεται και παραδίδεται - Καίει τα σιτάρια   
6- Μασώ τσίχλα - Έγραψε τον Πατάτα      
7- Μεσημέρι - Γυναικείο χαϊδευτικό - Δίνει συντάξεις    
8- Τα….και συμφέροντα λέει ο ιερέας - Πρόωρος     
9- Υποθετικό- Κοντινό χωριό - Επιθυμίες για εκδίκηση    
10- Καλές τιμές - Ονομαστός Αιγυπτιακός πάπυρος - Άφωνα Σανά  
11- Αυτός που δεν γνωρίζει τίποτα για κάτι - Όχι άλλο    
   

ΚΑΘΕΤΑ
1- Σωματικά εξογκώματα      
2- Άκομψα - Θεός με δύο όψεις      
3- Αντιστασιακή οργάνωση - Νούμερο ρούχου     
4- Γαλλικό ονομαστό τσίρκο - Το ταίρι του Όθωνα     
5- Άφωνη Ρένα - Έχουνε ζωή - Τα χωρίζει το Λάμδα    
6- Πόντιος - Διορίζει το Δημόσιο      
7- χαϊδευτικό οικόσιτο - Φωτομετρική μονάδα     
8- Ανεξάρτητη Αρχή - Αδερφός του Μωυσή     
9- Ήχος όπλου - Βρομιά,ακαθαρσία      
10- Βυζαντινή νότα - Τοποθεσία του Παπά στο χωριό μας - Παρακινεί  
11- Χρήσιμο στους καπνοπαραγωγούς - Το λέμε από αγανάκτηση  
12- Λοξά,όχι ίσια - Ύπουλος άνθρωπος(μεταφ.)     
13- Εβραϊκή ονομασία του Χριστού - Πάσα στο μπάσκετ    
14- Δίφθογγος - Σ΄αυτό μόλις προφθάνουμε - Δέκατος έκτος
15- Ανόητο - Καχεκτικό,άσχημο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Φύλλο 92) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1-    
2 2-    
3 3-  -   
4 4-   
5 5-   
6 6-   - 
7 7-  - 
8 8- ….  
9 9- -  
10 10-   - 
11 11-    

1-  
2-  -   

 3-  
1. 1. - 4-   
2. - 2. - 5-   - 
3. - 3. - - 6-  -  
4. - 4. - 7-   -
5. - 5. - 8-   - 
6. - - 6. - - 9-   - 
7. - 7. - - 10-   - 
8. - 8. - 11-   
9. - - 9. - 12- ,   - 
10. - 10. - 13-   
11. - 11. - 14-  - 
12. 15-  - 

'       -    

    (  92)ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ    
  
1. ΝΙΚΟΥΚΟΥΡΔΑ  
2. ΑΒΑΣ-ΠΑΝΑ   
3. ΑΓΡΑΣ-ΣΑΝΤ   
4. ΡΕΑΛ-ΕΙΡΤ   
5. ΝΙΣ-ΤΡΑΧΑΝΑ  
6. ΤΑ-ΠΑΜ-ΟΡ   
7. ΣΑΜΑΡΙ-ΠΑ   
8. ΝΤΟΠΑΡΩ-ΣΕΤ  
9.ΑΕ-ΟΤΙ-ΜΑΤΣ   
10. ΦΑΡΑ-ΧΑΜΟΙ  
11. ΤΡΑΙ-ΖΟΡΙ   
12.ΚΑΡΑΓΑΤΣΑΡΑ  

ΚΑΘΕΤΑ   
 
1. ΝΤΑΡΝΤΑΝΑ-ΤΚ  
2. ΓΕΙΑ-ΤΕΦΡΑ   
3. ΚΑΡΑΣ-ΣΟ-ΑΑΡ  
4. ΟΒΑΛ-ΠΑΠΟΡΙΑ  
5. ΥΑΣ-ΤΑΜΑΤΑ   
6. ΚΣ-ΕΡΜΑΡΙ-ΖΑ  
7.ΣΙΑ-ΡΩ-ΧΟΤ   
8. ΥΠΑΡΧΟΙ-ΜΑΡΣ  
9.ΡΑΝΤΑΡ-ΣΑΜΙΑ  
10.ΔΝΤ-ΠΕΤΟ   
11.ΑΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ  
  

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

  Ποιοί έξι συνεχόμενοι αριθμοί δίνουν άθροισμα το έτος ιδρύσεως του 
«ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ» ;

 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ

 -Φτού και από την αρχή-

Στα παλιά τα χρόνια οι μαθητές έγραφαν στην πλάκα(αβάκα). Όταν δεν 
άρεσαν στον δάσκαλο τα γράμματα τους, τους έλεγε να τα ξαναγράψουν. 
Επειδή δεν είχαν σφουγγάρι για να τα σβήσουν έφτυναν τα δάχτυλα και με 
το σάλιο τα έσβηναν, λέγοντας φτού και από την αρχή.

 -Είσαι κάθαρμα-  

Στους αρχαιοτάτους χρόνους όταν μια πόλη προσβαλλόταν με επιδημία ή 
άλλα θανατηφόρα ¨κακά¨ θυσίαζαν για να εξιλεώσουν τον θεό έναν από 
τους πολίτες, είτε εγκληματίας θα ήταν αυτός, είτε κανένας άχρηστος και 
φαύλος.
Αυτούς λοιπόν που θυσίαζαν τους ονόμαζαν «καθάρματα».
Η απαλλαγή από το μόλυσμα, ο καθαρισμός, ο αγνισμός συνήθως καλείται 
«κάθαρσης».

ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Γιορτάστηκε στο χωριό η γιορτή της γυναίκας, με δείπνο που έγινε στη τα-
βέρνα της «Βαγγελιώς».  Οι ιώσεις που κυκλοφορούσαν, έκαναν μερικές από 
τις γυναίκες να μείνουν σπίτια τους. Αρκετές όμως μαζεύτηκαν στην ταβέρνα 
και γλέντησαν με την καρδιά τους. 

Ευχαριστούμε τον φαρμακοποιό μας Δημήτρη Παπαδέλη για την κάλυψη 
μέρους των εξόδων του γεύματος. Επίσης ευχαριστούμε τις γυναίκες που συμ-
μετείχαν, για την κάλυψη του υπολοίπου ποσού , για να μην επιβαρύνουν 
οικονομικά τον Σύλλογο.

Τις ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε του χρόνου να είναι όλες παρoύ-
σες…..

Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα του Συλλόγου 
για συλλογή τροφίμων. Δεκάδες σακούλες με 
τρόφιμα και άλλα είδη ανάγκης συγκεντρώθηκαν στα 
γραφεία του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ. Συγκινητική η προσφορά 
των μελών του Συλλόγου για την ανακούφιση 
συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
  Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στο Γηροκομείο της 
Μητρόπολης μας στην Αρναία. Τέτοιες ενέργειες 
θα συνεχιστούν από το Σύλλογο μας, βοηθώντας 
συνανθρώπους μας. 
  Ευχαριστούμε όλους όσους προσφέρουν απλόχερα 
την βοήθεια τους.

Τράπεζα τροφίμων

Γιορτή Γυναίκας
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ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Άλλη μία κυνηγητική περίοδος έφτασε στο τέλος της. Χαρές, πίκρες, συγκι-
νήσεις, κούραση και ατέλειωτες συζητήσεις πήραν τέλος.
  Όλοι κάνουν τον απολογισμό τους και αρχίζουν το ψάξιμο στο τι έφταιγε 
και τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν στο ξεκίνημα της σεζόν. 
Νικητής αναδείχτηκε για άλλη μια φορά στη λεγόμενη βαθμολογία που δημο-
σιεύουμε, ο συνήθης ύποπτος Βασίλης Κωτούδης με την παρέα του (αν και η 
προηγούμενη δημοσίευση τον φόβισε και κρατήθηκε χαμηλά στο σκορ!!!!!!.)
     Παρέα  ΚΩΤΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΗ  9
          ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  8 
           ΘΩΜΑ ΣΤΕΛΙΟΥ  6 
                   ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ  5
           ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ  3
           ΣΚΟΝΔΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  3 
           ΓΕΡΟΣΩΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ  2
 
  Μεγάλος νικητής όμως ήταν και ο Θωμάς Θανάσης, διότι για ακόμα μία φορά 
αναδείχθηκε ο ¨εκτελεστής¨ των αγριογούρουνων. Στην μοναδική φορά που 
κυνήγησαν αγριογούρουνο, όλοι σχεδόν οι κυνηγοί του χωριού,  το αποτέ-
λεσμα ήταν δύο γουρούνια με εκτελεστή για ακόμα μια χρονιά τον Θανάση. 
Θέλεις η δεινότητα του σαν σκοπευτής, θέλεις ότι έπιασε το καλύτερο καρτέρι, 
θέλεις η τύχη, θέλεις τα γονίδια που κουβαλάει από τον αείμνηστο πατέρα του 
Αχιλλέα, το αποτέλεσμα είναι ότι του βγάζουμε όλοι το ¨καπέλο¨.

Μασκέ πάρτυ
Βράδυ παραμονής Καθαράς Δευτέρας και η θερμοκρασία στο 
χωριό χαμηλή.
Όταν ξαφνικά από όλα τα σημεία του χωριού άρχισαν να ξεπρο-
βάλουν καρναβαλιστές.
Το σημείο συνάντησης το ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ που διοργάνωνε ο 
Σύλλογος στο cafe CHERRIES ROCK.
 Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από μικρά παιδία μέχρι μεγάλοι 
σε ηλικία. Μπαλαρίνες, άραβες, αστυνομικίνες, ποντικίνες, χα-
νούμισσες και ότι μπορείς να φανταστείς, στο τρελό ρυθμό του 
καρναβαλιού. Η μουσική στο τέρμα και όλοι παρασυρμένοι σε 
ένα τρελό ξεφάντωμα, με γλέντι και χορό μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες.

  Οι μοναδικοί απόντες και από την φετινή «γιορ-
τή», που λέγεται κυνήγι, ήταν οι πρόωρα χαμένοι 
συνάδερφοι και συγχωριανοί μας Άκης Δαγδινέλης 
και Τάκης Θωμάς, που σε κάθε εξόρμηση, τους θυ-
μόμαστε με νοσταλγία. 
  Ας ευχηθούμε του χρόνου να μη λείψει άλλος κα-
νείς. Και του χρόνου…..

    Μανώλης Καλαφάτης


