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

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

Τα Πετροκέρασα με την 
μεγάλη ιστορική διαδρομή, 
την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική και την ιδιαίτερή 
τους λαογραφία, αποτελούν 
ένα από τα πιο σημαντικά 
σημεία αναφοράς του Καλ-
λικρατικού μας πλέον, Δή-
μου Λαγκαδά.

Τόπος με ιδιαίτερο φυσι-
κό πλούτο στους πρόποδες 
της βουνοκορφής «Ομβρι-
ανός», αλλά και με κατοί-
κους με ξεχωριστό μεράκι 
και αγάπη για αυτόν, που 
διατήρησαν τον έντονο πα-

ραδοσιακό χαρακτήρα των 
Πετροκεράσων και ανέδει-
ξαν την ιστορία, την θρη-
σκευτικότητα και τα έθιμα 
της περιοχής τους.

Στόχος μας ως νέα Δημο-
τική Αρχή, είναι η οικοδόμη-
ση μιας καλής συνεργασίας 
και η διαρκής επικοινωνία με 
τους τοπικούς φορείς, επιθυ-
μώντας το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τα Πετροκέ-
ρασα και τον Δήμο μας.

Θα ήθελα κλείνοντας, να 
εκφράσω την εκτίμηση μου 
στον Πρόεδρο και σε όλα τα 
μέλη του Συλλόγου «Ομβρι-
ανός». Ενός συλλόγου με 
συνεχή δραστηριότητα εδώ 
και 60 χρόνια, στο κομμάτι 
του πολιτισμού, του αθλη-
τισμού και παράλληλα με 
σημαντική ανθρωπιστική 
προσφορά. Από την πλευρά 
μας, θα προσπαθήσουμε να 
στηρίξουμε τις μελλοντικές 
σας δράσεις κα να συνερ-
γαστούμε για το κοινό καλό 
του τόπου μας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη στην ετήσια Γενική 

Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Αυγούστου 
2014 και ώρα 8.30 μ.μ. στην πλατεία των Πετροκεράσων 

με θέματα:
Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου

Οικονομικός απολογισμός
Κριτική – προτάσεις

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική 
Συνέλευση με τα παρόντα σε αυτή μέλη 

το ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 στις 8.30 μ.μ. 
στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ.

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;

Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Κερασιού 
2014 στα Πετροκέρασα. Η πλατεία φόρεσε από νωρίς τα γιορτινά της 
και ετοιμάστηκε για να υποδεχθεί τους επισκέπτες και τους κατοίκους 
του χωριού όπως γίνεται σε όλες τις εκδηλώσεις. 

Γιορτή 
του 
κερασιού 
2014

Συνέχεια στην 4η σελίδα

Χαιρετισμός του νέου Δημάρχου Γιάννη Καραγιάννη



σελίδα 2 Ομβριανός

Πετροκεράσων  Θεσ/νίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

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

ΕΔΡΑ:
Στρωμνίτσης 25

Τηλ. 2310 317585
FAX: 2310321885

Email: omvrianos@gmail.com
Facebook: 

Omvrianos Petrokeraswn

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ενημερωτικό φύλλο 
για τη δράση του Συλλόγου

 και τα προβλήματα του χωριού

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ύλης – Σύνταξης

Ο Πρόεδρος
του Μ.Α.Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» 

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλ. 2310 930023
Κιν. 6978 656459

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
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 Σταυρούλα Μουτζίκου και ο Κώστας Γερά-

σης παντρεύτηκαν στις 29 Ιουνίου 2014 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ελασσό-
να Λάρισας.

•	Ο Γιώργος Φιλντίσης και η Γεωργία Κανάκη 
παντρεύτηκαν στις 8 Ιουνίου 2014 στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Αναστασίας στην Κηφισιά Θεσ-
σαλονίκης. 

•	 Ο Βασίλης Αναγνώστου και η Μαρία Αποστο-
λίδου παντρεύτηκαν στις 14 Ιουνίου 2014 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στην Άνω 
Πόλη Θεσσαλονίκης. 

•	 Η Μαρία Σιακαντάρη και ο Φώτης Χατζηπα-
παδόπουλος παντρεύτηκαν στις 29 Ιουνίου 
2014 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη 
Νέα Μάκρη Αττικής. 

Ο σύλλογος τους εύχεται “κάθε ευτυχία”.

Γεννήσεις
•	 Ο Παναγιώτης Κουτσιμανής και η Ιωάννα Κο-

λιαβιά απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι στις 
21 Μαρτίου 2014.

•	 Ο Βασίλης Καλαφάτης και η Βίκυ Στεφάνου 
απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 7 
Ιουνίου 2014.

•	 Ο Σίμος Παπαδόπουλος και η Κική Παπαδά-
κη απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι στις 27 
Ιουνίου 2014. 

Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν”.

Βαπτίσεις 
•	 Η Δέσποινα Μέργιανου και ο Στέφανος Κα-

λούδογλου βάπτισαν το αγοράκι τους στις 22 
Ιουνίου 2014 στην Ιερό Ναό της Παναγίας 
Δεξιάς και του έδωσαν το όνομα Μιχαήλ-
Ραφαήλ. 

•	 Ο Βασίλης Αναγνώστου και η Μαρία Αποστολί-
δου βάπτισαν το αγοράκι τους στις 14 Ιουνίου 
2014 στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στην 
Άνω Πόλη και του έδωσαν το όνομα Γεώργιος. 

Ο σύλλογος εύχεται στους γονείς “να τους 
ζήσουν”.

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

Πήραν πτυχίο
•	 Ο Συμεών-Παύλος Καρτσιώτης αποφοίτησε 

με “άριστα” από το Πανεπιστήμιο της Πίζας 
στην Ιταλία με ειδικότητα αεροδυναμικής και 
εργάζεται στο Ινστιτούτο ερευνών της FIAT 
στο Τορίνο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
•	Τον απερχόμενο Δήμαρχο Λαγκαδά κ. 
Ιωάννη Αναστασιάδη και το απερχό-
μενο Δημοτικό Συμβούλιο για την εποι-

κοδομητική συνεργασία που είχαν με τον 
Σύλλογο μας κατά τη διάρκεια της θητεί-

ας τους. 

•	Τον συμπατριώτη μας και γνωστό σεφ 
Στέργιο Καβάκα για το ρεβανί που πρό-
σφερε στις παρευρισκόμενες μητέρες στη 
γιορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος προς 

τιμήν τους στις 11 Μαΐου 2014. 

•	Την νηπιαγωγό κα. Ρούλα Καλαφάτη 
για την προετοιμασία της Γιορτής της 

Μητέρας 2014. 

•	 Ο Μιχαήλ Ξανθόπουλος του Δημητρίου και 
της Μαρίας πήρε το πτυχίο του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγρο-
τικών Επιχειρήσεων της Σχολής Τεχνολογί-
ας Γεωπονίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

•	 Η Ελισάβετ Μητράκου του Αριστείδη πήρε 
το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βαθμό 
“άριστα” στην ειδικότητα της ενόργανης 
γυμναστικής.   

Ο σύλλογος τους εύχεται “καλή σταδιο-
δρομία”.

Θάνατοι
•	 Βασιλική Μουτζίκου 76 ετών.
•	 Αθανάσιος Ανδρεανούδης 88 ετών.
•	 Σαραγίνα Οικονόμου 78 ετών.

Ο σύλλογος εκφράζει τα “θερμά 
του συλλυπητήρια”.

Μετά από τα προβλήματα λειψυδρίας που προ-
έκυψαν τον τελευταίο μήνα στο χωριό μας, η 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έκανε καθαρισμό της γεώτρησης της 
Αγίας Τριάδας και αύξησε το βάθος της κατά 15 
μέτρα επιτυγχάνοντας μια επιπλέον απόδοση 8 
κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα. Επίσης έθεσε 
σε λειτουργία και συνέδεσε με το κεντρικό δίκτυο 
ύδρευσης την νέα γεώτρηση βάθους 60 μέτρων ή 
οποία αποδίδει ακόμη 8 κυβικά μέτρα νερού ανά 
ώρα. Πλέον η επάνω δεξαμενή του χωριού υπο-
δέχεται 16 επιπλέον κυβικά πόσιμου νερού που 
αναμένεται να λύσει τα προβλήματα που είχαν 
παρατηρηθεί. Παρόλα αυτά η συνετή χρήση του 
νερού από όλους μας είναι επιβεβλημένη για την 
αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κ. Στραύρο Τερζάκη για μεγάλο εν-
διαφέρον που έδειξε για την επίλυση του συγκε-
κριμένου προβλήματος.  

ΝΕΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΩΣ

1. Χιλιάδες χριστιανών προ-
σήλθαν και φέτος, το Σάββατο 
του Λαζάρου, και υποδέχτηκαν 
και προσκύνησαν το Τίμιο Ξύλο, 
που η Μονή Ξηροποτάμου απέ-
στειλε και πάλι (για 255έμτη 
χρονιά) στο χωριό μας. Το συ-
νόδεψαν ο ίδιος ο Ηγούμενος 
της Μονής, ο σεβαστός μας Πά-
τερ Ιωσήφ και δύο Πατέρες της 
Μονής. Στην τιμητική συνοδεία 
του Τιμίου Σταυρού, από τη 
Μονή έως το χωριό, συμμετεί-
χαν και οι Εκκλησιαστικοί Σύμ-
βουλοι του Ναού μας, Γεώργιος 
Δ. Κουκλιάτης και Αθανάσιος 
Μιλτ. Πολυμεράς, όπως και ο 
ευλαβής και ακούραστος στην 
προσφορά του προς το Ναό, 
Χρήστος Λειβαδίτης. 

Στην υποδοχή παραβρέ-
θηκαν ο Γενικός Αρχιερατικός 
Επίτροπος της Μητροπόλεώς 
μας, Πάτερ Ιγνάτιος, ως εκ-
πρόσωπος του Μητροπολίτου 
μας κ. Θεοκλήτου, ο οποίος 
για πρώτη φορά δεν παραβρέ-
θηκε κατά την ώρα της υποδο-
χής του Τιμίου Σταυρού, αλλά 
προσήλθε και χοροστάτησε 
κατά τη Θεία Λειτουργία της 
επόμενης ημέρας (Κυριακή 
των Βαΐων), όπου χιλιάδες κό-
σμου επισκέπτονται προσκυ-
νηματικώς το χωριό μας. Στην 
υποδοχή παραβρέθηκαν επί-
σης, ο Υπουργός Μακεδονίας 
Θράκης, κ. Καράογλου, ο Αντι-
περιφερειάρχης της Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Θεόφιλος Πα-
πάς, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. 
Ιωάννης Αναστασιάδης, αρκε-
τοί Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, οι Κοινοτάρχες της 
περιοχής μας, και ο Αστυνομι-
κός Διευθυντής της Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης.

2. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και 
έντονη κατάνυξη συνεχίστηκε 
και εφέτος η ιερή συνήθεια του 
στολισμού και της ολονύκτι-
ας εκκλησιαστικής αγρυπνίας 
του Επιταφίου στον Ιερό Ναό. 
Με ξεχωριστή δεξιοτεχνία και 
υπομονή οι παρακάτω ευσε-
βείς «μυροφόρες» της Ενορίας 
μας, στόλισαν με ανοιξιάτικα 
λουλούδια, και στην κυριολε-
ξία κέντησαν τα κρηπιδώματα 
και τις εσοχές του Αγίου Κου-
βουκλίου. Ο Κύριός μας να 
τις ευλογεί, να τις έχει πάντα 
γερές και να είναι για πολ-
λά –πολλά χρόνια ικανές να 
εκφράζουν τον στολισμό της 
ψυχικής τους ευλάβειας στον 
Ιερό Επιτάφιο.

Τα ονόματα των  «Μυροφό-
ρων»:  Αννετούδη Τασούλα, 
Βαμβατήρα Γιαννούλα, Βλάχου 
Σοφία, Γιαννούδη Ελένη, Κα-
λαφάτη Ρούλα, Καμπανά Αλέ-
κα, Καμπανά Άννα, Καρτσιώτη 
Γιώτα, Καρτσιώτη Μαρία, Κω-
τούδη Μαρία, Κυριαζή Ρίτσα, 
Λειβαδιώτη Τούλα, Μανδώνα 
Ελένη, Μαυρίδου Λένα, Πάνου 
Νίτσα, Παπαδούδη Αθανασία, 
Τσίρου Καίτη, Φιγκιώρη Ελένη, 
Φιγκιώρη Έφη, Φραντζέσκου 
Λούλα, και Φράγκου Γιάννα. 
Μαζί τους ήσαν και βοήθησαν 
στον στολισμό και οι μικρές: 
Βέη Όλγα, Γιαννούδη Ιωάννα, 
Γκοτζόλη Ιωάννα, Μητράκου 
Λίνα, Φραντζέσκου Μαριανέλα 
και Χίρς Αναστασία.

3. Την ξεχωριστή ημέρα για 
το χωριό μας, λόγω της πα-
ρουσίας του Τιμίου Σταυρού 
(Κυριακή των Βαΐων), επέλε-
ξε ο Ποιμενάρχης μας κ. Θε-
όκλητος, αναγνωρίζοντας και 
επιβραβεύοντας το ήθος, τις 

κρυστάλλινες Ορθόδοξες –Πα-
ραδοσιακές πεποιθήσεις και τις 
άριστες Μεταπτυχιακές Σπου-
δές του Εφημερίου μας Πάτερ 
Πέτρου Χίρς, για να προβεί 
στην ειδική Χειροθεσία του, 
ανακηρύσσοντάς τον Άξιο της 
Ασκήσεως του Ύψιστου εκκλη-
σιαστικού Αξιώματος του Πνευ-
ματικού –Εξομολόγου των πι-
στών. Στον άξιο Πατέρα και 
Εφημέριό μας, ευχόμαστε να 
του χαρίζει ο Θεός δύναμη και 
Χάρη, ώστε να αναπαύει και να 
οδηγεί τις πονεμένες από τις 
δοκιμασίες της αμαρτίας ψυχές 
μας, στο δρόμο της σωτηρίας.

4. Μια ξεχωριστή μουσική 
εκδήλωση είχαμε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουμε όλοι οι 
ενορίτες, στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ναού μας, το από-
γευμα της 25/5/14. Μια ομάδα 
δώδεκα χορωδών (επώνυμοι 
-οι περισσότεροι-ιεροψάλτες 
της Θες/νίκης) υπό την επωνυ-
μία «Εργαστήρι Εκκλησιαστικής 
Μουσικής Θες/νίκης (ΕΕΜΘ)» 
και υπό την Διεύθυνση του γνω-
στού χοράρχη κ. Βασίλη Βασι-
λείου, για μια περίπου ώρα μας 
ενθουσίασαν με την πρωτότυπη 
απόδοση των υπέροχων ύμνων 
της Αναστάσεως, των οποίων η 
μουσική καταγραφή είχε γίνει 
σε μέλη του 17ου και 18ου αιώνα. 
Μακάρι τέτοιες εκδηλώσεις να 
γίνονται συχνά στο «ξεχασμέ-
νο» χωριό μας, ώστε όχι μόνον 
να απολαμβάνουμε την όμορφη 
αισθητική της Εκκλησιαστικής 
μας Μουσικής, αλλά και να θερ-
μαίνονται και να ενισχύονται τα 
Ορθόδοξα βιώματά μας.                                                                                    
                                                                     

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Ειδήσεις  -Σχόλια  - Ανακοινώσεις
Από  το  χώρο  της  τοπικής  μας  Εκκλησίας
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Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός δι-
οργάνωσε την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στις έντεκα το πρωί 
Γιορτή της Μητέρας στην πλατεία των Πετροκεράσων προς 
τιμήν των μητέρων που είναι μέλη και φίλοι του συλλόγου. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Θα-
νάσης Καλαφάτης ο οποίος καλωσόρισε τις παρευρισκόμε-
νες μητέρες. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η πρεσβυτέρα κα. 
Κυριακή Δημητριάδη η οποία τόνισε τόσο την αξία και τον 
ρόλο της “μητέρας”  όσο και την ιδιαίτερη θέση που κατέχει 
μέσω της Παναγίας στον Χριστιανισμό. 

Τα παιδιά του χωριού απήγγειλαν ποιήματα και πρό-
σφεραν λουλούδια στις μητέρες τους προκαλώντας ιδιαί-
τερη συγκίνηση.  

Προσφέρθηκαν από το Σύλλογο στις παρευρισκόμενες 
μητέρες λουλούδια. Το ρεβανί ήταν προσφορά του συμπα-
τριώτη μας Στέργιου Καβάκα.   

Πρεσβυτέρα Κυριακή Χιρς

Αιδεσιομολογιώτατε, Aξιότιμε κύριε Πρόεδρε του 
Συλλόγου, μέλη του Συλλόγου,

Αγαπητές Μητέρες, αγαπημένα μας παιδιά, Χρι-
στός Ανέστη!

Και μέσα σ΄αυτή τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα της 
αναστάσιμης περιόδου κληθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για 
να αποδώσουμε φόρο τιμής στο πρόσωπο της μητέρας.

 Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το Σύλλογο για τη τιμή να 
με προσκαλέσει ως ομιλήτρια της εορτής. Είναι δύσκο-
λο να μιλήσει κανείς για τη μητέρα, την ηρωικότερη 
μορφή από όλους τους ήρωες όλων των αιώνων. Την 
προσωπικότητα εκείνη που αλλάζει το ρου της ιστορίας 
με την ιερή αποστολή και προσφορά της. Σήμερα είναι 
μία ημέρα μνήμης και τιμής του έργου της μητέρας, 
αλλά και μία ημέρα απολογισμού και αναθεώρησης 
των έργων μας. Εμείς οι μητέρες έχουμε την ευλογία 
να τιμώμαστε με την γιορτή αυτή για τον αγώνα μας, 
παράλληλα δε όμως και την ευθύνη να γνωρίζουμε 
την αλήθεια της αποστολής μας, να κάνουμε στο οικο-
γενειακό μας ταμείο έναν απολογισμό και να αναθεω-
ρούμε προς το βέλτιστο τη στάση μας.

Η Μάνα, η μητέρα, η μαμά, όπως και να ονομαστεί 
αποτελεί την γλυκύτερη έκφραση, την προσωποποίηση 
της αιώνιας δημιουργίας, την τροφό που ανέδειξε και 
αναδεικνύει την εξέλιξη της ζωής. Σήμερα εκφράζουμε 
κατά τον καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη μας για την 
ζωή που χαρίζει, τις θυσίες που κάνει και για όλα αυτά 
που συμβολίζει. 

Η ζωή μας είναι γεμάτη από δυσκολίες, εμπόδια, 
αποτυχίες, ατυχήματα αλλά και καλές στιγμές. Σε κάθε 
μια από αυτές, χωρίς να το θέλουμε αυτή ακριβώς η 
λέξη Μάνα έρχεται στο στόμα μας. Όλα τα στάδια της 
ζωής μας έχουν μέσα το όνομα της μάνας, σαν φυλα-
κτό. Αρκεί μονάχα να σκεφτούμε ποια είναι η πρώτη 
λέξη που ψιθυρίζουμε. Και όταν γεράσουμε πάλι την 
μάνα ζητάμε σαν να είμαστε μικρά παιδιά. Η λέξη μάνα 
είναι η πρώτη και η τελευταία που βγαίνει από τα χείλη 
μας. Μ’ αυτή γεννιόμαστε, μ’ αυτή θα πεθάνουμε.

Γιορτάζοντας την μητέρα, τιμούμε το ανθρώπινο 
γένος.

Ας ανατρέξουμε όμως στην αρχή της ιστορίας του 
ανθρωπίνου γένους. Στο βιβλίο της Γένεσης της Πα-
λαιάς Διαθήκης (κεφ.3, 20), μετά την έξωση των πρω-
τοπλάστων από τον Παράδεισο, το θεόπνευστο αυτό 
κείμενο μας  αναφέρει ότι : «Ο Αδάμ ονόμασε τότε την 
γυναίκα του «Εύα» (που στα εβραϊκά σημαίνει ζωή), 
γιατί αυτή έγινε μητέρα όλης της ανθρωπότητας». Η 
Εύα λοιπόν είναι η πρώτη μητέρα του ανθρωπίνου γέ-
νους και κατ΄εντολή του Θεού θα κυοφορεί και θα 
γεννά στο εξής με θλίψεις και πόνο τα τέκνα της. 

Κύριο μέλημα της Εύας θα είναι η καλή ανατροφή 
των τέκνων της, η προσπάθεια συμφιλίωσης με το Θεό 
και η επιστροφή στον Παράδεισο (βλ. επιστολή Απο-
στόλου Παύλου, Προς Τιμ. Α’, κεφ.2, στιχ.14-15 «h` 
de. gunh. evxapathqei/sa evn paraba,sei ge,gonen\ 
swqh,setai de. dia. th/j teknogoni,aj( eva.n mei,nwsin 
evn pi,stei kai. avga,ph| kai. a`giasmw/| meta. 
swfrosu,nhj\). Τότε η Εύα και κάθε στο εξής μητέρα 
θα λάβει μέγάλη αμοιβή από το Θεό, εάν τα παιδιά που 
γεννώνται παραμένουν στην πίστη και στην αγάπη και 
στον αγιασμό.

Σε αυτή τη σχέση όμως της Εύας και κάθε μετέπειτα 
μάνας με τα τέκνα της, θα υφίσταται έκτοτε και αιωνίως 
ένας θεοδώρητος, άρρηκτος και μυστηριακός δεσμός. 

Και η ιστορία προχωράει. Πολλαπλασιάζονται με την 
πάροδο των αιώνων οι απόγονοι. Η ανθρωπότητα εξα-
πλώνεται. Δημιουργούνται διάφοροι πολιτισμοί. Ο ίδιος ο 
Θεός δίνει στον προφήτη Μωυσή γύρω στο 1500 πΧ τις 
δέκα εντολές μεταξύ των οποίων επισημαίνει την βαθιά 
εκτίμηση, τον σεβασμό και την βοήθεια που οφείλουμε 
στους γονείς με την πέμπτη εντολή του: «Τίμα τον πατέ-
ρα σου και την μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος 
πάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου».

Τόσο από την Παλαιά Διαθήκη, όσο και από άλλα 
αρχαία κείμενα και ευρήματα αρχαιολογικά, ελληνικά 
και μη, γίνεται φανερή η παρουσία της μητέρας και η 
σημασία της, κατά την εποχή του χαλκού, την αρχαϊκή 

και κλασσική εποχή. Προχριστιανικά στην αρχαία μυθο-
λογία αναφέρεται η Γαία, η μητέρα Γη, ως μητέρα όλων 
των θεών και ανθρώπων. 

Με την ενανθρώπιση όμως του Ιησού Χριστού, εμ-
φανίζεται στην ιστορία η νέα «Εύα», η νέα «Μητέρα», 
η Παναγία, η μητέρα του αληθινού Θεού, του Κυρίου 
μας, αυτή που έδωσε ζωή στον Ζωοδότη Χριστό, η ζω-
οδόχος πηγή, ο μόνος άνθρωπος που έζησε δίπλα στο 
Χριστό κατά την επίγεια ζωή του από τη γέννησή Του 
έως τον Σταυρό, χωρίς να Τον εγκαταλείψει ως πραγ-
ματική μητέρα. Το πρότυπο της μητρότητας, η μεγάλη 
μητέρα όλων μας, που θα μας αναλάβει φιλόστοργα  
από το χέρι για να μας οδηγήσει ως καλή λαοδηγήτρια 
και πάλι στον Παράδεισο. Στο πρόσωπο της Παναγίας 
μυστηριακώς προστρέχουμε, ως την υπέρτατη μητέρα 
μας, όταν πελαγοδρομούμε μέσα στη δίνη της σκλη-
ρής καθημερινότητας, για να αντλήσουμε κουράγιο, 
προστασία και δύναμη. Να παραδειγματισθούμε από 
το άγιο παράδειγμά της. Η πρώτη φράση που έρχεται 
στο στόμα μας σε κάποια δύσκολη στιγμή είναι «Πα-
ναγιά μου». Η Παναγία-μάνα είναι η κλίμακα ανάμεσα 
σε γη και ουρανό που σώζει τον άνθρωπο. Η απλή 
μάνα γίνεται και αυτή το σκαλοπάτι για το παιδί της με 
στόχο την επίγεια και επουράνια αναζήτηση, ανατρέ-
φοντάς το, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου.

Πολλές γυναίκες θα τη μιμηθούν και θα προσφέ-
ρουν στην Εκκλησία αγίους. Η Αγία Ελένη τον  Μέγα 
Κωνσταντίνο και μαζί θα ανεύρουν τον Τίμιο Σταυρό, 
που ευλογεί το χωριό μας μέχρι σήμερα. Η Αγία Εμ-
μέλεια τον Μέγα Βασίλειο, η Αγία Ανθούσα τον Άγ.Ι-
ωάννη Χρυσόστομο, η Αγία Νόννα τον Άγ.Γρηγόριο, 
του τρεις Ιεράρχες προστάτες των γραμμάτων. Η 
Αγ.Πολυχρονία τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο, 
η Αγ.Μόνικα τον Αγ. Αυγουστίνο, η ανώνυμη μητέρα 
από το γειτονικό μας Ζαγκλιβέρι την Αγία Ακυλίνα, 
και ο κατάλογος των αγίων μένει ανοικτός ως σήμε-
ρα αναμένοντας ...Αλλά και η ελληνίδα ηρωίδα μητέ-
ρα θα γίνει σύμβολο και θα μας θυμίζει το  μεγαλείο 
της   ψυχής της Ελληνίδας μάνας, μιας μάνας που 
συνέβαλε με ένα μοναδικό τρόπο στους αγώνες της 
πατρίδας μας. Μιας μάνας που θυσίασε τα παιδιά της 
για την ελευθερία, την πίστη και την αξιοπρέπεια..

Πώς λοιπόν θα σκιαγραφήσουμε το πορτραίτο της 
καλής μητέρας;

Κατ’αρχήν η μητέρα είναι  η  μ ε γ ά λ η  π α ι δ 
α γ ω γ ό ς. Η παρουσία της μέσα στο σπίτι ασκεί με-
γάλη, απεριόριστη και διαρκή επίδραση. Αυτή εμπνέει 
και κατευθύνει. Αυτή με την καλή της διάθεση μπορεί 
να σκορπίσει τη χαρά, τη θαλπωρή και την αγάπη. Δι-
απλάθει συνειδητά και ασυνείδητα το χαρακτήρα του 
παιδιού της. Συνειδητά με τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
της ζωής της. Ασυνείδητα με τη φυσική, ενστικτώδη 
δύναμη που της χάρισε ο πλαστουργός Θεός. Τα παι-
διά ως άδειες κασέτες, όπως τα χαρακτηρίζει ο πατήρ 
Παϊσιος, αντιγράφουν πιστά ό,τι βλέπουν και ακούν 
από τους γονείς, ιδίως από τη μάνα με την οποία 
υπάρχει στενότερος φυσικός δεσμός.

Η μητέρα είναι αυτή που θα δικτυώσει τη ζωή του 
παιδιού της με τις καλές συνήθειες, που θα το εξυ-
ψώσουν και θα του εμπλουτίσουν την ψυχή με την 
υπακοή, την αγνότητα, την ευγνωμοσύνη, τη γενναι-
ότητα, το σεβασμό, την καλοσύνη. 

Οι γονείς έχουν την ευθύνη της ανατροφής των 
παιδιών τους εν παιδεία  και νουθεσία Κυρίου κατά τον 
Απόστολο Παύλο.

Ακόμη και η σύγχρονη παιδοψυχολογία δέχεται ότι ο 
χαρακτήρας του ανθρώπου διαπλάθεται τα πέντε πρώτα 
χρόνια της ζωής του. Κάποιος παιδαγωγός ονόματι Μπλέ-
λερ τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής: «Μπορεί κανείς να 
προιδή, από την ηλικία αυτή, σ’΄ενα παιδί, το δράμα της 
ενήλικης ζωής του.» Μεγάλο επομένως το μέγεθος της 
αποστολής της μητέρας. 

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης δίνοντας τις 
θεοφώτιστες συμβουλές του σε διάφορους γονείς σχετι-
κά με την αγωγή των παιδιών, τονίζει πως αυτή αρχίζει 
από την ώρα της σύλληψης. Χαρακτηριστικά λέει: «Το 
έμβρυο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μη-
τέρας του. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, πόνο, λύπη, άγχος, 
το ζει κι αυτό.»

 Επίσης ο πατήρ Παϊσιος τονίζει ότι το γάλα της 
μάνας δίνει υγεία στα παιδιά της και ότι τα παιδιά δεν 
θηλάζουν μόνο γάλα, θηλάζουν και αγάπη και στοργή, 
παρηγοριά, ασφάλεια και αποκτούν δυνατό χαρακτήρα.

 Συνδυάζοντας λοιπόν τις απόψεις της παιδοψυχο-
λογίας και τα λόγια των σύγχρονων γερόντων συμπε-
ραίνουμε ότι η αποστολή της μητέρας για την ανατροφή 
του παιδιού της ξεκινάει από πολύ νωρίς, από το στάδιο 
της σύλληψης, ως ένα στάδιο προετοιμασίας για την 
υποδοχή της νέας ζωής και συνεχίζει κυρίως στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του παιδιού, όπου τίθενται τα θεμέλια 
της προσωπικότητάς του. 

 Συνεχίζοντας τη σκιαγράφιση του πορτραίτου της 
καλής μητέρας θα προσθέσουμε και ότι η μητέρα είναι  
η  σ τ υ λ ο β ά τ η ς  του σπιτιού. Διαβάζουμε στις 

Παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης (κεφ.14,1) ότι: 
«Η σοφή γυναίκα οικοδομεί το σπίτι της, η ανόητη με 
τα ίδια της τα χέρια γκρεμίζει». Συνεπώς, η μητέρα 
στυλοβάτης με το ευλογημένο όπλο της αγάπης και 
της υπομονής, αναδεικνύεται σε φωτεινή λαμπάδα 
που φωτίζει τον οίκο της και λιώνει ως θυσία υπέρ της 
σωτηρίας της οικογένειας. Χωρίς παράπονα και αξιώ-
σεις. Μία προσφορά δίχως ανταλλάγματα. Μοναδική 
ανταμοιβή η ευτυχία των παιδιών. Παραβλέπει αδυ-
ναμίες, συγχωρεί, αντιμετωπίζει την καθημερινότητα 
με «έξω καρδιά». Δεν είναι εύθικτη αλλά ψύχραιμα 
διατηρεί την ειρήνη μέσα της για να μη ψυχραθεί η 
αγάπη στην καρδιά της. Για την μητέρα στυλοβάτη η 
χαρά δεν είναι απλώς ένα εξωτερικό φαινόμενο (πχ. 
επιτυχία κοινωνική, χρήματα κ.α.) αλλά κάτι βαθύτερο. 
Μία διάθεση ψυχής. Μία διάθεση να μεταμορφώνει κά-
θετι δυσάρεστο σε ευχάριστο, εμπιστευόμενη τα πάντα 
στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Η προσευχή 
των γονέων, ιδίως της μάνας, επειδή είναι καρδιακή 
και έχει πόνο, πολύ εισακούεται από τον Θεό, κατά τον 
πατέρα Παϊσιο.

 Η μητέρα στυλοβάτης προσπαθεί να έχει ψυχική 
επαφή με τα παιδιά της. Να είναι φίλη και σύμβουλος 
χωρίς να εξουθενώνει την πρωτοβουλία. Να παίζει και 
να συζητάει μαζί τους χωρίς να χάνει τη σοβαρότη-
τά της. Κερδίζει έτσι την εμπιστοσύνη και το άνοιγμα 
της καρδιάς τους. Σπέρνει αξίες και ιδανικά χωρίς να 
φοράει παρωπίδες. Έχει ισορροπία μεταξύ συναισθή-
ματος και λογικής.

Δε ξεχνά επίσης πως είναι ένα κομμάτι της κοινω-
νίας. Πλαταίνει την καρδιά της και αγκαλιάζει όλα τα 
πονεμένα παιδιά του Θεού. Γίνεται ένας  ε ρ γ ά τ η ς  
τ ο υ κ α λ ο ύ  θυμίζοντας με αυτό τον τρόπο τα λόγια 
του Αγ.Κοσμά του Αιτωλού, που παροτρύνει τις μάνες 
όταν κάνουν ένα ρούχο για το παιδί τους να κάνουν 
και ένα για το πτωχό παιδί και ο Θεός για το χατίρι του 
πτωχού παιδιού θα ευλογεί το παιδί τους. 

 Κάποτε ένας νεαρός άνδρας πήγε να υποβάλλει 
αίτηση για μια διευθυντική θέση σε μια μεγάλη εται-
ρεία. 

Ο διευθυντής ανακάλυψε από το βιογραφικό του, 
ότι ο νεαρός είχε εξαιρετικές ακαδημαϊκές σπουδές. 
Στην ερώτησή του πώς κατάφερε οικονομικά να κά-
νει αυτές τις σπουδές ο νεαρός απάντησε ότι μεγάλωσε 
ορφανός από πατέρα από ενός έτους και πως η μη-
τέρα του ήταν αυτή που πλήρωνε τα δίδακτρα του. 
Αναρωτήθηκε ο διευθυντής που εργαζόταν η μητέρα 
του. Αυτός απάντησε πως η μητέρα του εργαζόταν ως 
καθαρίστρια ρούχων. Έπλενε ρούχα για άλλους. Τότε 
ο διευθυντής ζήτησε από τον νεαρό να του δείξει τα 
χέρια του. Ο νεαρός έδειξε τα χέρια του τα οποία ήταν 
λεία και πολύ απαλά. Ρώτησε εκ νέου ο διευθυντής τον 
νέο, εάν έχει βοηθήσει ποτέ τη μητέρα του στο πλύσιμο 
των ρούχων. Αυτός απάντησε ότι ποτέ δεν βοήθησε 
και ότι η μητέρα του ήθελε πάντα να μελετά και να 
διαβάζει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εκτός αυτού, η 
μητέρα του έπλενε τα ρούχα πιο γρήγορα από αυτόν. Ο 
διευθυντής του ζήτησε όταν πάει σπίτι να καθαρίσει τα 
χέρια της μητέρας του και την άλλη μέρα να έρθει πάλι 
στην εταιρία να μιλήσουν.

Ο νεαρός θεώρησε ότι οι πιθανότητες να πάρει τη 
θέση, ήταν πολύ μεγάλες. Όταν πήγε πίσω στο σπίτι, 
ζήτησε από τη μητέρα του να τον αφήσει να καθαρίσει 
τα χέρια της. Η μητέρα παραξενεύτηκε και με ανάμεικτα 

συναισθήματα άπλωσε τα χέρια της προς το γιο της.
Ο νεαρός άρχισε να πλένει τα χέρια της μητέρας 

του σιγά-σιγά, ενώ δάκρυα έσταζαν από τα μάτια του 
όση ώρα το έκανε αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που πα-
ρατήρησε ότι τα χέρια της μητέρας του ήταν τόσο ζα-
ρωμένα, και ότι υπήρχαν τόσες πολλές μελανιές πάνω 
τους. Μερικές μελανιές μάλιστα ήταν τόσο οδυνηρές, 
που η μητέρα του βογκούσε όταν τις άγγιζε.

Ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός συνειδητοποίη-
σε ότι ήταν αυτά τα χέρια που έπλεναν σε καθημερινή 
βάση ρούχα για να μπορέσει να πληρώσει τα δίδακτρά 
του. Οι μελανιές στα χέρια της, ήταν το τίμημα που η 
μητέρα έπρεπε να πληρώσει για την εκπαίδευσή του 
και το μέλλον του παιδιού της. Μετά τον καθαρισμό 
των χεριών της μητέρας του, ο νεαρός άρχισε να πλένει 
σιγά – σιγά όλα τα ρούχα που είχαν στοιβαχτεί για πλύ-
σιμο, μονολογώντας «Μάνα συγνώμη και σ’ ευχαριστώ 
για όλα» «Μάνα συγνώμη και σ’ ευχαριστώ για όλα»… 
ενώ δάκρυα συνέχιζαν να τρέχουν από τα μάτια του.

Την άλλη μέρα όταν ο διευθυντής τον ρώτησε τι έγι-
νε, εάν έκανε αυτό που του ζήτησε και εάν έμαθε κάτι 
από αυτό, ο νεαρός απάντησε ότι καθάρισε τα χέρια της 
μητέρας του, αλλά και έπλυνε τελικά όλα τα ρούχα που 
είχε για πλύσιμο και συνειδητοποίησε τον αγώνα της μη-
τέρας του. Ότι χωρίς τη μητέρα του δεν θα ήταν αυτό που 
έγινε. Συνειδητοποίησε με την πράξη αυτή, πόσο σημα-
ντική ήταν η βοήθεια που του προσέφερε και ότι εκτιμά 
πλέον την αξία και τη σημασία που έχει το να βοηθά ο 
ένας τον άλλο στην οικογένεια και στην κοινωνία».

Ο διευθυντής τότε του είπε ότι ήθελε να προσλάβει 
ένα άτομο που δεν θα σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του, 
που θα μπορούσε να γνωρίζει και να εκτιμά τη βοήθεια, 
τις προσπάθειες και τα δεινά των άλλων, για να επι-
τευχτούν κάποια πράγματα στη ζωή και δεν θα έθετε 
τα χρήματα ως μοναδικό στόχο του στη ζωή του. Έτσι 
τον προσέλαβε.

 Οι επιδόσεις της εταιρείας μάλιστα βελτιώθηκαν 
σημαντικά. Αυτό το νεαρό άτομο εργάστηκε πολύ 
σκληρά, έλαβε αξιώματα στην επιχείρηση και είχε 
καλή συνεργασία με όλους.

Ο ρόλος της μητέρας λοιπόν, όπως αναφέραμε 
εξ΄αρχής, και η μυστηριακή της σχέση με το παιδί εί-
ναι θεοδώρητα και έχουν τις ρίζες τους στην αρχή της 
δημιουργίας. 

Σήμερα τιμούμε τη μητέρα, γιατί είναι το πρόσω-
πο που φέρει μέσα της τη ζωή, παίρνει τη ζωή αυτή 
στα χέρια της και με την αγάπη και τη θυσία προσπα-
θεί να την αναθρέψει εν Κυρίω εμφυσώντας την το 
φόβο του Θεού, την καλοσύνη, την αξιοπρέπεια, την 
ευγνωμοσύνη, την ευγένεια....  

Σήμερα τιμούμε τη μητέρα, γιατί χάρη σε αυτήν, 
που μέσα στις δυσκολίες των καιρών μας τολμάει να 
φέρει έναν ακόμα άνθρωπο στον κόσμο και να τον 
μεγαλώσει σύμφωνα με τα ιδανικά της πίστεως και της 
πατρίδας μας,  συνεχίζεται η ιστορία μας…

Σήμερα οφείλουμε να αποδώσουμε στην κάθε 
Μάνα, είτε βρίσκεται στη γη είτε έφυγε στον ουρανό, 
σεβασμό και ευγνωμοσύνη, για όλες τις θυσίες και τους 
κόπους της να μας μεγαλώσει, για τα ξενύχτια της όταν 
αρρωσταίναμε, για τη συμπαράστασή της στις στενοχώ-
ριες μας, για τη βοήθειά της όταν σπουδάζαμε, για την 
ακούραστη συνδρομής της όταν ξεκινήσαμε τη δική μας 
οικογένεια, για την  παρηγοριά της όταν πονούσαμε.

Τιμούμε και τη νέα μητέρα και την ενθαρρύνου-
με ότι θα καταφέρει να επιτελέσει την αποστολή της 
στην δύσκολη εποχή μας. Χρειάζεται όμως σε κάθε 
περίπτωση για όλους μας, πέρα από τις ανθρώπινες 
δυνάμεις και η δύναμη του Θεού. Χρειάζεται να είμα-
στε ενωμένοι με την πηγή της ζωής, τον Χριστό, αλλά 
και να βαδίζουμε στα χνάρια της Παναγίας μας, της 
τέλειας Μητέρας, της Μητέρας των Μητέρων, της Λα-
οδηγήτριας, που θα μας αναλάβει μυστηριακά από το 
χέρι για να μας οδηγήσει μέσα από αυτόν τον επίγειο 
αγώνα στον ουράνιο και ατελεύτητο Παράδεισο ...

Γιορτή της μάνας λοιπόν σήμερα ,γιορτή όλων μας.
Χρόνια Πολλά !

Σας ευχαριστώ....

Η ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

2014 
    Η Γιορτή 

              τ
ης Μητέρας
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Óåëßäá 6 Ïìâñéáíüò

Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ìáò áíõðïìïíïýí ãéá ôéò ãéïñôÝò ôùí
×ñéóôïõãÝííùí êáé ðñïóìïíïýí ìå ÷áñÜ êáé åíèïõóéáóìü ôéò ìÝñåò
áõôÝò. ÕðÜñ÷åé üìùò êáé Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü áíèñþðùí ðïõ ãé’
áõôïýò ïé ãéïñôÝò åñìçíåýïíôáé ì’ Ýíáí áñíçôéêü ôñüðï êáé ôéò
ôáõôßæïõí ìå ìéá ðåñßïäï Üã÷ïõò êáé óõ÷íÜ èëßøçò. Ôï öáéíüìåíï
áõôü ðïõ ðáñáôçñåßôáé ïíïìÜæåôáé «ìåëáã÷ïëßá ôùí ãéïñôþí» êáé
åßíáé ìéá ìïñöÞ åðï÷éáêÞò äõóèõìßáò ðïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ôéò
ðáñáêÜôù åíäåßîåéò:
• ×áìçëÞ äéÜèåóç
• ×áìçëÞ  åíåñãçôéêüôçôá Þ êüðùóç
• Õøçëü Üã÷ïò
• ¸íôïíï åêíåõñéóìü Þ åðéèåôéêüôçôá
• Øõ÷ïóùìáôéêÜ óõìðôþìáôá (ð.÷. ðïíïêÝöáëïò)
• ÐñïâëÞìáôá ýðíïõ
• ÐñïâëÞìáôá üñåîçò (áíïñåîßá Þ õðåñöáãßá)
• ÌåéùìÝíç éêáíüôçôá óôéò äéåñãáóßåò ôçò óêÝøçò Þ óôç

óõãêÝíôñùóç
• ÌåéùìÝíï åíäéáöÝñïí óôéò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ óõíäÝïíôáé

ìå åõ÷áñßóôçóç
ÊÜðïéåò áðü ôéò åíäåßîåéò áõôÝò åìöáíßæïíôáé óå äéÜöïñåò ïìÜäåò

áíèñþðùí, óõãêåêñéìÝíá ôçí ðåñßïäï ôùí ãéïñôþí êáé ãéá
äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. ÓõíçèÝóôåñá óå áíèñþðïõò ðïõ äåí Ý÷ïõí
êÜðïéï óýíôñïöï, ðïõ äåí Ý÷ïõí êÜðïéï ïéêïãåíåéáêü ðåñéâÜëëïí
íá ìïéñáóôïýí ôéò ãéïñôÝò, óå õðåñÞëéêåò áëëÜ êáé ó’ áõôïýò ðïõ
ðñïûðÞñ÷å ìéá äõóèõìßá. Ëüãù ðïéêßëùí áéôéïëïãéêþí ðáñáãüíôùí.

Ôï âáóéêü áßôéï ãéá ôçí ýðáñîç ôçò ìåëáã÷ïëßáò ôùí ãéïñôþí åßíáé
ôá áã÷ïãüíá åñåèßóìáôá ìå ôá ïðïßá Ýñ÷åôáé áíôéìÝôùðïò ï
ïñãáíéóìüò  ôçí ðåñßïäï áõôÞ êáé óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò äåí
ìðïñåß íá áíôåðåîÝëèåé.

Óôçí ðåñßïäï ôùí ×ñéóôïõãÝííùí ðáñÜãïíôåò Üã÷ïõò ðïõ
äçìéïõñãïýí óõíáéóèçìáôéêÞ ðßåóç åßíáé:

Ïéêïíïìéêïß ðáñÜãïíôåò
ÏéêïíïìéêÞ åðéâÜñõíóç, äõóêïëßá íá áíôåðåîÝëèïõìå óôéò

ïéêïíïìéêÝò áðáéôÞóåéò ôùí ãéïñôþí êáé ôùí êïéíùíéêþí
õðï÷ñåþóåùí.

Ç åìðïñåõìáôïðïßçóç ôùí ãéïñôþí áóêåß ðßåóç óôïõò êáôáíáëùôÝò,
äçìéïõñãþíôáò åóöáëìÝíåò áíÜãêåò ãéá ðñïúüíôá ðïõ õðüó÷ïíôáé
åõ÷Üñéóôåò êáé áîÝ÷áóôåò óôéãìÝò.

Ïñãáíéêïß ðáñÜãïíôåò
ÓùìáôéêÞ êïýñáóç, Üã÷ïò, åêíåõñéóìüò ðñïêýðôåé üôáí ïé

õðï÷ñåþóåéò êáé ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôéò ãéïñôÝò ãßíïíôáé âåâéáóìÝíá

Ç “ÌÅËÁÃ×ÏËÉÁ ÔÙÍ ÃÉÏÑÔÙÍ”  Ôçò ¢ííáò ×áôæçäçìçôñßïõ

óå ìéêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá êáé ìå Ýíôïíç áíçóõ÷ßá íá ìåßíïõí üëïé
áðüëõôá åõ÷áñéóôçìÝíïé.

Ç áðüêëéóç áðü ôï óõíçèéóìÝíï ðñüãñáììá äéáôñïöÞò ýðíïõ êáé
äñáóôçñéüôçôáò óå ïñéóìÝíïõò áíèñþðïõò âéþíåôáé óáí ìéá
áã÷ïãüíá êáé äõóÜñåóôç åìðåéñßá.

Ôé ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ãéá íá ìçí ìåëáã÷ïëÞóïõìå ôéò ãéïñôÝò;
Ôï êëåéäß ðïõ èá ìáò áíïßîåé ãéá íá âãïýìå áðü áõôüí ôïí öáýëï

êýêëï åßíáé íá áíáãíùñßóïõìå ðïéïé áðü ôïõò ðáñáðÜíù ðáñÜãïíôåò
åíåñãïðïéïýí óå ìáò ôç ìåëáã÷ïëßá êáé íá áíôéìåôùðßóïõìå ôá
óõíáéóèÞìáôá Üã÷ïõò êáé èëßøçò ôñïðïðïéþíôáò ôï óêåðôéêü ìáò,
èÝôïíôáò ñåáëéóôéêïýò óôü÷ïõò.

Óôü÷ïò èá ðñÝðåé íá åßíáé íá ÷áñïýìå ôéò  ãéïñôÝò ãé’ áõôü ðïõ
ìðïñïýìå íá æÞóïõìå êáé ü÷é ãé’ áõôü ðïõ éäáíéêÜ èá èÝëáìå íá
æÞóïõìå. Áò ãßíåé ìéá ðñïóðÜèåéá íá âãÜëïõìå áðü ôçí êÜèå ãéïñôéíÞ
óôéãìÞ ôï êáëýôåñï äõíáôü. Ç ÷áñÜ ôùí ãéïñôþí êñýâåôáé óôçí
åõ÷áñßóôçóç ìéêñþí áðïëáýóåùí êáé óôéãìþí ðïõ ï êáèÝíáò ìðïñåß
íá ðñïóðáèÞóåé íá âéþóåé áíåîÜñôçôá áðü ôïõò  øõ÷ïêïéíùíéêïýò,
ïéêïíïìéêïýò êáé ïñãáíéêïýò ðáñÜãïíôåò. Åßíáé óçìáíôéêü ìå ôïí
ôñüðï óêÝøçò ìáò íá äßíïõìå áîßá óôá ðñÜãìáôá ü÷é ãé’ áõôü ðïõ
åßíáé Þ èá èÝëáìå íá åßíáé áíôéêåéìåíéêÜ, áëëÜ ãé’ áõôü ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá óçìáßíïõí óõíáéóèçìáôéêÜ ãéá ìáò êáé ôïõò äéêïýò
ìáò áíèñþðïõò.

Áíáäçìïóßåõóç áðï ôïí Éáôñéêü Êüóìï

TÓÅÑÉÓ  ÑÏÊ

CHERRIES ROCK

ALL DAY CAFE BAR

  ôçë: 23930 71297        ÐåôñïêÝñáóá

Õðåýèõíïò: Öéãêéþñçò ÈáíÜóçò

(åíôüò & åêôüò ðüëåùò)

ãõíáéêåßá - áíäñéêÜ åóþñïõ÷á

Êïìíçíþí 70 (ðåæüäñïìïò) 55132

• ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ

• ÅÉÄÇ ÖÁÍÏÐÏÉÚÁÓ
ÈÙÌÁÓ

ÈÁÍÁÓÇÓ

Êïëïêïôñþíç 12 (¸íáíôé Óôñ. Ð. ÌåëÜ)

Ôçë.: 2310 654245 • Èåó/íßêç

WOODWORKERS
Ìé÷Üëçò Óôáìáôßïõ

ÎÕËÏÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ - ÄÅÍÄÑÏÊÁÔÏÉÊÉÅÓ -
ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ×ÙÑÙÍ

ÊÉÍ.:6974 148025

ÔÁÂÅÑÍÁ - ØÇÓÔÁÑÉÁ

“ÌÉ×ÁËÇÓ”
ÓÔÇÍ ÐËÁÔÅÉÁ

Ìé÷. Áè. ÌðïõãéÜëáò

Ôçë.: 23930 - 71411

Î Õ Ë Å É Á
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÂÁËËÉÁÍÏÓ

Îõëåßá åóùô. êáé åîùô. ÷þñùí
Åðåíäýóåéò

Êïëþíåò - Îõëåßá óêåðÞò - Êïñíßæåò -
ÌðáóêéÜ

ÅñãïóôÜóéï - ÁðïèÞêç:Êáëï÷þñé Èåó/íßêçò

Ôçë.:2310-753435

“Ï ÃÉÙÑÃÏÓ”

ÐÁËËÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ

ÔÇË. 6944633857  Ïéêßáò: 2310 449474

MåôáöïñÝò - ÌåôáêïìÞóåéò - Ðáíôüò Ôýðïõ

Νοσταλγικές αναµνήσεις
Ένα µικρό µνηµόσυνο για τους ξεχωριστούς συνανθρώπους µας, που τα-

πεινά πρόσφεραν ανεκτίµητες υπηρεσίες στο χωριό µας, ιδιαίτερα κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ
Προσέχουμε κατά τις μετακινήσεις 

μας σε περιοχές όπου προβλέπονται 
έντονες χιονοπτώσεις.

Ντυνόμαστε με στρώματα από 
ελαφριά και ζεστά ρούχα. Φροντί-
ζουμε το εξωτερικό ρούχο να είναι 
αδιάβροχο. Φοράμε ζεστές και αδιά-
βροχες μπότες.

Χρησιμοποιούμε αντιολισθητικές 
αλυσίδες.

Αποφεύγουμε την οδήγηση σε δύ-
σβατες περιοχές.

ΠΑΓΕΤΟΣ
Σε περιοχές όπου έχει δημιουργη-

θεί παγετός απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν οδηγούμε.

Ενημερωνόμαστε εκ των προτέ-
ρων για την κατάσταση του οδικού 
δικτύου και φροντίζουμε να διαθέ-
τουμε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αποφεύγουμε να κινούμαστε σε 
δρόμους όπου έχει δημιουργηθεί πα-
γετός εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο.

Θερμές ευχαριστίες στη Λέσχη Κα-
ταδρομέων Χαλκιδικής για τη χορή-
γηση των ενημερωτικών δελτίων.

Ο χειµώνας 
δεν αστειεύεται! 

Φέτος, 
ας προστατευτούµε 

καλύτερα!

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε περίπτωση χιονιού ή παγετού.

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος με 
την  ανατολή του 2012 από την ευλογημέ-
νη ώρα της πολυπόθητης απελευθέρωσης 
του τόπου μας, έπειτα από επώδυνη σκλα-
βιά 482  χρόνων !

Εκατό χρόνια γεμάτα δράση, περιπέτει-
ες, επιτυχίες, τραγωδίες, χρόνια δημιουργι-
κότητας και  προόδου.

Το ευλογημένο μας χωριό, με το νέο του 
πλέον όνομα, Πετροκέρασα, όχι μόνο άντε-
ξε και κρατήθηκε στο νέο «ιστορικό γίγνε-
σθαι» του 20ου αιώνα, αλλά με τους αγώ-
νες και τις θυσίες όλων των κατοίκων του, 
κατάφερε μάλιστα να ξεχωρίσει απ’ όλα τα 
χωριά της γειτονιάς του και να γίνει ένας 
τόπος ζηλευτός και ωραίος !

Πάρα πολλές σελίδες γράφτηκαν, έως 
τώρα, για την ιστορία, τους αγώνες και την 
προκοπή του τόπου μας. Αρκετοί συμπατρι-
ώτες μας περιέγραψαν και διέσωσαν με τα 
γραφόμενά τους τα ήθη, τα έθιμα, τις πα-
ραδόσεις και τους αγώνες των παππούδων 
μας. Ο Σύλλογός μας αισθάνεται υπερήφα-
νος, γιατί μέσα από τις στήλες της εφημερί-
δας του «Ομβριανού», αποτυπώθηκαν και 
περιγράφηκαν εκατοντάδες γεγονότα του 
πρόσφατου παρελθόντος.

Φορείς, σύλλογοι και κυρίως πρόσω-
πα, πρωταγωνίστησαν και έβαλαν την πινε-
λιά τους στο παζλ της τοπικής μας ιστορίας. 
Όλους τους ευγνωμονούμε και τους … μνη-
μονεύουμε.

Η εφημερίδας μας, με την επετειακή αυτή 
ευκαιρία των εκατό χρόνων, παρακαλεί όλα 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας, 
να στείλουν τις αναμνήσεις και τα στοιχεία 
που, ενδεχομένως βρίσκονται στα χέρια 
τους, όπως και φωτογραφίες από γεγονότα 
και πρόσωπα που σημάδεψαν με τη δρά-
ση τους τη ζωή της τοπικής μας κοινωνίας 
κατά το πρόσφατο παρελθόν, ώστε αυτά 
να γίνουν γνωστά και στους νεότερους, ως 
ένα μνημόσυνο ευγνωμοσύνης και ευχαρι-
στιών…

Ενδεικτικά θέματα:
Ιστορικά και άλλα γεγονότα 
Πανηγύρια 
Επαγγέλματα που χάθηκαν 
Πρόσωπα που ξεχώρισαν, όπως:  

Ιερείς, Δάσκαλοι, Πρόεδροι Κοινότητας και 
Συνεταιρισμών, Επαγγελματίες, Γραμματείς 
Κοινότητας, Τηλεφωνητές κ.ά.

Απ’ αυτούς, ακριβώς, τους τελευταίους, 
αρχίζουμε σήμερα. Πρόκειται για τους συ-
μπαθείς και ωραίους «εργάτες της … τηλε-
φωνικής ενημέρωσης και επικοινωνίας μας 
με τον ‘’έξω’’ κόσμο», που, ιδιαίτερα το τε-
λευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα πρόσφεραν 
με ιδιαίτερο ζήλο τις υπηρεσίες τους στο 
σύνολο των κατοίκων του χωριού …

Πρώτος που, παράλληλα με τα άλλα 
του καθήκοντα ως κλητήρας της Κοινότη-
τας (μάλιστα για το ζήλο που επέδειξε κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, επονο-

μάστηκε «Δήμαρ-
χος») άσκησε το 
«λειτούργημα» του 
τηλεφωνητή, ήταν 
ο μπαρμπα-Γιάννης 
Μαλακούδης.

Τον διαδέχτηκε ο 
μπαρμπα-Βασίλης 
Λειβαδιώτης και 
ακολούθησαν ο 
μπαρμπα-Περικλής 
Μητράκος, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Πα-
παϊωάννου και 
τελευταίος, ο μπαρ-
μπα-Μήτσος Θω-
μάς.

Όλοι τους με κα-
μάρι για το «αξίωμά» 
τους, αλλά και με 
ξεχωριστή υπευθυ-
νότητα και ζήλο, κα-
λούσαν, πηγαίνοντας 
μάλιστα τα πρώτα 
χρόνια (1955-1970) 
και στα σπίτια των 
καλουμένων ή αργό-
τερα «φωνάζοντας» 
από τα μεγάφωνα και 
με ιδιαίτερο στόμφο, 
το όνομα του καλου-
μένου στο τηλέφωνο 
της Κοινότητας.

Στα αυτιά των με-
γαλύτερων στην ηλι-
κία ηχούν ακόμη οι φράσεις που κάθε τόσο 
ακούγονταν με περισσή σοβαρότητα και με 
… προσεγμένη «καθαρευουσιάνικη» ! έκ-
φραση και αφού μάλιστα επέβαλλαν, με το 
χαρακτηριστικό φύσημα του μικροφώνου, 
την προσοχή όλων των κατοίκων του χω-
ριού: «Προσοχή – Προσοχή! Ανακοί-
νωσις. Ο κύριος [τάδε] να έρτ’ στο τε-
λέφωνο. Επαναλαμβάνω…»

Ήταν οι πρώτοι που άκουγαν τα «μηνύ-
ματα» που έρχονταν απ’ έξω. Και αν ήταν 
ευχάριστα, και ιδιαίτερα στις γεννήσεις των 
παιδιών, ζητούσαν το … «μπαξίσι» τους. 
Όταν όμως τα «νέα» δεν ήταν καλά, πρώ-
τοι αυτοί συνέκλεγαν και συμμετείχαν στον 
πόνο και στα προβλήματα των συγχωρια-
νών μας. Η προσφορά τους ήταν τεράστια!

Όλοι οι γονείς μας εξυπηρετήθηκαν άπει-
ρες φορές από το φιλότιμο και τη συνειδη-
τή υπευθυνότητά τους. Ας είναι αιωνία η 
μνήμη τους…

Επιμέλεια
Γιούλη Κουκλιάτη-Ασημακοπούλου

(Ακολουθούν οι φωτογραφίες των 
τηλεφωνητών μας, εκτός από τους Γιάννη 

Μαλακούδη και Μήτσο Θωμά, φωτογρα-
φίες των οποίων δεν έχουμε στην κατοχή 
μας και επιφυλασσόμαστε  να δημοσιεύ-

σουμε στο επόμενο φύλλο).

Λειβαδιώτης 
Βασίλειος

Μητράκος 
Περικλής

Παπαϊωάννου 
Δημήτριος

Η γιορτή ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του 
Συλλόγου κ. Θανάση Καλαφάτη ο οποίος αφού εξήγησε την σημα-
σία των καρπών της κερασιάς τόσο στην ονομασία του χωριού μας 
όσο και για τοπική οικονομία κατά το παρελθόν, καλωσόρισε τους 
όλους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο 
του Δήμου μας κ. Γιάννη Καραγιάννη στον οποίο ευχήθηκε υγεία και 
δύναμη για τα νέα του καθήκοντα. Τον λόγο πήρε ο νέος Δήμαρχος 
ο οποίος αφού απεύθυνε χαιρετισμό ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο για την πρόσκληση που του έγινε και δεσμεύτηκε για εποι-
κοδομητική συνεργασία με τον Σύλλογο μας. Στη συνέχεια  αφού 
οι επίσημοι καλεσμένοι κεράστηκαν το καθιερωμένο γλυκό κεράσι 
την σκυτάλη πήραν τα χορευτικά τμήματα που συμμετείχαν στην 
εκδήλωση. 

Η αρχή έγινε με το μικρό χορευτικό του Συλλόγου μας που κέρδι-
σε το χειροκρότημα όλων και γέμισε με υπερηφάνεια και ελπίδα τους 
γονείς και τους κατοίκους του χωριού. Στη συνέχεια παρουσιάστη-
καν χοροί από τα χορευτικά τμήματα του Πανχαλκιδικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης και του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω 
Ηλιούπολης “Η Αναγέννηση”. 

Δυστυχώς κάπου εκεί ο καιρός μας τα χάλασε. Μια ξαφνική ανοι-
ξιάτικη μπόρα που τριγύριζε από το πρωί πάνω από το χωριό ανάγκα-
σε όλους τους παρευρισκομένους να βρουν καταφύγιο στα υπόστεγα 
των καταστημάτων της πλατείας. Μετά από μιάμιση περίπου ώρα η 
καιρός βελτιώθηκε αλλά το πρόγραμμα της γιορτής είχε ανατραπεί. 
Το μεγάλο χορευτικό του Συλλόγου που ήταν προγραμματισμένο να 
κλείσει τη γιορτή και να κάνει την αρχή για το καθιερωμένο γλέντι 
στην πλατεία δεν εμφανίστηκε. Βέβαια αρκετοί ήταν οι απτόητοι που 
παρά τις ανατροπές που έφερε ο καιρός δεν έχασαν το κέφι τους και 
χόρεψαν στην πλατεία είτε τραγουδώντας οι ίδιοι παραδοσιακά τρα-
γούδια, είτε υπό τους ήχους μουσικής από τα αυτοκίνητα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο νέος Δήμαρχος 
του Δήμου Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης, και οι νέοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κκ. Ανίτα Αλβανού, Γιώργος Κεμαλμάς, Γιάννης Κολα-
σίδης, Μιχάλης Τζανής και Στέργιος Δεργιανλής, η βουλευτής των 
ΑΝ.ΕΛ. κα. Σταυρούλα Ξουλίδου και ο Πρόεδρος του Πανχαλκιδικού 
κ. Μιχάλης Καρτσιώτης. 

Ας ελπίσουμε του χρόνου ο καιρός να είναι πιο φιλικός μαζί μας 
εξάλλου, με αυτόν δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Και του χρόνου 
λοιπόν!  

Γιορτή 
του 
κερασιού 
2014
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Το Σαββατοκύριακο 12 & 13 Ιουλίου 
2014 ένα πρωτόγνωρο σκηνικό στήθηκε 
και πάλι στην πλατεία του χωριού προκα-
λώντας την απορία των πρωινών θαμώ-
νων του καφενείου. 

Ένας παλιός πίνακας του δημοτικού 
σχολείου  – από εκείνους τους πράσινους 
που όλοι οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε – που 
είχε κρεμαστεί στον τοίχο του καφενείου 
του Αχιλλέα Γρηγορούδη, μαζί με τραπέζια και καρέκλες 
γύρω από αυτόν διαμόρφωσαν μια υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας. Γύρω στις 
έντεκα το πρωί η πιτσιρακαρία του χωριού άρχισε να μαζεύεται εκεί και αφού 
παρέλαβε υλικά ζωγραφικής από τα μέλη του Δ.Σ. παρακολούθησε μαθήμα-
τα σκιτσογραφίας από τον κ. Βαγγέλη Παπαβασιλείου, γνωστό σκιτσογράφο 
που αυτή την εποχή σκιτσογραφεί για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. 

Ο κ. Παπαβασιλείου με έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης, κρατώντας 
αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών έδειξε πως με απλές γραμμές φτιάχνε-
ται ένα σκίτσο δίνοντας στα παιδιά αφορμές για την καλύτερη αξιοποίηση 
του ταλέντου τους στη ζωγραφική.

Τα μαθήματα συνεχίστηκαν το απόγευμα και το πρωί της επόμενης μέ-
ρας προσφέροντας μια διαφορετική δημιουργική απασχόληση στα μικρά 
παιδιά του Συλλόγου μας.   

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον κ. Βαγγέλη Παπαβασιλείου για 
την αφιλοκερδή προσφορά του.

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 ο Μ.Α.Σ. Ομβριανός σε συνεργασία 
με τους Έλληνες Διασώστες πραγματοποίησε σεμινάριο Α΄ Βοη-
θειών στο Πνευματικό Κέντρο. Στο σεμινάριο δίδαξε ο κ. Χρήστος 
Γιαπιτζόγλου πιστοποιημένος διασώστης των Ελλήνων Διασωστών 
ο οποίος ανέπτυξε τα εξής θέματα: συμπτώματα και αντιμετώπιση 
εμφράγματος και ανακοπής, τραύματα και αιμορραγίες, πνιγμονή 
και εγκαύματα. Ο ομιλητής κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όσων 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

παρευρέθησαν έως αργά το βράδυ παρουσιάζοντας λεπτομερώς τα 
νέα δεδομένα στον τομέα των Α΄ Βοηθειών. 
Λυπηρό και πάλι ήταν το γεγονός ότι παρά την κατά γενική ομολογία 
μεγάλη χρησιμότητα του σεμιναρίου, πολλοί ήταν αυτοί που προτί-
μησαν ‘τα του καφενείου’ από το να ενημερωθούν πάνω σε κάτι που 
μπορεί να φανεί χρήσιμο σε κάποιον συνάνθρωπο τους ή σε κάποιο 
μέλος της οικογενείας τους. 
Παρόλα αυτά ο σύλλογος θεωρεί ότι σε γενικές γραμμές όσοι πα-
ρευρέθησαν βγήκαν 
κερδισμένοι εμπλου-
τίζοντας τις γνώσεις 
τους γύρω από τις Α΄ 
Βοήθειες. 
Ο Σύλλογος ευχα-
ριστεί θερμά τον κ. 
Χρήστο Γιαπιτζόγλου 
για την αφιλοκερδή 
προσφορά του.
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

Ë Ý ê ê á ò
Ï.Å.

ÔÅÍÔÅÓ ÐÁÍÔÏÓ ÔÕÐÏÕ

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ÃÉÁÍÍÇÓ

ÔÇË.:23960-51256
ÊÉÍ.:69450-865514

Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôá âÜèç ôçò Áëâáíßáò öùíÜæïíôáò

«áÝñá». ÐñÜîåéò êáé çñùéóìïýò ðïõ ðïôÝ äåí ôïõ

Üñåóå íá êáìáñþíåé ãé áõôïýò, ðïôÝ äåí åßðå óå

êáíÝíáí ãéá ôéò äéáêñßóåéò çñùéóìïý, ðïôÝ äåí

êáìÜñùóå ãéá ôïõò åðáßíïõò, ôá èåùñïýóå üëá

õðï÷ñÝùóç ôïõ ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôçò ðáôñßäáò

ôïõ.

ÄçìÞôñç Ýöõãåò åóý, ì’  Üöçóåò ðßóù óïõ ìüíï

ãëõêÝò áíáìíÞóåéò. ÐÜíôá èá óå èõìüìáóôå ìå

áãÜðç, ðÜíôá èá áíÜâïõìå Ýíá êåñÜêé óôçí

áíÜìíçóç óïõ.

 Êáëü ôáîßäé
                                Äçìçôñü

Ï ãáìðñüò óïõ
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ÌÐÅÇÓ Ã. ÅÌÌÁÍÏÕÇË
ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ Â’ ÅÓÕ

ÅÉÄÉÊÏÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÓÇ: ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁ

Èåóóáëïíßêçò 2310 946194
Í. ÖëïãçôÜ 23730 32515

Êéí.: 6944 244493
COTTON  ÖÑÁÍÔÆÅÓÊÏÕ   ×ÁÑ.

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÁ   ÅÔÏÉÌÙÍ  ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ

¸öõãå êáé ï ìðÜñìðá ÄçìÞôñçò, ï Äçìçôñüò, ï

êýñéïò ÄçìÞôñçò. Ãéáôß Þôáí üíôùò ÊÕÑÉÏÓ. ‘¹ôáí

ðáððïýò ðïõ ãéá êÜèå ðåñéóôáôéêü åß÷å ìéá êáëÞ

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

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

Ïé ðñùéíïß ðåñéðáôçôÝò èá ôïí èõìïýíôáé êÜèå ðñùß

óôéò 6 ðïõ ìå ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ êïýôóá – êïýôóá

ðÞãáéíå óôïí Áé Ãéþñãç íá áíÜøåé Ýíá êåñÜêé, ãéá

íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ðïõ ìðïñïýóå áêüìç íá æåé,

íá âëÝðåé ôï áãáðçìÝíï ôïõ ÷ùñéü ôá

«ÐÅÔÑÏÊÅÑÁÓÁ», íá ôïí ðáñáêáëÝóåé íá

ðñïóôáôåýåé ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ êáé üëïõò ôïõò

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

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

Ï  ì ð Ü ñ ì ð á    Ä ç ì ç ô ñ ü ò

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

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

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

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

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

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

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

Ðáðáïéêïíüìïõ Åìì. Íéêüëáïò.

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

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

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

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

ËÁÉÊÇ ÂÑÁÄÉÁ

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

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

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

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

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

του χωριού

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

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

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

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

Γ.Δ.Κουκλιάτης
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¸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.
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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
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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

Πρόσφατα μαζί με τους και-
νούργιους μεταλλικούς κάδους 
σκουπιδιών τοποθετήθηκαν 
επιτέλους, και στο χωριό μας οι 
γνωστοί μπλε κάδοι Ανακύκλω-
σης. 

Ανακύκλωση με καθαρά 
τεχνικούς όρους είναι η διαδι-
κασία μέσα από την οποία επι-
τυγχάνεται η εκ νέου χρήση 
των υλικών συσκευασίας (γυα-
λί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, 
λευκοσίδηρο και ξύλο) και η 
επαναεισαγωγή τους στον κύ-
κλο παραγωγής. 

Η Ανακύκλωση σήμερα απο-
τελεί σημαντική προτεραιότητα 
για το περιβάλλον και το μέλ-
λον μας. Δεν είναι μια εφήμερη 
τάση της εποχής, αλλά αντίθε-
τα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέ-
νης κοινωνίας που συμβάλει 
έμπρακτα στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης. Παράλ-
ληλα, εντοπίζεται όλο και πε-
ρισσότερο η ανάγκη για την 
καλλιέργεια μιας κουλτούρας 
που προάγει την Ανακύκλω-
ση στους πολίτες και όλους 
τους κοινωνικούς εταίρους 
αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να 
μπει στην καθημερινότητά μας 
και να γίνει Τρόπος Ζωής. Και 
πραγματικά η συμμετοχή στην 
ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής 
με αδιαμφισβήτητα οφέλη για 
το περιβάλλον και απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση 
της οικολογικής ισορροπίας του 
πλανήτη μας.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης 
είναι πολύ περισσότερα από 
τα προφανή, που είναι η προ-

στασία του περιβάλλοντος και 
η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής μας.

  
Η Ανακύκλωση: 
Συμβάλλει στη μείωση των •	
αστικών αποβλήτων που 
πρέπει να συλλεχθούν από 
τους Δήμους και να μεταφερ-
θούν σε ολοένα και πιο δυ-
σεύρετους Χώρους Υγειονο-
μικής Ταφής.
Συνεισφέρει στη εξοικονόμη-•	
ση πρώτων υλών και ενέρ-
γειας, που συνήθως είναι μη 
ανανεώσιμες (πετρέλαιο, 
μεταλλεύματα κλπ.) παρέ-
χοντας και οικονομικά οφέ-
λη στην ελληνική κοινωνία 
που σε μεγάλο μέρος εισάγει 
πρώτες ύλες και ενέργεια.                                     
Δημιουργεί νέες θέσεις εργα-•	
σίας.
Προσφέρει στον πολιτισμό, •	
καθώς συμβάλλει στη δημι-
ουργία μιας έμπρακτης περι-
βαλλοντικής συνείδησης. 
Με δεδομένο ότι η προστασία •	
του περιβάλλοντος είναι υπό-
θεση όλων μας, η επιτυχία 
της εναλλακτικής διαχείρισης 
εξαρτάται, όχι μόνο από την 
ευαισθητοποίηση, αλλά και 
από την ενεργό συμμετοχή.  
Οι πληροφορημένοι και ενερ-
γοί πολίτες είναι ο κινητήριος 
μοχλός για να υλοποιηθούν 
οι στόχοι του νόμου και της 
ελληνικής κοινωνίας και να 
προστατευθεί πιο αποτελε-
σματικά το περιβάλλον.

Ποια υλικά ανακυκλώνου-

με:
Συσκευασίες από •	
Αλουμίνιο, π.χ. ανα-
ψυκτικά, μπίρες κ.ά.
Συσκευασίες από •	
Λευκοσίδηρο, π.χ. 
κουτιά από γάλα εβα-
πορέ, τόνο, ζωοτρο-
φές, τοματοπολτό 
κ.ά.  
Συσκευασίες από •	
Πλαστικό, π.χ. μπου-
κάλια και δοχεία από 
νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, 
βούτυρο, λάδι, απορρυπα-
ντικά, είδη καθαρισμού, σα-
μπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ 
περιτυλίγματος, οδοντόκρε-
μες, αποσμητικά, πλαστικές 
σακούλες κ.ά. 
Συσκευασίες από Γυαλί, •	
π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, 
από χυμούς, αναψυκτικά, αλ-
κοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά.  
Συσκευασίες από Χαρ-•	
τί & Χαρτοκιβώτια,  π.χ. από 
ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, 
χυμούς, δημητριακά, πίτσα, 
μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπα-
ντικά, χαρτοσακούλες κ.ά. 

ΟΙ 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαχωρίζουμε 1. καθημερινά 
τα υλικά συσκευασίας μας 
από τα υπόλοιπα στο νοικο-
κυριό. 
Αδειάζουμε2.  εντελώς τις συ-
σκευασίες μας από τα υπο-
λείμματα.  
Διπλώνουμε 3. τα χαρτοκιβώ-

τια. 
Δ ε ν 4. 

π ε τ ά μ ε 
στον κάδο 
τα υλικά 
συσκευα-
σίας μας 

μέσα σε δεμένες σακού-
λες, τα ρίχνουμε χύμα. 
Δεν πετάμε ποτέ κοι-5. 
νά σκουπίδια στους μπλε 
κάδους ανακύκλωσης.  
 
και φυσικά... Μεταδίδουμε 

το μήνυμα της ανακύκλωσης 
συσκευασιών στους φίλους και 
γνωστούς μας.

ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΑΛΗΘΕΙΕΣ

1000 κιλά ανακυκλωμέ-- 
νου γυαλιού εξοικονομούν 
περίπου 12 κιλά  πετρέλαιο 
2200 κιλά κορμών δέ-- 
ντρων μας δίνουν 1000 
κιλά  χαρτιού 
1000 κιλά ανακυκλωμέ-- 
νου χαρτιού εξοικονομούν 
130-170 κιλά  πετρέλαιο
Με την ηλεκτρική ενέργεια - 
που χρειάζεται για να γίνει 1 
κουτί από αλουμίνιο μπο-
ρείτε: 
να ακούσετε 	 ραδιόφωνο για 
4 ώρες, 
να ανάβει μια 	 λάμπα 60/
Watt για 5 ώρες, 
να λειτουργεί 	 ένα ψυγείο 
για 4 ώρες   
Στη χώρα μας παράγονται - 
κάθε χρόνο περίπου  4.8 
εκατομμύρια τόνοι αστικών 
στερεών απορριμμάτων

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Εγγεγραμένοι: 552

Ψήφισαν: 411

1 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 262
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 126
3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 9
4 ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1

ΑΚΥΡΑ 8
ΛΕΥΚΑ 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Υποψήφιοι Δήμαρχοι Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
1 Καραγιάννης Ιωάννης – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 53,03% (Β΄ Κυριακής) 17478 25
2 Αναστασιάδης Ιωάννης – ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ 46,97% (Β΄ Κυριακής) 15478 12
3 Ταυρίδου Μαρκέλλα - ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ 15,16% (Α΄ Κυριακής) 5424 03
4 Γεωργουδάκης Φίλιππος – ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 03,78% (Α΄ Κυριακής) 1354 01

Δήμαρχος εκλέγεται ο κ. Καραγιάννης Ιωάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΙΝΔΙΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ψήφοι

1 ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΙΤΑ) 966

2 ΚΕΜΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 696

3 ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΟΣΧΟΣ 515

4 ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 481

5 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 382

6 ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ 138

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ

1 ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 900

2 ΜΠΡΟΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 653

3 ΣΤΡΑΖΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 573

4 ΑΔΑΜΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 571

5 ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 456

6 ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 301

7 ΠΑΤΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 255

8 ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 167

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ

1 ΚΟΠΑΡΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 213

2 ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 195

3 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 181

4 ΜΠΡΟΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 156

5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 120

6 ΔΑΦΝΟΠΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 101

7 ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 79

8 ΤΣΙΑΜΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 59

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

1 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118

2 ΔΕΛΙΓΚΑΣ ΓΑΡΕΦΗΣ 90

3 ΧΤΕΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 80

4 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 70

5 ΖΙΑΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 38

Έδρες Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων (4) στις οποίες εκλέγονται οι: 

1. ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΝΙΤΑ), 2. ΚΕΜΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 3. ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 4. ΜΠΡΟΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
1 Καλαφάτης Αθανάσιος 132
2 Κουκλιάτου Αθανάσιος 77
3 Παπαδούδης Νικόλας 29
4 Λέκκα Σοφία 20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1 Καλαφάτης Α. Εμμανουήλ 46
2 Αννετούδης Αλέξανδρος 44
3 Φράγγου Αθανάσιος 29
4 Νανάκου Μαρία 4

Εκλέγονται οι: 1. Καλαφάτης Αθανάσιος (πρόεδρος), 2. Κουκλιάτου Αθανάσιος (κοινοτικός σύμβουλος), 3. Καλαφάτης Α. 
Εμμανουήλ (κοινοτικός σύμβουλος). 

Η θητεία είναι 5ετής από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 έως 31ης Αυγούστου 2019
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Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014 ο Επίτιμος Πρόεδρος του Μ.Α.Σ. Ομ-
βριανός κ. Μιχαήλ Θ. Καρτσιώτης, με ιδιαίτερη συγκίνηση παρέδωσε 
στον Πρόεδρο κ. Θανάση Καλαφάτη και στα μέλη του Δ.Σ. πολύτιμο 
αρχειακό υλικό που αφορά την ίδρυση και λειτουργία του Συλλόγου 
μας κατά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του και διατηρούσε στο προ-
σωπικό του αρχείο. 
Στο υλικό που είναι πλέον στα χέρια του Συλλόγου και το οποίο κα-
λείται να αξιοποιήσει κατάλληλα, περιλαμβάνονται:

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων του 19531. 
Το βιβλίο εσόδων – εξόδων του 19542. 
Βιβλίο συνδρομητών / εσόδων – εξόδων του 19553. 
Βιβλίο ταμείου 1956-19754. 
Τετράδιο περιγραφής αγώνων ποδοσφαίρου5. 
Δεκαεφτά ατομικά δελτία υγείας αθλητών της ποδοσφαιρικής 6. 
ομάδας του 1965 θεωρημένα από τον αείμνηστο γιατρό του 
Ζαγκλιβερίου Αναστάσιο Τάκο
Χειρόγραφο συμφωνητικό ενοικιάσεως του εκκλησιαστικού 7. 
καφενείου το οποίο είχε πάρει ο Σύλλογος από την εκκλησία 
για να το χρησιμοποιεί ως εντευκτήριο το 1956
Χειρόγραφη κατάσταση όπου φαίνεται η κινητή και ακίνητη 8. 
περιουσία του Συλλόγου μας το 1956.
Επιστολή σε γραφομηχανή, με ημερομηνία 7-12-1978 των 9. 
κληρονόμων Γιάγκου Ιωαννίδη (Βασιλική Γεροβασιλικού), με 
το οποίο δωρίζουν στην Κοινότητα τον τόπο που κατασκευ-
άστηκε η μικρή πλατειούλα που γι’ αυτό το λόγο ονομάζεται 
‘πλατεία Στρατηγού Βασιλείου Ιωαννίδη’.
Το από 20 Δεκεμβρίου 1978 έγγραφο της τ. Κοινότητας Πε-10. 
τροκεράσων προς τους ανωτέρω κληρονόμους του Γιάγκου 
Γεροβασιλικού-Ιωαννίδη για τη δωρεά της μικρής πλατείας 
με υπογραφή του Μιχαήλ Λέκκα ως Πρόεδρου.
Επιστολή του δικηγόρου Φίλιππου Φιλιππίδη με ημερομηνία 11. 
29 Νοεμβρίου 1956 προς τον Μιχαήλ Καρτσιώτη με την οποία 
στέλνει το ΤΟ ΠΡΩΤΟ κεκυρωμένο καταστατικό και την ιδρυ-
τική πράξη του Συλλόγου μας. 

Τρία κτήματα του χωριού μας 
αποτελούν παραδείγματα προς 
μίμηση, αποδεικνύοντας ότι η 
καθαριότητα - όχι μόνο εντός του 
σπιτιού μας - θα πρέπει να είναι 
πρωταρχικό μέλημα όλων μας. Το 
κτήμα του Θεόδωρου Μητρά-
κου στην τοποθεσία Ρήγα Λακ-
κούδα, το κτήμα του Γιώργου 
Λεϊνούδη στα Καβακάδικα και το 
κτήμα του Νίκου Κουμπουρέ-
λου στα Ισιώματα παρουσιάζουν 
ένα καλαίσθητο και υποδειγματι-
κό αποτέλεσμα  στον τομέα του 
πράσινου και της καθαριότητας 
αλλά κυρίως της μερακλοσύνης. 
Περιποιημένα με μεράκι βοηθούν 
τον επισκέπτη να διαμορφώσει 
από την αρχή μια θετική άποψη 
για το χωριό μας καθώς η πρώτη 
εντύπωση που έχουμε για έναν 
τόπο είναι ιδιαίτερης σημασίας για 
όλους μας. Η καθαριότητα είναι 
καθήκον όλων μας και για να το 
πετύχουμε χρειάζεται να συνερ-
γαστούμε όλοι αρμονικά μικροί και 
μεγάλοι.  Ας προσπαθήσουμε να 
μην γεμίζουμε λοιπόν με σκουπί-
δια από συσκευασίες την πλατεία 
και τα σοκάκια του χωριού και ας 
φροντίσουμε για την καθαριότητα 
και την περιποίηση των αυλών 
και των κήπων μας.  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ
ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΟΝΟΥΜΑΙ1. 
ΜΠΑΙΡΙ-ΟΥΡΤΟΘΚΑ2. 
ΡΑΚΑΝΟΥ-ΣΚΑΙ3. 
ΑΧΡΗΣΤΑ-ΙΡΜΠΑΠΙΑ4. 
ΛΕΣΙΑ5. 
ΤΣΙΑΣΙΤΙΑ6. 

ΑΝΑΜΙΑ-ΧΝΕΡ1. 
ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΙΑ2. 
ΚΟΥΡΚΟΥΤΙ3. 
ΜΠΡΟΥΣΛΙΑΝΑ4. 
ΝΑΡΚΑ-ΜΟΔΙ5. 
ΟΥΜΟΣ-ΚΑΡΣΙ6. 
ΜΑΣΚΑΡΛΙΚΙ7. 

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

  
 
“Το κυνήγι της συνεχούς ευτυχίας αποτελεί ένα από τα αίτια της μεγάλης δυστυχίας” 

 
Από τον Νίκο Παπαδούδη 
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1. Παιδί ξετρελαμένο που δεν συμμαζεύεται στο σπίτι όλη τη μέρα 
2. Άνθρωπος ανόητος, αφελής – ο σκαντζόχοιρος 
3. Σπίτια αιγοπροβάτων – το κοφίνι των μελισσοκόμων  
4. Η γαλοπούλα – Ο εγκλεισμός 
5. Ντάλα μεσημέρι 
6. Κάπες βοσκών 

 
 

1. Αναβατήρες της σέλας του αλόγου – Δέντρο που κυριαρχεί στον Ομβριανό 
2. Το πέσιμο καταμεσής του δρόμου 
3. Πολλαπλασιάζω, μεγαλώνω 
4. Άτομα με πόνο στο ζνίχ 
5. Χωρίο που ανήκει στον Δήμο μας – Τα πανηγύρια 
6. Πρόσωπο – Στοιχείο ξύλινης σκεπής 

ΡΑΒΝΙΩΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
“Το κυνήγι της συνεχούς ευτυχίας αποτελεί ένα από τα αίτια της μεγάλης δυστυχίας”

Από τον Νίκο Παπαδούδη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
Παιδί ξετρελαμένο που δεν συμμαζεύεται στο σπίτι όλη τη μέρα1. 
Άνθρωπος ανόητος, αφελής – ο σκαντζόχοιρος2. 
Σπίτια αιγοπροβάτων – το κοφίνι των μελισσοκόμων 3. 
Η γαλοπούλα – Ο εγκλεισμός4. 
Ντάλα μεσημέρι5. 
Κάπες βοσκών6. 

ΚΑΘΕΤΑ
Αναβατήρες της σέλας του αλόγου – Δέντρο που κυριαρχεί 1. 
στον Ομβριανό
Το πέσιμο καταμεσής του δρόμου2. 
Πολλαπλασιάζω, μεγαλώνω3. 
Άτομα με πόνο στο ζνίχ4. 
Χωρίο που ανήκει στον Δήμο μας – Τα πανηγύρια5. 
Πρόσωπο – Στοιχείο ξύλινης σκεπής6. 
Αρχηγοί κοπαδιών γιδιών7. 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (Φύλλο 90)

Κτήμα του Θεόδωρου Μητράκου

Κτήμα του Γιώργου Λεϊνούδη

Κτήμα του Νίκου Κουμπουρέλου


