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Νικόλαος Ι. Μέρτζος,
Οι Μακεδόνες στον αγώνα
Η προσφορά του Ελληνισμού
στον κόσμο των Σλάβων
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (επετειακό)
Το κρυφό σχολειό

Του Γενάρη το φεγγάρι παρα λίγο ήλιο μοιάζει

Πρόεδρος: Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης (Πετροκέρασα)
Αντιπρόεδρος: Πάνος Βερροιώτης (Πολύγυρος)
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσάνης (Αρναία)
Ταμίας: Αβράμ Παπαδόπουλος (Βράσταμα)
Έφορος: Ζηνοβία Ιππ. Πάχτα (Αρναία)
Μέλος: Ιωάννης Σαμαράς (Αρναία)
Μέλος: Θεόδωρος Τσαμούρης (Αρναία)
Μέλος: Ζαφείρης Ι. Οικονόμου (Γαλάτιστα)
Μέλος: Ανδρομάχη Κωστοπούλου (Άθυτος)
Αναπληρωματικό μέλος
Άννα Εμμανουήλ (Αγ. Νικόλαος)
Εξελεγκτική επιτροπή
Αργύρης Κυπαρισσάς (Μεταγγίτσι)
Φώτης Ταλέας (Νέα Ρόδα)
Γιώργος Ζιούπος (Ταξιάρχης)
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Ιωάννης Δ. Σαράφης,
Η Απελευθέρωση Χαλκιδικιωτών αιχμαλώτων
από τον Ρώσσο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη,
Άγγελο Μουστοξύδη, το 1830
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Θανάσης Δ. Οικονόμου,
Το Πάσχα των Ελλήνων σήμερα
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Σταύρος Αυγολούπης,
16

Κώστας Π. Τσολοδήμος,
Αβραμπεκίνα:
ένα παλιό χαλκιδικιώτικο όνομα
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Αθανάσιος Τσαμουρτζής,
Απαραίτητο
ένα Μεγάλο Αριστοτελικό Συνεδριακό Κέντρο
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Άγγελος Δ. Σμάγας,
Λέξεις συντμημένες σε μονοσύλλαβες
στη Χαλκιδικιώτικη διάλεκτο
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Νίκος Α. Βασιλάκης,
Ο Σίμος, ο γάιδαρος μου
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Κων. Κοντογιαννόπουλος,
Η πλατεία Κλαυθμώνος
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Γιάννης Τσίκουλας,
Η οδός, η συνοικία και το ρεζίλι του «Παραμάχαλο»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9

Ιωάννης Σαμαράς,

Ιδιοκτήτης: Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Εκδότης - Διευθυντής: Μιχαήλ Θ. Καρτσιώτης, Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Εικόνα εξωφύλλου:
Το λιθόκτιστο μονοκάμαρο γεφύρι στη Μεγ. Παναγία.
Φωτογρ. του καθηγητή του Α.Π.Θ. Γιώργου Κατσάγγελου
Εικόνα οπισθοφύλλου:
Οι δύο πρώτοι τόμοι του Παγχαλκιδικού Λόγου.
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Δρ. Ερατώ Ζέλλιου - Μαστροκώστα,

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Χορηγός της έκδοσης του παρόντος (10ου) τεύχους
είναι ο
Δήμος Πολυγύρου (Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβών).
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Γιάννης Χ. Καραμίχος,

Επιτροπή Έκδοσης:
Αυγολούπης Σταύρος, Καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ
Καραμίχος Ιωάννης, Φιλόλογος
Καρτσιώτης Μιχαήλ, τ. Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Δ.Σ.
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
Παπάγγελος Ιωακείμ, Αρχαιολόγος
Τσαμουρτζή Μαρία, Αρχιτέκτων
Τσίκουλας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

Το περιοδικό εκδίδεται με χορηγίες συμπατριωτών
και φίλων και αποστέλλεται δωρεάν.
Σελιδοποίηση, Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, Ι. Αντωνιάδης-Θ. Ψαρράς
Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310.466.776
e-mail: despoina@lithographia.gr
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Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος,
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Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος,
Τα… παρτάλια
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Γιάννης Δ. Κανατάς - Χρίστος Γεροχρίστος,
Σαν απόψι τέτοια μέρα...
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Η δράση του Συλλόγου μας
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
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Δελτίο τύπου
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Έντυπα και επιστολές που λάβαμε
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Νέα μέλη του Συλλόγου
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων Α’ εξαμήνου 2012

39

Τα κείμενα που δημοσιεύονται εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών
τους. Οι εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1800 - 2000 λέξεις ή 9000
περίπου χαραχτήρες.
Τα γραφεία είναι ανοικτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη 6.00’ - 9.00’ μ.μ.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Ο Παγχαλκιδικός χρειάζεται δύναμη για να έχει κύρος.
Τη δύναμη και το κύρος τα δίνουν οι άνθρωποι- μέλη του.
Χρέος και συμφέρον η εγγραφή όλων των Χαλκιδικιωτών και φίλων.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στην εφετινή ετήσια
τακτική γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου
μας, που συνήλθε στη Εστία στις 15 Ιανουαρίου 2012.
Παρά το γεγονός ότι την ίδια ημέρα και ώρα και άλλοι
Σύλλογοι και φορείς είχαν Γενικές Συνελεύσεις, η αίθουσα της Εστίας υπερπληρώθηκε.
Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως εξελέγη ο γεωπόνος
κ. Γιώργιος Γιουζέπας από το Γομάτι και γραμματείς: ο
Γιάννης Γαλαρνιώτης από την Καλάνδρα και ο Ρένος
Κακαρίκας από τον Ταξιάρχη.
Αμέσως δόθηκε ο λόγος στον πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Μιχαήλ Καρτσιώτη, ο οποίος παρουσίασε τα «Πεπραγμένα» της χρονιάς που πέρασε, και στη συνέχεια στον
Ταμία κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο, οποίος ανακοίνωσε τον
οικονομικό απολογισμό του 2011. Τέλος ανακοινώθηκαν
οι προτάσεις-στόχοι του Δ.Σ. για τη νέα χρονιά (2012).
Τα πεπραγμένα είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα μας
και θα δημοσιευθούν προσεχώς στον Π.Λ.
Από τους στόχους του 2012 ο πρόεδρος ξεχώρισε
έναν τον οποίο ανέλυσε διεξοδικά και τον αποδέχθηκε
η γενική συνέλευση:
Η προσπάθεια για την αύξηση μέχρι διπλασιασμού
και τριπλασιασμού των μελών του Συλλόγου.
Τα μέλη μας δεν είναι αρκετά, είπε, για έναν μεγάλο
Σύλλογο, έναν αιωνόβιο Σύλλογο, που από το 1903 που
ιδρύθηκε, πέρα από τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στο Έθνος μας κατά την περίοδο του Μακεδονικού
Αγώνα, για περισσότερο από 100 χρόνια ενώνει, βοηθά
και στηρίζει τους Χαλκιδικιώτες και τους φίλους - μέλη
του με ποικίλους τρόπους και εκδηλώσεις. Στέκεται δίπλα στις αυτοδιοικητικές και τις άλλες τοπικές Αρχές ,
ανιχνεύει την ιστορία, συντηρεί την εθνική μνήμη και διακονεί την παράδοση. Κατασκεύασε μεγάλα έργα, όπως
το Μνημείο της αναπαράστασης της μάχης των Βασιλικών με τον ανδριάντα του ήρωα του 1821 καπετάν Χάψα
στην Αγία Αναστασία και τον ανδριάντα του Αριστοτέλη
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κλπ. Συνεργάζεται με τη Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, τους
άλλους Συλλόγους των χωριών της Χαλκιδικής, εκδίδει
σε 2.500 αντίτυπα το έγκριτο περιοδικό ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ που στέλνεται δωρεάν παντού και σχεδιάζει νέες δράσεις για το μέλλον.
Οι Χαλκιδικιώτες, που ζούμε στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό,
είμαστε εκατοντάδες χιλιάδες και επομένως έχουμε μεγάλη
δύναμη. Επίσης πολλές δεκάδες χιλιάδες είναι οι φίλοι της
Χαλκιδικής που είτε την αγαπούν είτε την επισκέπτονται
τακτικά είτε έκτισαν κατοικίες εδώ και θέλουν να ζήσουν

κοντά μας, μαζί μας, και είναι ευπρόσδεκτοι. ΄Ολοι εμείς
που αγαπούμε την πανέμορφη και ζηλευτή πατρίδα μας,
με τις γαλάζιες θάλασσες, τα δαντελωτά ακρογιάλια και τα
ψηλά βουνά, έχουμε χρέος και, αν θέλετε, έχουμε και συμφέρον ατομικό και γενικό να τη δούμε να αναδεικνύεται,
να προβάλλεται να καταξιώνεται. Προς την κατεύθυνση
αυτή κινείται ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος. Ας του δώσουμε την ευκαιρία, ας του δώσουμε τη δύναμη για ακόμα πιο
δυναμική παρουσία και δράση.
Ας φροντίσουμε να εγγραφούν μέλη και αυτοί που
μέχρι σήμερα απουσιάζουν.
Ας εγγράψει κάθε μέλος ένα-δύο νέα μέλη από τον
οικογενειακό ή φιλικό κύκλο του.
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Το παράδειγμα το έδωσαν στο προσκλητήριο οι αιρετοί άρχοντες του Νομού μας, οι οποίοι εκτίμησαν τη δράση του Παγχαλκιδικού και τη δυναμική που αναπτύσσει
τα τελευταία χρόνια και έσπευσαν να εγγραφούν με αίτησή τους τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η ενέργειά τους
αυτή αποτελεί πράξη με ευρύτερο νόημα και στέλνει ένα
πολύτιμο για τις μέρες μας μήνυμα ΕΝΩΤΙΚΟ, μήνυμα
για ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ και ταυτόχρονα το παράδειγμά
τους αποτελεί ΦΩΝΑΧΤΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ για ένταξη
όλων των Χαλκιδικιωτών και φίλων τώρα, άμεσα, στις
τάξεις του Παγχαλκιδικού Συλλόγου..
΄Ολοι τους ήδη πληρώνουν κανονικά τις ετήσιες
συνδρομές τους και μετέχουν, όσο οι πολλαπλές απασχολήσεις τους το επιτρέπουν, στις δραστηριότητες του
Συλλόγου.
Έτσι σήμερα τακτικά μέλη του Παγχαλκιδικού είναι:
1) Όλοι ανεξαίρετα οι Βουλευτές μας. Οι κ.κ. Ιωάννης
Δριβελέγκας (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης), Γεώργιος Βαγιωνάς, Αργύριος Λαφαζάνης και Θωμάς
Ρομπόπουλος (βουλευτές μέχρι πρότινος).
2) Ο Αντιπεριφερειάρχης μας κ. Γιάννης Γιώργος.
3) ΄Ολοι ανεξαίρετα οι Δήμαρχοι των πέντε Δήμων της
Χαλκιδικής. Οι κ.κ. Αστέριος Ζωγράφος του Δήμου
Πολυγύρου, Δαμιανός Ιορδανίδης του Δήμου Νέας
Προποντίδας, Βασίλειος Παπαγιάννης του Δήμου
Κασσάνδρας, Ιωάννης Τζίτζιος του Δήμου Σιθωνίας και
Χρήστος Πάχτας του Δήμου «Αριστοτέλης».
4) Όλοι ανεξαίρετα οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων. Οι κ.κ. Δημήτριος Ζαγγίλας του Δήμου Πολυγύρου, Σωτήριος Σαπουντζής του Δήμου Ν. Προποντίδας, Βασίλειος Λειβαδιώτης του Δήμου Κασσάνδρας,
Καλλικρατίδας Αρσένης του Δήμου Σιθωνίας και Ελέ1
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Ταυτόχρονα πρέπει να κατατεθούν 20 ευρώ (5 δικαίωμα εγγραφής και 15 συνδρομή του τρέχοντος
έτους) στην ΑΤΕ αρ. λογαριασμού 233 01 013 981 58
ή στα γραφεία (τηλ.2310/323839 ή 6946470157), που
είναι ανοιχτά κάθε απόγευμα 6-9, ή να δοθούν σε όποιο
μέλος του Δ.Σ. Αυτό είναι όλο. Σε λίγες μέρες το νέο
μέλος θα λάβει ταχυδρομικώς, μαζί με την επίσημη απόδειξη εισπράξεως, την επιβεβαίωση της εγγραφής και
τον Αριθμό Μητρώου και από κει και πέρα θα μπορεί
να παίρνει μέρος σε όλες τις δράσεις, να έχει όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους και να λαμβάνει στη διεύθυνση κατοικίας, που έγγραψε στην αίτηση, την αλληλογραφία, τα μηνύματα μέσω του κινητού του (SMS)
και το Περιοδικό.

νη Αστ. Καραστέργιου του Δήμου «Αριστοτέλης».
5) Οι περισσότεροι από τους τέως Βουλευτές και τέως
Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Κοινοτάρχες.
Όλοι αυτοί μαζί με μια πλειάδα επιστημόνων, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών (Μανώλης Μητσιάς), επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, αγροτών,
λοιπών εργαζομένων, φοιτητών και συνταξιούχων που
εντάχθηκαν ήδη από πέρυσι (350 άτομα) στη δύναμη
του Συλλόγου και του προσέδωσαν μια ιδιαίτερη δυναμική με την οποία ο Παγχαλκιδικός ήδη κινείται πιο
δραστήρια την τελευταία διετία.
Τώρα, σήμερα, είναι πλέον καιρός να προσέλθουν
και οι υπόλοιποι, ώστε να γίνει ο Παγχαλκιδικός ακόμα πιο μεγάλος, να έχει δυνατή φωνή, ώστε να εισακούεται για τη καλό της Χαλκιδικής μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν, σύμφωνα με
το καινούργιο Καταστατικό, μαζί με τους Χαλκιδικιώτες και οι φίλοι της Χαλκιδικής, που έχουν σπίτια
ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή ζουν ή εργάζονται ή
έχουν συγγενείς και φίλους σ’ αυτήν ή την αγαπούν
αποδεδειγμένα και θέλουν να ζουν μαζί μας. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση χρειάζεται η συνυπογραφή
στην αίτηση δύο ήδη εγγεγραμμένων τακτικών μελών
ως «προτεινόντων».
Ευχόμαστε, περιμένουμε και ελπίζουμε.
ΤΟ Δ.Σ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ
Για την εγγραφή αρκεί: 1) Η συμπλήρωση και η υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο της έντυπης αίτησης που είναι
ένθετη στο παρόν τεύχος ή που μπορείτε να την βρείτε
στο site του Συλλόγου (www.panchalkidikos.gr Αρχική
Σελίδα) και 2) H αποστολή της με απλή επιστολή ταχυδρομικώς ή με όποιο άλλο μέσο στη διεύθυνση:
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
« Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ »
Μαντώς Μαυρογένους 23 Τ.Κ. 54249 Θεσσαλονίκη.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Παγχαλκιδικό̋ Σύλλογο̋ Θεσσαλονίκη̋ «Ο Αριστοτέλη̋»

ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

σα̋ προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σα̋
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την 3 Συνάντηση Χορωδιών τη̋ Χαλκιδική̋,
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με δημοτικά τραγούδια του τόπου μα̋,

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΩΡΑ 7.00 μ.μ.

το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, στι̋ 7.00 το απόγευμα,
στην Αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (έναντι Λευκού Πύργου)
για το Δ.Σ.

Αίθουσα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(έναντι Λευκού Πύργου)
#>*
'<)*>316
7?2>0* *,-./0*ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Ο Πρόεδρο̋

Ο Γεν. Γραμματέα̋

Μιχαήλ Καρτσιώτη̋

Ιωάννη̋ Κοτσάνη̋

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο Αριστοτέλη̋».

Εικόνα πρωτοσέλιδου:
Ο ανδριάντα̋ του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη̋,
που στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκη̋ “Ο Αριστοτέλη̋”. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στι̋ 25 Αυγ. 2010

- Βασιλικών (τ. Δήμου Βασιλικών)
- Κρήνη̋ (Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου)
- Μεταγγιτσίου (Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου)
- Ν. Φλογητών (Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Άσσα)
- Παγχαλκιδικό̋ Σύλλογο̋ Θεσσαλονίκη̋

Σημείωση:
Ο Παγχαλκιδικό̋ Σύλλογο̋ οργανώνει τρεί̋ συναντήσει̋ χορωδιών τη̋
Χαλκιδική̋ το χρόνο. Δύο (άνοιξη και φθινόπωρο) στι̋ κωμοπόλει̋ και τα
χωριά τη̋ Χαλκιδική̋ και μια (χειμώνα) στη Θεσσαλονίκη για του̋ ανθρώπου̋
μα̋ που ζουν σε αυτήν.
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ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Α΄

Όταν έπεσε ο Πόλη,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Δημοσιογράφος και συγγραφέας
το Βέρμιο και τα Πιέρια. Τέλος, όταν στα 1689 ο στρατός των Αψβούργων προελαύνει μέχρι τα Βελεσσά της
Βόρειας Μακεδονίας, εξεγείρονται οι δικοί μας πάλι στο
Μοναστήρι, στη Φλώρινα, στην Αχρίδα, στο Μορίχοβο.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, γύρω στα 1700 με 1730, η
Μακεδονία υφίσταται τις λεηλασίες των Τούρκων λιποτακτών και των Γκέγκηδων μπέηδων. Οι Μακεδόνες δίδουν
σκληρό αγώνα εναντίον τους στην Κοζάνη, την Καστοριά,
την Αχρίδα, το Μοναστήρι, την Έδεσσα, τα Καϊλάρια. Στα
1711 ξεσπά ρωσοτουρκικός πόλεμος, επαναστατεί η Νάουσα και σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και
Οθωμανών μέσα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη.
Το 1763 κατέρχεται στην Ελλάδα από την Αγία Πετρούπολη ο Σιατιστινός Γεώργιος Παπαζώλης, έμπιστος
της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης και λοχαγός της
ανακτορικής φρουράς της, που επί πέντε χρόνια οργανώνει επανάσταση των Ελλήνων από τη Μακεδονία και
την ΄Ηπειρο μέχρι το Μοριά με ταυτόχρονη εισβολή
ρωσικών δυνάμεων. Το 1770 ο Παπαζώλης καταπλέει
στη Μάνη με δύο μοίρες του ρωσικού στόλου υπό τους
αδελφούς Φιοντόρ και Αλεξέϊ Ορλώφ. Ξεσηκώνονται
τα νησιά του Αιγαίου, ο Μοριάς, η Ρούμελη. Η Μακεδονία επαναστατεί. Την σαρώνουν επαναστατικά ανταρτικά σώματα κλεφτών και αρματολών Μακεδόνων, με
επικεφαλής τους τον θρυλικό Ζιάκα στα Γρεβενά, τον
Ζήτρο και τον Λάζο στον Όλυμπο, τον γερο-Βλαχάβα
στα Χάσια. Εξαπολύονται νέες σφαγές από τα Τρίκαλα
της Θεσσαλίας μέχρι την Έδεσσα της Μακεδονίας.
Λίγο χρόνο αργότερα, το 1790, φτάνει στο Αιγαίο
νέος ρωσικός στόλος με επικεφαλής τον Λάμπρο Κατσώνη, έμπιστο της Τσαρίνας Μεγάλης Αικατερίνης
και του Ορλώφ, που διενεργεί αποβάσεις στα παράλια
του Θερμαϊκού από το Λιτόχωρο μέχρι τα πρόθυρα της
Θεσσαλονίκης. Επτά χρόνια αργότερα, το 1797, εισβάλλει στη Μακεδονία ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων. Έχει
αποσπάσει από την Υψηλή Πύλη ταυτόχρονα τα αξιώματα του Ρούμελη Βαλεσή και του Γενικού Επιθεωρητού
του Δερβενίων, Ντερβενέτ Ναζίρ, με εξουσία σε όλες τις
κλεισούρες των αρματολών. Έτσι υποτάσσει όλους τους
άλλους πασάδες, κυριεύοντας τις πόλεις τους. Κτυπάει
την Κοζάνη και τη Νάουσα, που ανθίστανται σκληρά
αλλά πέφτουν. Λέει το Δημοτικό Τραγούδι:
Βάστα, καημένη Νιάουστα, τ’ Αλή πασιά τ’ ασκέρι.
Οι επαναστατικές ταραχές πνίγονται στο αίμα των
Μακεδόνων καθ’ όλο τον 18ο αιώνα. Αφανίζεται η Μοσχόπολη το 1769, που είχε ιδρύσει το πρώτο τυπογραφείο
-ελληνικό φυσικά- στα Βαλκάνια. Τα κύματα της μακεδονικής προσφυγιάς φτάνουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη
και γι’ αυτό ο Σουλτάνος με φιρμάνι του προς τους πασάδες και στον Ρούμελη Βαλεσή διατάζει να επιβληθεί ειρήνη και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στη Μακεδονία.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1806, εκρήγνυται νέος

οι Μακεδόνες όχι
μόνο διατήρησαν την πίστη τους, αλλά διατήρησαν και
τα όπλα τους στα άγρια βουνά. Έτσι, ταυτόχρονα σχεδόν
με την ολοκλήρωση της κατάκτησης, το 1458, πέντε μόλις χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως οι
Οθωμανοί δυνάστες υποχρεώθηκαν από τα πράγματα να
αναγνωρίσουν επίσημα τα πρώτα αρματολίκια στ’ Άγραφα
και στην Πίνδο, όπου συναντώνται η Μακεδονία, η Ήπειρος και η Θεσσαλία. Την μαρτυρία καταθέτει ο Αραβαντινός από παλαιότερα χρονικά. Ως το 1537, όπως αναφέρει ο
καθηγητής της Ιστορίας Απόστολος Βακαλόπουλος, είχαν
αναγνωρισθεί από την Υψηλή Πύλη πέντε αρματολίκια,
στη Δυτική ιδίως Μακεδονία: τα αρματολίκια Σερβίων,
Ελασσόνος, Μηλιάς Ολύμπου, Γρεβενών και Βεροίας. Έτσι,
οι πρώτοι ένοπλοι Έλληνες είναι οι Μακεδόνες.
Η Μακεδονία αποτελούσε νευραλγικό στρατηγικό
χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί γεφύρωνε την Ανατολή με τη Δύση, τον Βορρά με τις ζεστές
θάλασσες και ήταν όρος υπάρξεως για την κυριαρχία
του Σουλτάνου. Όταν η Μακεδονία απελευθερώθηκε, η
Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε. Τα απελευθερωτικά κινήματα των Μακεδόνων δεν σταμάτησαν ποτέ,
όπως άλλωστε και όλων των άλλων αδελφών Ελλήνων.
Στα 1571 δημιουργείται στη Δύση η πρώτη Ιερή Συμμαχία, η Σάκρα Λίγκα, από τον Πάπα της Ρώμης, από την
κραταιά Δημοκρατία της Βενετίας και την τότε κοσμοκράτειρα της Δύσης Ισπανία. Ο Δον Χουάν ο Αυστριακός καταστρέφει τον τουρκικό στόλο στη ναυμαχία του
Λεπάντε, δηλαδή της Ναυπάκτου, και αμέσως παίρνουν
τα όπλα οι Μακεδόνες. Στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες,
στη Χαλκιδική και στο Άγιον Όρος πραγματοποιείται
εξέγερση. Επακολουθεί γενική σφαγή του μακεδονικού
Ελληνισμού και διαρπαγή του Αγίου Όρους. Τα σχετικά
χρονικά της εποχής, πριν τετρακόσια χρόνια, αναφέρουν
ότι σφάχτηκαν 30.000 Μακεδόνες. Ο Έλληνας Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Αθανάσιος και οι επίσκοποι Βελεσσών,
Βελεγράδων και Καστοριάς καλούν τον νικητή της Ναυπάκτου Δον Χουάν να αποβιβασθεί στη Μακεδονία και
Ήπειρο.
Εκατό χρόνια μετά, το 1661, ο γνωστός Τούρκος
περιηγητής και συγγραφέας Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρει ότι στο Σαρή Γκιολ, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας,
δρούσε ο φοβερός Μακεδόνας κλέφτης Πάνος, που
ταυτίζεται με τον θρυλικό Πάνο Μεϊντάνη.
Την ίδια εποχή, τον 17ο αιώνα, ξεσπά ο πόλεμος Βενετίας-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο Ενετός στρατηγός Μοροζίνι αποβιβάζεται στη Θάσο και κτυπάει το
κάστρο της Καβάλας. πάλι ξεσηκώνονται οι Μακεδόνες.
Τα τουρκικά ιστορικά έγγραφα αναφέρουν τρεις εξεγέρσεις Μακεδόνων. Πρώτα το 1646 οι κλέφτες της Δυτικής
Μακεδονίας κτυπούν τη Φλώρινα και το Μοναστήρι.
Μετά, το 1684 περίπου, ξεχύνονται στους κάμπους από
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βούργων, όπου ανθούν οι Μακεδόνες έμποροι και
τραπεζίτες, αδελφοί Μαρκίδαι, Πούλιου Γεώργιος και
Πόπλιος, εκδίδουν την πρώτη στην Ιστορία ελληνική
εφημερίδα με τον τίτλο Εφημερίς και τα φλογερά επαναστατικά κηρύγματα του Ρήγα, τον Θούριο και τη Χάρτα.
Εξώφυλλο της Χάρτας και έμβλημα της Εθνεγερσίας ο
Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδών.
Μακεδόνες επίσης είναι οι πιο στενοί σύντροφοι του
Ρήγα. Τον ακολουθούν πιστά στον θάνατο οι αδελφοί
Ιωάννης και Παναγιώτης Εμμανουήλ από την Καστοριά
και ο Θεοχάρης Τουρούντζιας από τη Σιάτιστα. Ανακρινόμενος μαζί με τον Ρήγα και όλους τους συνεργάτες
του στη Βιέννη ο Ιωάννης Εμμανουήλ, μόλις 24 χρονών,
φοιτητής της Ιατρικής, εγείρεται και λέει στους Αυστριακούς ανακριτές του, σύμφωνα με την αναφορά του
ιστορικού της Επαναστάσεως Σπυρίδωνος Λάμπρου:
Αποσκοπώ όντως εις επανάστασιν εν Ελλάδι και διά
τούτον τον λόγον η επαναστατική προκήρυξις του Ρήγα
με ευηρέστησε μεγάλως, επειδή την απελευθέρωσιν της
Ελλάδος επιθυμώ εκ βάθους της καρδίας μου.
Οι Αυστριακοί τους παραδίδουν μαζί με τον Ρήγα
στους Οθωμανούς, που τους στραγγαλίζουν στο φρούριο Νεμπόϊτσα του Βελιγραδίου. Μαζί τους εκτελείται
και ο σύντροφος του Ρήγα Ιωάννης Καρατζάς από την
Κύπρο- αιμάτινος αρραβώνας της μαρτυρικής Κύπρου
με τη Μητέρα Ελλάδα-.΄Αλλοι τέσσερις Μακεδόνες
σύντροφοι του Ρήγα δεν παραδίδονται στους Οθωμανούς αλλά εκτοπίζονται, επειδή είναι υπήκοοι της Αυστρουγγαρίας: ο Γεώργιος Πούλιος και ο Κωνσταντίνος
Δούκας από τη Σιάτιστα, ο Γεώργιος Θεοχάρης από την
Καστοριά και ο Κωνσταντίνος Τούλιος από την Πέστη.
Τα γεγονότα έχουν πάρει τον δρόμο τους, τον δρόμο της Ιστορίας. Στις 18 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του Τσάρου, διαπλέει
τον Προύθο και φτάνει στο Ιάσιο της Μολδαβίας, όπου
υψώνει τη σημαία της Επαναστάσεως από τον εξώστη
του αρχοντικού που ανήκει στον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Μπέλλιο, βαρώνο από το Μπλάτσι της Δυτικής
Μακεδονίας. Υπασπιστής του Αλεξάνδρου Υψηλάντη
είναι ο Γεώργιος Λασσάνης από την Κοζάνη. Αρχηγοί
των επαναστατικών ελληνικών δυνάμεων υπό τον Υψηλάντη είναι δύο φημισμένοι Μακεδόνες πολέμαρχοι: ο
Γεωργάκης Ολύμπιος από το Λιβάδι του Ολύμπου και ο
Γιάννης Φαρμάκης από το Μπλάτσι.
Στο Δραγατσάνι παρατάσσεται ο Ιερός Λόχος με διοικητή τον χιλίαρχο Γ. Λασσάνη. Τον απαρτίζουν έφηβοι
Έλληνες, κατά το πλείστον Μακεδόνες, όλοι φοιτητές
στις ελληνικές Ηγεμονικές Ακαδημίες του Βουκουρεστίου και του Ιασίου. Παρατάσσονται και πέφτουν μέχρις
ενός. Όταν ο Υψηλάντης περνάει τα σύνορα και παραδίδεται στους Αψβούργους, τον ακολουθεί πιστός μέχρι
θανάτου ο Λασσάνης. Μένει έξη χρόνια φυλακισμένος
μαζί με τον Πρίγκηπα στο φρούριο Μόχατς. Μετά την
αποφυλάκισή τους τον ακολουθεί στη Βιέννη, όπου ο
Υψηλάντης πεθαίνει το 1828 και, τότε, ο Λασσάνης κατέρχεται στη μαχομένη Ελλάδα υπηρετώντας την Πατρίδα μέχρι το τέλος.

ρωσοτουρκικός πόλεμος. Πάλι οι Μακεδόνες ρίχνονται
στον αγώνα με εστία τον Όλυμπο και την Ανατολική
Μακεδονία. Οι περιώνυμοι Μακεδόνες οπλαρχηγοί του
Ολύμπου και της Δυτικής Μακεδονίας κατεβαίνουν απ’
τα βουνά, αρματώνουν καράβια και γίνονται κουρσάροι στον Θερμαϊκό και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι οι Λαζαίοι, η φάρα του παπα-Θύμιου Βλαχάβα, ο τρομερός
Νικοτσάρας και ο Γιάννης του Σταθά, γαμπρός του
Μπουκουβάλα. Την ίδια εποχή χαλάστηκαν στο Μοριά
οι Κολοκοτρωναίοι. Ο Θεοδωράκης Κολοκοτρώνης, ο
μετέπειτα θρυλικός Γέρος του Μοριά, διασώζεται και
καταφεύγει στους αδελφούς του Βλάχους Μακεδόνες
στον γερο-Όλυμπο, απ’ όπου για μερικά χρόνια επιδίδεται σε θαλασσομαχίες σαν κουρσάρος με τα μακεδονίτικα κουρσάρικα καράβια. Έτσι η Μακεδονία περιθάλπει
αυτόν που επέπρωτο να αναδειχθεί με το σπαθί του και
το ήθος ο Αρχιστράτηγος του Εικοσιένα.
Το γεγονός παραλείπεται συστηματικά αλλά είναι
απόλυτα βεβαιωμένο. Τα κατορθώματά τους εξυμνεί το
Δημοτικό Τραγούδι στα χείλη όλων των Ελλήνων:
Μαύρο καράβι αρμένιζε, μαύρο σαν καλιακούδα.
Καράβι, ρίξε τα πανιά, προσκύνα το Σουλτάνο.
Εγώ ’μ’ ο Γιάννης του Σταθά, γαμπρός του Μπουκουβάλα,
ουδέ τα ρίχνω τα πανιά ουδέ Τούρκο προσκυνάω…
Ο Νικοτσάρας αποβιβάζεται στον Σταυρό της Χαλκιδικής και προελαύνει, μέσα από την Τουρκιά, προς τη
Νιγρίτα και τη Ζίχνα έξω από τις Σέρρες με προορισμό
να διασχίσει όλη τη Μακεδονία και τη Βαλκανική, να
φτάσει στις ηγεμονίες της Βλαχίας πάνω από τον Δούναβη και να ενωθεί με τον προελαύνοντα ρωσικό στρατό. Τον αντιμετωπίζουν 8.000 Τουρκαλβανοί με τον
Ισμαήλ μπέη των Σερρών, αλλά ο Νικοτσάρας με νυκτερινή έφοδο κάνει γιουρούσι και σπάζει τις γραμμές τους
με το σπαθί στο χέρι. Ο Λαός τον τραγουδάει:
Τι έχουν της Ζίχνας τα βουνά κι είναι μαυροντυμένα;
Μήνα άνεμος τα πολεμά, μήνα βροχή τα δέρνει;
Μηδ’ άνεμος τα πολεμά, μηδέ βροχή τα δέρνει.
Ο Νικοτσάρας πολεμά…
Στο έμπα χίλιους έσφαξε, στο έβγα δυο χιλιάδες…
Ο Νικοτσάρας ξεφεύγει στο Άγιον Όρος και από κει,
με κουρσάρικο μακεδονίτικο καράβι, στο Λιτόχωρο της
Μακεδονίας στα ριζά του Ολύμπου, όπου όμως τον Ιούνιο
του 1806 πέφτει σε χωσιά, σε ενέδρα, και σκοτώνεται. Οι
σύντροφοί του τον παίρνουν και τον θάβουν στη Σκιάθο.
Ο σύντροφος του Νικοτσάρα παπα-Θύμιος Βλαχάβας
συνεχίζει τον αγώνα θυελλώδης μέχρι το 1808 σε συνεννόηση με τους Ρώσους και με τον Καραγεώργη της Σερβίας, με τον οποίον ο μεγάλος Μακεδόνας οπλαρχηγός
Γεωργάκης Ολύμπιος είναι σταυραδέλφια. Τελικά, μετά
λαμπρές νίκες, ο Βλαχάβας πέφτει στα χέρια του Αλή
πασά και εκτελείται με μαρτυρικό θάνατο στα Γιάννενα.
Το Εικοσιένα είχε φτάσει πια. Καλός Σπορεύς της
Εθνεγερσίας είναι ο Ρήγας Φεραίος ο Βελεστινλής. Κατάγεται κι αυτός από μακεδονική φύτρα, από το Περιβόλι της Πίνδου, απ’ όπου η φαμίλια του είχε μεταναστεύσει στο Βελεστίνο.
Στη Βιέννη, αυτοκρατορική πρωτεύουσα των Αψ-

συνέχεια στη σελίδα 28
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑΧΙΑΟΣ
Τ
Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Αντεπιστέλλον μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών. Αλλοδαπό μέλος της Σερβικής
Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και της Βουλγαρικής
Ακαδημίας Επιστημών.

Όταν αναφερόμαστε

κάθε λογής πολιτιστικά αγαθά, άνοιγε και ξεχυνόταν
προς τον σλαβικό κόσμο, αφήνοντας στην ευχέρια της
δεκτικότητας του να αφομοιώσει ό,τι μπορούσε και
τον ενδιέφερε από αυτά που είχαν συσσωρεύσει οι αιώνες σε πείρα και γνώση. Μέσα σ’ αυτό το θησαυροφυλάκιο είχε αποθηκευθεί το κληροδότημα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, ανάμικτο με τις γνώσεις και
τις ευαισθησίες που καλλιεργούσε η Ανατολή, και όλα
αυτά αναγεννημένα και διυλισμένα μέσα σε μία μεγαλειώδη σύνθεση, αυτή που ονομάστηκε «βυζαντινός
πολιτισμός». H Eκκλησία έγινε ο κύριος φορέας και το
ενδιάμεσο για τη μετάβαση και τη μεταφύτευση των
ζωογόνων αυτών στοιχείων στη ζωή, τη σκέψη και τα
βιώματα του νεοφώτιστου σλαβικού κόσμου, ο οποίος
άρχιζε τώρα να κάνει τα πρώτα του δειλά βήματα στη
κοινωνία των πολιτισμένων λαών.
O σλαβικός κόσμος άρχισε να ρουφάει αχόρταγα το
γάλα που του προσέφερε η πνευματική του μητέρα. Oι ειρηνικές επαφές με το Bυζάντιο άνοιξαν δρόμους προς τα
κέντρα της γνώσης και της πνευματικής ζωής. H Kωνσταντινούπολη με τα σπουδαία της μοναστήρια, προπαντός εκείνα του Στουδίου και της Eυεργέτιδος, η Mονή
του Σινά, τα μοναστήρια της Παλαιστίνης, και τέλος το
Άγιον Όρος, που από τον 10 αιώνα κατέστη το μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο της Ορθοδοξίας. αποτέλεσαν σημεία επαφής με τον ελληνικό κόσμο και πηγές από όπου ο
σλαβικός αντλούσε γνώσεις και πνευματικότητα. Στις εκχριστιανισμένες σλαβικές χώρες έφθασαν Έλληνες κληρικοί, μοναχοί, αγιογράφοι, αρχιτέκτονες, χρυσοχόοι και
άλλοι τεχνίτες, για να εισαγάγουν τους Σλάβους στην εκκλησιαστική ζωή και να τους διδάξουν τους τρόπους της
έκφρασης στη λατρεία και την εκκλησιαστική πράξη. Iδιαίτερα στη Pωσία, οι Έλληνες «μητροπολίτες πάσης Pωσίας», με έδρα αρχικά τό Kίεβο (από το 988 έως το 1299),
και αργότερα τη Mόσχα, καθώς και Έλληνες επίσκοποι σε
επαρχίες της περιφέρειας, ήταν μέχρι τον 15ο αιώνα οι μόνιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής παιδείας, της σκέψης και
ιδεολογίας. Aυτοί δίδαξαν στους Ρώσους τη δεοντολογία
στις σχέσεις εκκλησιαστικής και κοσμικής εξουσίας, τους
έδωσαν τα πρότυπα της εκκλησιαστικής ποίησης, της
ιστοριογραφίας, της διδαχής, με μια λέξη τα χνάρια, πάνω
στα οποία οικοδόμησαν στη συνέχεια οι ίδιοι τα προϊόντα
της δικής τους πρωτότυπης παραγωγής. Aρχικώς ο βυζα-

εδώ σε «Ελληνισμό», έχουμε συγκεκριμένως υπόψη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτή που η δυτική επιστήμη ονόμασε Βυζάντιο. Αυτό είχε καταστεί ο κληρονόμος
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον οποίο στη συνέχεια μετέπλασε μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη και έτσι δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός πολιτισμός. Αυτόν λοιπόν τον πολιτισμό γνώρισε σιγά σιγά
και ο κόσμος των Σλάβων, ο οποίος απέκτησε σχέσεις
και συνάφεια με το ελληνικό Βυζάντιο. ΟΙ Σλάβοι εμφανίστηκαν στο οπτικό πεδίο του Βυζαντίου τον 6ο αιώνα, ενώ προσπαθούσαν να εισχωρήσουν στα βυζαντινά
εδάφη. Όσοι το κατόρθωσαν αυτό, εντάχθηκαν τελικώς
στη βυζαντινή κοινωνία, διότι ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών (867-887), όπως μας διηγείται ο γιός
του Λέων ο Σοφός, έπεισε τις σλαβικές φυλές «να εγκαταλείψουν τις αρχαίες τους συνήθειες και, αφού τις μάντρωσε και τις υπέταξε σε άρχοντες κατά το ρωμαϊκό
πρότυπο και τις τίμησε με το βάπτισμα, τις απελευθέρωσε από τη δουλεία στους δικούς τους άρχοντες και τις
εκπαίδευσε να εκστρατεύουν εναντίον των εχθρών που
πολεμούν τους Ρωμιούς…» Έτσι υπήρξαν φυλές Σλάβων μέσα στη βυζαντινή αυτοκρατορία οι οποίες τελικά εξελληνίστηκαν.
Οι εκτός Βυζαντίου σλαβικές φυλές άρχισαν βαθμηδόν να διαμορφώνονται σε κράτη. Τον 9ο αιώνα δύο
Θεσσαλονικείς αδελφοί ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος,
άνδρες υψηλής μόρφωσης, που κατείχαν υψηλές θέσεις
στην υπηρεσία του Βυζαντίου, αναχωρούν στη Μεγάλη Μοραβία (σημερινή Τσεχία, Σλοβακία και τμήμα
της Ουγγαρίας), όπου δίνουν στους Σλάβους σλαβικό αλφάβητο και δημιουργούν για πρώτη φορά στην
Ιστορία σλαβικό γραπτό λόγο. Έτσι εξασφάλισαν την
πολιτιστική και πνευματική αυτοτέλεια των σλαβικών
λαών. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ακολούθως μετέδωσε τον Χριστιανισμό στη Βουλγαρία, τη Σερβία και
τη Ρωσία. Η πνευματική συγγένεια που δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο μεταξύ ελληνικού και σλαβικού κόσμου είχε ως επακόλουθο και μία πολιτιστική εξάρτηση. Ανεξαρτήτως του πόσο ισχυρά γίνονταν
τα σλαβικά κράτη, αυτά ωστόσο παρέμεναν πολιτιστικώς εξαρτημένα από τον ελλνικό κόσμο. Το πολιτιστικό θησαυροφυλάκιο του Βυζαντίου, πλουτισμένο με
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ντινός πολιτισμός μεταφυτεύθηκε αυτούσιος στους Σλά- Pωμαιοκαθολικών, όπου οι Έλληνες πατριάρχες Kωνσταβους, στη συνέχεια όμως αυτοί, με βάση αυτό που είχαν ντινουπόλεως και Iεροσολύμων διαδραμάτισαν ουσιαστιπροσλάβει, διαμόρφωσαν το δικό τους αυτοτελές πνευ- κό ρόλο στην αντιμετώπισή τους. Στον Έλληνα Βατοπεδιματικό οικοδόμημα, το οποίο ωστόσο διατηρούσε στέ- νό μοναχό από την Άρτα, Mάξιμο Tριβώλη, ή Mάξιμο τον
ρεα τα αρχικά του θεμέλια. Έτσι δημιουργήθηκε η «Σλα- Γραικό, όπως τον ξέρουν στη Pωσία, οφείλει η Mόσχα του
βική Oρθοδοξία», η έκφραση της ορθόδοξης ζωής και 16ου αιώνα την παρουσία σ’ αυτήν του πιό μορφωμένου
εμπειρίας, μέσα από την ιδιοτυπία της σλαβικής εθνικής ανθρώπου της χώρας, ο οποίος της άφησε ένα τεράστιο
αυτοσυνειδησίας. Για αιώνες οι Σλάβοι δεν είχαν τις φι- συγγραφικό έργο, γραμμένο στα ρωσικά, που περιλαμβάλοσοφικές και θεολογικές προϋποθέσεις, ώστε να εκσυγ- νει 365 κείμενα. Στον Έλληνα μοναχό Aρσένιο οφείλεται η
χρονιστούν με τη σκέψη των Βυζαντινών, ώσπου το 1371 οργάνωση σχολής στη Mόσχα τον 17ο αιώνα, ενώ το 1685
ο Σέρβος Αγιορείτης μοναχός
οι Kεφαλονίτες αδελφοί IωανΗσαΐας μετέφρασε στα σλαβινίκιος και Σωφρόνιος Λειχούκά τα φερόμενα με το όνομα
δη ίδρυσαν στην ίδια πόλη την
του Διονυσίου του ΑρεοπαγίΣλαβο-Eλληνο-Λατινική Aκατου συγγράμματα, και έτσι οι
δημία, η οποία στη συνέχεια
Σλάβοι κατόρθωσαν να καταεξελίχθηκε στο πρώτο ρωσικό
νοήσουν την υψηλής στάθμης
πανεπιστήμιο.
σκέψη και θεολογία του ΓρηMολονότι δεμένος ο ελληγορίου Παλαμά και να εκσυγνικός κόσμος στα δεσμά και
χρονιστούν με τη θεωρητική
τον ζυγό, που του είχαν επισκέψη των Βυζαντινών.
βάλει οι Tούρκοι, κατώρθωH Άλωση της Kωνσταντινε να κρατάει περήφανα την
νουπόλεως και η τουρκική κυηγετική πνευματική του θέση
ριαρχία στις βαλκανικές χώαπέναντι στους αδελφούς
ρες, ενώ μετέβαλε το σκηνικό
κατά την πίστη Σλάβους,
των πολιτικών συσχετισμών,
οδηγώντας τους, αυτός ο ραόχι μόνο δεν ανέκοψε την ελκένδυτος υπόδουλος, στους
ληνική παρουσία μέσα στον
δρόμους της γνώσης και της
κόσμο των Σλάβων, αλλά
προόδου. O αγέρωχος αυτοαντιθέτως δημιούργησε μια
κράτορας και αναμορφωτής
νέα εποχή γι’ αυτήν. Η Eκκλητης Pωσίας, ο Mέγας Πέτρος,
σία της Bουλγαρίας, αργότερα
το 1721 αποτάνθηκε στο Oιδε και της Σερβίας, τέθηκε υπό
κουμενικό Πατριαρχείο για
Οι φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος
την άμεση δικαιοδοσία του Πανα ζητήσει την έγκρισή του
τριαρχείου Kωνσταντινουπόσε θέματα εκκλησιαστικά,
λεως, γεγονός που έθεσε και τους λαούς αυτούς υπό τη δι- αποδεικνύοντας έτσι ότι παρά τη χειραφέτηση της Pωαποίμανση του ελληνικού κλήρου. Έτσι δέθηκαν οι νότιοι σικής Eκκλησίας, η πνευματική κορυφή της παρέμενε
Σλάβοι στενότερα με τον ελληνικό κόσμο. H Pωσία από πάντα μέσα στον ελληνικό κόσμο. H σοφία και πατριτο 1448 απέκτησε την εκκλησιαστική της χειραφέτηση από κή μέριμνα του Πατριαρχείου της Kωνσταντινουπόλετην Kωνσταντινούπολη, αλλ’ ωστόσο οι δεσμοί με τον ελ- ως για αιώνες καθοδηγούσε πνευματικά Bουλγάρους,
ληνικό κόσμο όχι μόνο δεν διακόπηκαν αλλά αντιθέτως Σέρβους, Pώσους και Oυκρανούς και τους προφύλασενισχύθηκαν. Σ’ αυτό συνετέλεσαν διάφοροι παράγοντες, σε από τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης και του εξαφαουσιαστικότεροι από τους οποίους υπήρξαν δύο: Πρώτος νισμού, εξασφαλίζοντας μέσα από την Oρθοδοξία την
ήταν οι οικονομικές ανάγκες των ελληνικών εκκλησιών και εθνική τους επιβίωση. H αναγνώριση υπεροχής στον
μοναστηριών, που ανάγκαζαν Έλληνες, ανώτερους κληρι- ελληνικό κόσμο δεν δήλωνε οπωσδήποτε κάποια υποκούς, μοναχούς και λογίους να καταφεύγουν στη Pωσία τέλεια ούτε και υποταγή των Σλάβων σ’ αυτόν, απλώς
για οικονομική βοήθεια («ζητεία»), με αποτέλεσμα η τσα- παρέπεμπε στα πρωτεία της πείρας, της ηλικίας και της
ρική γενναιοδωρία από τη μία μεριά να ικανοποιεί τίς ανά- πατρότητας. H «κυριλλική γραφή», η οποία με πρότυγκες τους, αλλά από την άλλη και να εκμεταλλεύεται όσο πο την ελληνική μεγαλογράμματη γραφή υπήρξε δημπορούσε τις γνώσεις τους, τις διπλωματικές τους ικανότη- μιούργημα μαθητών του Kυρίλλου και Mεθοδίου, και
τες και την πείρα τους, οι οποίες θέτονταν στην υπηρεσία της αποδόθηκε τιμητικώς το όνομα του πρώτου, μέχρι
της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας. Δεύτερος παράγοντας σήμερα παραμένει ένα μόνιμο σύμβολο, που δηλώνει
ήταν οι πνευματικές ανάγκες που δημιουργούνταν στην διαχρονικά τους ακατάλυτους πνευματικούς δεσμούς
Oυκρανία από την πραπαγάνδα και τον προσηλυτισμό των των Σλάβων με τον ελληνικό κόσμο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ
(Η σύνθεση και ο ποιητής)
ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ

Εν όψει

εξακολουθεί να αντιστέκεται, να αγωνίζεται και να είναι έτοιμος για θυσία, μένει ελεύθερος ακόμα και αν
είναι πολιορκημένος από χίλιους εχθρούς.
Είναι το ΧΡΕΟΣ λοιπόν ( αυτός ήταν άλλωστε και
ο αρχικός τίτλος των Ελεύθερων πολιορκημένων) που
σπάει τα δεσμά των όποιων σωματικών αδυναμιών του
πολιορκημένου Μεσολογγίτη, για να του χαρίσει την
αίσθηση της εσωτερικής ελευθερίας, μα και την αίσθηση της υψηλότερης μορφής της θέλησης, όπου ο άνθρωπος αγωνίζεται ενάντια σε όλα τα εμπόδια, εξωτερικά και εσωτερικά, για να διατηρήσει την αυτονομία
του. Ο Σολωμός σε ένα στοχασμό του για τον τρόπο
που πρέπει να συνθέσει τους « Ελεύθερους Πολιορκημένους» γράφει: « Κάμε, ώστε ο μικρός κύκλος μέσα εις
τον οποίο κινείται η πολιορκημένη πόλη να ξεσκεπάζει
εις την ατμόσφαιρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της
Ελλάδας ... Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και
ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος όπου την είχε κλεισμένη. Τοιουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο
οποίος παλεύει με τις μεγάλες, ενάντιες δυνάμεις, θέλει
έβγουν οι Μεγάλες ουσίες», δηλαδή, συμπληρώνω εγώ,
οι μεγάλες ηθικές αρχές (δικαιοσύνη, ηρωισμός, ελευθερία).
Στην πολύπαθη, λοιπόν, και ιερή πόλη του Μεσολογγίου αναφέρεται η εμπνευσμένη ποιητική σύνθεση
του Δ. Σολωμού. Για εμάς τους Έλληνες, αλλά και τους
ξένους, το Μεσολόγγι αποτελεί το σημείο αναφοράς
της φιλελεύθερης ψυχής, που επιβίωσε γιατί πάλεψε
για αξίες αυτονόητες, πλην όμως καταπατημένες. Το
1937 με νομοθετικό διάταγμα το Μεσολόγγι ανακηρύχτηκε «Ιερή Πόλη» για την ανεκτίμητη προσφορά του
στον Αγώνα και ειδικότερα για την αντοχή του στις αλλεπάλληλες πολιορκίες του από τους Τούρκους και για
την ηρωική έξοδο της φρουράς τον Απρίλιο του 1826.
(Πρώτη στην ιστορία της χώρας μας είχε ανακηρυχθεί
«ιερή» η πόλη των Πλαταιών το 427π.χ.)
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι
ο Δ. Σολωμός αποτελεί την πιο φωτεινή και ευαίσθητη
εθνική παρουσία στο ποιητικό μας γίγνεσθαι.
Θα παρακάμψω τα σχετικά με τη ζωή του. Θα μείνω
όμως στο χαρακτηρισμό, που δίκαια του αποδόθηκε,
του εθνικού μας ποιητή. Γιατί άραγε;

της επικείμενης εθνικής εορτής της
25ης Μαρτίου 1821 δεν θα περιοριστώ σε ένα πανηγυρικού χαρακτήρα λόγο, όπως κατέληξε να είναι το κατ’
έθιμον ζητούμενο των εθνικών εορτών, γιατί δυστυχώς
η πράξη απέδειξε ότι οι πανηγυρικοί λόγοι ούτε γνώση
παρέχουν, μα ούτε και αυτογνωσία. Κατάντησαν μια
στείρα επανάληψη, όπου το κυρίαρχο στοιχείο τους
πολλές φορές είναι ο στόμφος και η κενολογία. Έχουμε
χρείαν παραδειγμάτων και τα παραδείγματα μας τα δίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές με τις πράξεις, αλλά και
οι γνήσια ηθικά σκεπτόμενοι με το λόγο τους. Η Εθνική μνήμη απαιτεί σεβασμό κι όχι τυπική και επιδερμική
αντιμετώπιση.
Γι’ αυτό η επικοινωνία μας αυτή έχει ως σκοπό τη
γνωριμία με τον εθνικό μας ποιητή, το Διονύσιο Σολωμό. Κι αυτό θα γίνει μέσα από τη θεωρητική και σύντομη προσέγγιση της μεγαλόπνοης ποιητικής του σύνθεσης, τους « Ελεύθερους Πολιορκημένους».
Οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», η μεγαλόπνοη αυτή
ποιητική σύνθεση απασχόλησε τον Σολωμό κοντά 20
χρόνια, σε όλη τη διάρκεια της ποιητικής του ωριμότητας από το 1833-1849, μαζί με το άλλο του ποίημα τον
«Κρητικό». Θα λέγαμε πως είναι έργο ζωής του Σολωμού, που ωστόσο έμεινε αποσπασματικό, γραμμένο σε
τρεις διαφορετικές μορφές, τρία σχεδιάσματα.
Για ΘΕΜΑ του έχει τον ηρωικό αγώνα των Μεσολογγιτών κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας
του Μεσολογγίου (1825-1826) και συγκεκριμένα από
τη μάχη στο νησί της Κλείσοβας 25 Μαρτίου 1826 ως
την απεγνωσμένη Έξοδο την παραμονή της Κυριακής
των Βαΐων, την 10η Απριλίου του 1826.
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», λοιπόν, ο τίτλος της ποιητικής του σύνθεσης. Και πώς γίνεται να είναι κάποιος
ελεύθερος, όντας πολιορκημένος και το αντίστροφο;
Ο ποιητής παίρνει το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός και από αυτό ανάγεται στον αγώνα του ανθρώπου
για την ηθική, την εσωτερική του ελευθερία. Το ποίημα
είναι ένας ύμνος στον Μεσολογγίτη, που κρατά ζωντανή τη θέληση του για αντίσταση και αγώνα, ακόμα και
στην ακραία περίπτωση της απόλυτης σωματικής αδυναμίας.
Όσο ο άνθρωπος, προσηλωμένος στο χρέος του,
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Στον Ιάκωβο Πολυλά και στη στοργική του φροντίΕθνικός, γιατί προσπάθησε με την ποίησή του να
εκφράσει τα οράματα του αγωνιζόμενου έθνους, αφού δα χρωστάμε την περισυλλογή, κατάταξη και δημοσίο ίδιος έκαμε βίωμά του τον Αγώνα του 1821, που γι’ ευση των αποσπασμάτων αυτών που διασώζουν μαζί
αυτόν υπήρξε η μεγαλύτερη εμπειρία που συνέγειρε τον με το έργο του και τη μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία
του Σολωμού. Στον ίδιο επίσης χρωστάμε και τη διάσωψυχικό του κόσμο.
Εθνικός, γιατί συνέδεσε τη νεοελληνική ποίηση με ση παραλλαγών πολλών στίχων. Χάρη στις επεξηγηματις ρίζες της, με το δημοτικό τραγούδι και την κρητική τικές του μάλιστα σημειώσεις καθώς και στους προσωπαράδοση σ’ ένα υψηλό καλλιτεχνικό επίτευγμα, χαρί- πικούς «Στοχασμούς» του ίδιου του ποιητή κατανοούμε
καλύτερα τις αποσπασματικά δοσμένες ποιητικές εκρήζοντας στην Ελλάδα τη φωνή που της άξιζε.
Και εθνικός για την ασίγαστη προσπάθειά του για ξεις του.
Ερμηνεύοντας κανείς τις
την καλλιέργεια της γλώσπαρατηρήσεις του Πολυλά
σας, επιζητώντας με πείσμα
στους «Ελεύθερους Πολιορτο αρτιότερο αισθητικό αποκημένους», καταλήγει σε κάτέλεσμα. Κι αυτό γιατί εγκαίποιες αξιόλογες θέσεις του,
ρως συνειδητοποίησε ότι η
όπως:
γλώσσα ενός λαού είναι ταυ• Η ηθική ελευθερία είναι το
τόσημη με την ίδια του την
πιο ισχυρό καταφύγιο της ανύπαρξη. Ήταν ο Σπυρίδωνας
θρώπινης ψυχής που πολιορΤρικούπης μάλιστα, που τον
κείται από τη φυσική βία, γιατί
προέτρεψε να προσεγγίσει
ο άνθρωπος που συνειδητοτον νεοελληνικό λόγο μέσα
ποιεί την αυτονομία του απέαπό τα έργα της κρητικής παναντι στις φυσικές δυνάμεις
ράδοσης. « Η Ελλάδα περιμέοδηγείται στη δράση κι από τη
νει το Δάντη της» , του είπε
σύγκρουση αυτή γεννιούνται
χαρακτηριστικά.
οι υψηλές πράξεις.
Το 1824 στο «Διάλογο»
• Στους «Ελεύθερους Πολιορτου ο Σολωμός θα πει: « Μήκημένους» έπρεπε να αποκαπως έχω άλλο στο νου μου
λυφθεί ακέραιος ο άνθρωπος,
πάρεξ ελευθερία και γλώστο ύψος της ψυχής του και τα
σα;» Στη φράση του αυτή
φυσικά του συναισθήματα (
συνοψίζεται κατά τον πλέον
έρωτας, μητρική αγάπη, φιλοεύγλωττο τρόπο η υπεύθυνη
ζωία, έρωτας στα κάλλη της
στάση του ποιητή - διανοούζωής) σ’ όλη τη σφοδρότητα,
μενου που συνδέει αλληλέντην ώρα που τα σκεπάζει η
δετα την εθνική υπόθεση της
σκιά του θανάτου.
ελευθερίας του Γένους με την
• Η υπεροχή του πνεύματος
εξίσου εθνική υπόθεση της
Θεοδώρου Βρυζάκη: Η έξοδος του Μεσολογγίου μπροστά στη βία πρέπει να συΓλώσσας.
νοδεύει και τον αντρικό και το
Εύλογα θα πλανιέται και το
γυναικείο χαρακτήρα.
ερώτημα: Γιατί ο Σολωμός δεν κατέληξε σε μια οριστικοποιημένη ποιητική μορφή, των ποιητικών του συλ- • Στην άγρια ζωική δύναμη των βαρβάρων αντιπαρατάσσεται η ουράνια γαλήνη των Ελεύθερων Πολιορλήψεων. γιατί οι αλλεπάλληλες δοκιμές του; ( Σχεδιάκημένων.
σματα).
Ο Δ. Σολωμός πέθανε το Φεβρουάριο του 1857 σε
Η αυτονόητη απάντηση για το ανικανοποίητο του
ανθρώπου, που βασανίζεται επίμονα να δώσει την πιο ηλικία 59 ετών. Από την υψηλή ποίηση των ώριμών του
τέλεια γλωσσική φόρμα, είναι η μια παράμετρος. Η δεύ- χρόνων, τον «Κρητικό», τους «Ελεύθερους Πολιορκητερη και πιο σημαντική ίσως να είναι ότι, μολονότι ήταν μένους», τον «Πόρφυρα» τίποτα δεν γνώριζαν οι σύγιταλοαναθρεμμένος και επαρκής γνώστης της ιταλικής χρονοι του την ώρα του θανάτου του. Στο πρόσωπο του
κουλτούρας, κατάφερε την έλλειψη της θεωρητικής του τιμούσαν ακόμα τον εθνικό ποιητή του «Ύμνου εις την
συγκρότησης πάνω στη λόγια ελληνική παράδοση να Ελευθερίαν».
Στην αυταπάρνηση και στην άκρα ευσυνειδησία
την αναπληρώσει με τις πλούσιες αισθητικές του εμπειρίες. Και η εμμονή του να τις ντύσει με το νεοελληνικό του μαθητή του Ιάκωβου Πολυλά χρωστούμε ό,τι από
λόγο του έγινε βίωμα και διαρκής αγώνας, έτσι που να τα ακατάστατα χειρόγραφα του ποιητή αποτέλεσε την
καταφύγει σε αλλεπάλληλες προσπάθειες, προκειμέ- πρώτη έκδοση των «Ευρισκομένων», δυο μόλις χρόνια
νου να κατακτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς μετά το θάνατο του Σολωμού (1859).
την αναμενόμενη έκβαση πολλές φορές..
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ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡ. ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ
Επ. Προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά

την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως την φά δεν τα αναφέρουν οι των σκοτεινών αιώνων συγγρααποφράδα ημέρα της 29ης Μαΐου 1453, ο πρώτος οικου- φείς, διότι η αναφορά θα ήταν μοιραία για τους δασκάλους
μενικός Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος επαναλειτουρ- και όλο τον Ελληνισμό. Απόδειξη και το τυπογραφείο, που
γεί την Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως ή Με- έκανε του 1627 ο πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρις στην
γάλη του Γένους Σχολή, όπως ονομάζεται μετά την άλωση, Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι το έκλεισαν μετά από ολίη οποία είναι το φυτώριο των αξιωματούχων κυρίως της γους μήνες και τον Κοσμά τον Αιτωλό (1714-1779) επειδή
Εκκλησίας. Και οι ελάχιστοι λόγιοι που έμειναν στην Κων- ίδρυσε σχολεία και προέτρεπε του Έλληνες να στέλνουν τα
σταντινούπολη, την Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις συ- παιδιά τους στο σχολείο, τον κρέμασαν στο χωριό Καλικόγκεντρώνουν γύρω τους μικρό αριθμό μαθητών. «Τούτων ντασι της Β.Ηπείρου.
Ο Στέφανος Κανέλλος όμως, ο οποίος γεννήθηκε το
οι μαθηταί περιβληθέντες το ιερατικόν σχήμα –διότι οι
Τούρκοι εσέβοντο μόνον τους κληρικούς και τους ιατρούς- 1792, σπούδασε ιατρική στην Δύση, έλαβε διδακτορικό
εδίδασκον τα γράμματα εις περιωρισμένον κυκλον μαθη- δίπλωμα ιατρικής, λογοτέχνης και μουσικός, που έγραψε
τών εν μοναίς ή ναοίς. Η παιδεία τότε ήρχισε δια των ιερών και μελοποίησε φλογερά πατριωτικά Θούρια και έσπευγραμμάτων της Οκτωήχου, του Ψαλτηρίου και των λοιπών σε από τους πρώτους από το Βουκουρέστι, όπου δίδασκε
στην αγωνιζόμενη Ελλάδα και
εκκλησιαστικών βιβλίων».
σκοτώθηκε στην Κρήτη του 1823,
Το 1593 μία συνοδική πράγράφει σε επιστολή του το 1822
ξη –έγινε επί Ιερεμία Β’ του Τραστον φιλέλληνα Γερμανό συγγρανού, ο οποίος έγινε οικουμενιφέα Ίκεν ότι τα παιδιά πήγαιναν
κός πατριάρχης επανειλημμένως
κρυφά στο σχολείο.
τα έτη 1572-1595- ορίζει τους
Ο δε Φώτος Χρυσανθακόπουκατά τόπους επισκόπους να μελος (Φωτάκος), ο οποίος γεννήριμνούν για την σύσταση και συθηκε το 1798, φιλικός και υπαντήρηση σχολείων «ώστε τα θεία
σπιστής του Θ. Κολοκοτρώνη,
και ιερά γράμματα δύνασθαι διγράφει το 1829 στα Απομνημοδάσκεσθαι. Βοηθείν δέ κατά δύνεύματα του, που εκδόθηκαν το
ναμιν τοις εθέλουσι διδάσκειν
1858: «Μόνοι των οι Έλληνες
και τοις μαθείν προαιρουμένοις.
εφρόντιζον δια την παιδείαν, η
Εάν των επιτηδείων χρείαν έχωΝικολάου Γύζη: Το κρυφό Σχολειό
οποία συνίστατο εις το να μανθάσιν». Με την προστασία λοιπόν
νουν τα κοινά γράμματα και ολίτου κλήρου ενισχύεται η παιδεία
στον υπόδουλο Ελληνισμό, αφού ιδρύονται και συντη- γην αριθμητικήν ακανόνιστον. Εν ελλείψη δε διδασκάλου
ρούνται έστω μικρά και ταπεινά σχολεία πλησίον των ο ιερεύς εφρόντιζεν περί τούτου. Όλα αυτά εγίνοντο εν
επισκόπων, τα οποία στεγάζονται κυρίως στα κελιά που τω σκότει και προφυλακτά από τους Τούρκους».
Άλλα και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης διηγείται στον
ευρίσκονται εντός του περιβόλου των ναών και των μονών, τα γνωστά μετέπειτα «κοινά» ή γραμματοδιδασκα- απομνηματογράφο του Γεώργιο Τερτσέτη: «Εις τον καιλεία». Συνήθως, όπου υπήρχαν κοινά σχολεία μετά την ρό της νεότητος, όταν μπορούσα να μάθω κάτι τι, σχοσυνοδική πράξη, δημιουργούνται ανώτερα, τα οποία λείο, καδημίαι δεν υπήρχαν…Το ψαλτήρι, το κτωήχι, ο
συντηρούνται και με δωρεές και κληροδοτήματα πλου- μηναίος, άλλαι προφητείαι ήσαν τα βιβλία όπου ανέγνωσίων Ελλήνων, όπως τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία (αρρέ- σα». Αφού δεν υπήρχαν σχολεία πού έμαθε ο Θ. Κολοκονων και θηλέων) στο Κεστοράτι της Β. Ηπείρου 1873- τρώνης να διαβάζει; Δίπλα σε κάποιον ιερέα, σε κάποιο
κρυφό σχολειό δίδασκε ένας Έλληνας, που γνώριζε ανά1892 και άλλα.
Όπου όμως οι τοπικές τουρκικές αρχές είναι ιδιαιτέρως γνωση και γραφή και πιθανόν ελάχιστα στοιχεία από την
αυστηρές, τα σχολεία δεν έχουν συνεχή και απρόσκοπτη ένδοξη ελληνική ιστορία.
Ότι υπήρχαν κρυφά σχολειά κατά την τουρκοκρατία
σχολική δράση, ζωή και τότε λειτουργούν κρυφά. Κρυφά
σχολεία πρέπει να λειτουργούσαν μετά την άλωση σε πολ- το επιβεβαιώνουν: και ο πίνακας με το κρυφό σχολειό του
λές περιοχές της σημερινής Ελλάδας της Β. Βαλκανικής, Θ. Βρυζάκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1814 στην Θήβα, ο
της Αν. Θράκης και της Μ. Ασίας, διότι είχαν ανάγκη από πατέρας του απαγχονίστηκε στην επανάσταση του 1821,
ιερείς και ψάλτες, αλλά και επειδή οι Έλληνες ήθελαν τα ο ίδιος μελέτησε την επανάσταση και ζωγράφισε πολπαιδιά τους να μάθουν γράμματα, γι’ αυτό και ο Τούρκος λούς πίνακες που αναφέρονται σε αυτή, ο πίνακας του
περιηγητής Χατζή Κάλφα μας πληροφορεί ότι οι Έλληνες Ν. Γύζη, ο οποίος γεννήθηκε το 1842 στην Τήνο και θα
στέλνουν τα παιδιά τους στο Άγιο όρος «με το σωρό» για είχε πληροφορίες από τους παλαιότερους αλλά και τους
να μάθουν γράμματα. Άλλά, επειδή λειτουργούσαν κρυ- υποδούλους στην εποχή του Έλληνες, και το ποίημα Κρυ9
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κάλυπταν χαρακτηριστικά αξιοθαύμαστα. Θα μπορούσε κανείς να αφιερώσει ένα ωραίο κεφάλαιο στο σώμα
των ελλήνων δασκάλων της Ηπείρου, που αντιμετωπίζοντας τόσες αντιξοότητες και ταπεινώσεις δεν έπαυαν γι’
αυτό να προχωρούν το πατριωτικό τους έργο. Κανένα ελληνικό βιβλίο δεν γινόταν δεκτό, αν είχε τυπωθεί στην
Αθήνα. Έπρεπε όλα να έλθουν από την Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική ιστορία ήταν απαγορευμένη. Έτσι έκαναν συμπληρωματικές μυστικές παραδόσεις, όπου χωρίς
βιβλίο, χωρίς τετράδιο, ο μικρός Ηπειρώτης εμάνθανε να
γνωρίζει την πατρίδα μητέρα του, τον εθνικό του ύμνο,
τα ποιήματα και τους ήρωές του. Οι μαθητές κρατούσαν
στα χέρια τους την ζωή των δασκάλων τους. Ένας λόγος
αστόχαστος ή μια καταγγελία θα ήταν μοιραία…»
Και η δημοτική όμως ποίηση επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την λειτουργία του κρυφού σχολείου:
Το φεγγαράκι
Φεγγαράκι μου λαμπρό,
Φέγγε μου να περπατώ,
Να πηγαίνω στο σχολειό
Να μαθαίνω γράμματα
Γράμματα, σπουδάγματα
Του Θεού τα πράγματα.
Νομίζω ότι τα ιστορικά απομνημονεύματα, γραφέντα
από αυτόπτες κα ειδήμονες των προσώπων και πραγμάτων άνδρες έχουν μεγάλη αξία ως ιστορική πηγή, αλλά
και η άγραφη παράδοση, που κράτησε στους σκοτεινούς
αιώνες αναμμένη σε όλο τον υπόδουλο Ελληνισμό την
σπίθα της Ελλάδας και το κεράκι της Ορθοδοξίας, δεν
υστερεί ως ιστορική πηγή και επιβεβαιώνουν, αποδεικνύουν την ύπαρξη των κρυφών σχολειών κατά την τουρκοκρατία, που δυστυχώς κάποιοι σήμερα αμφισβητούν.

φό Σχολειό του Ι. Πολέμη, ο οποίος γεννήθηκε του 1862
στην Αθήνα και θα είχε επίσης πληροφορίες για τα παλαιότερα, αλλά και της εποχής του κρυφά σχολειά στην
Ήπειρο, την Μακεδονία, την Θράκη, τα σκλαβωμένα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου
και σε όλο τον υπόδουλο Ελληνισμό της Μ. Ασίας, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Εύξεινος Πόντος.
Και ορισμένα όμως σχολεία τα οποία επέτρεπαν οι
τουρκικές αρχές να λειτουργούν, λειτουργούσαν σαν
κρυφά. Π.χ. στο χωριό Ταξιάρχης Χαλκιδικής τον 19ο αι.
το σχολείο, το οποίο στεγαζόταν σε μικρή αίθουσα του
αυλείου χώρου του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην
οποία σήμερα στεγάζεται το εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούσε μόνον το βράδυ, όπως έλεγαν ο Δημήτριος
Παπαϊωάννου, που αποφοίτησε πριν από το 1880, σπούδασε στην Ευαγγελική σχολή Σμύρνης και μετά υπηρέτησε ως δάσκαλος στο σχολείο αυτό, ο Γεώργιος Ζέλλιος
που αποφοίτησε πριν το 1890, και πολλοί άλλοι παλαιοί κάτοικοι του χωριού, διότι Τούρκοι αστυνομικοί και
υπάλληλοι, που πήγαιναν από τον Πολύγυρο και από
άλλα μέρη της Χαλκιδικής –στον Ταξιάρχη δεν υπήρχαν
τουρκικές αρχές- , έφευγαν ενωρίς το απόγευμα και δεν
υπήρχε κίνδυνος να συλλάβουν τους μαθητές και να τους
κάνουν γενίτσαρους. Λειτουργούσε το βράδυ και για να
διδάσκουν οι δάσκαλοι τα επιτεύγματα, τα κατορθώματα
των προγόνων μας, την ένδοξη ελληνική ιστορία.
Και ξένοι γράφουν για το κρυφό σχολειό, όπως ο Γάλλος Rene Puaux στο βιβλίο του Τhe Sorrows of Epirus:
«….κουβεντιάζω με τους εκπαιδευτικούς. Η περιγραφή
των προσπαθειών τους να συντηρήσουν την ελληνική
ιδέα κάτω από τουρκική εξουσία, προσπάθειες που τις περιέγραφαν απλά, σαν να ήταν κάτι τελείως φυσικό, απο-
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Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεολόγος – τ. Δ/ντής Γυμνασίου

Ένα

από τα ωραιότερα και από τα πλέον εκλεκτά
πράγματι ποιήματα της Ορθοδόξου Υμνογραφίας είναι
ο «Ακάθιστος Ύμνος» ή «Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου».
Ο ύμνος είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου Μαρίας και άρχισε να αναγιγνώσκεται στους Ναούς της Βασιλεύουσας από την εποχή του Ηρακλείου,
από δε τον ΙΓ΄ αιώνα επεκράτησε να αναγιγνώσκεται σε
όλους τους Ναούς της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησία κάθε Παρασκευή της Μ. Σαρακοστής.
Παρακολουθείται δε με μεγάλη ευλάβεια από τους
Χριστιανούς, οι οποίοι οδηγούμενοι από τον σεβασμό
προς την Θεοτόκο, σπεύδουν να πλημμυρίσουν τους
Ναούς κατά τις ημέρες αυτές και να ακούσουν το «Χαίρε» του Αγγέλου.
Η σύνταξη του θαυμασίου αυτού ύμνου αποδόθηκε από πολλούς νεώτερους ερευνητές στον Ρωμανό τον
Μελωδό, χωρίς να αποκλείονται και άλλα πρόσωπα που

ήκμασαν από τον Δ΄ μέχρι τον Θ΄αιώνα.
Ο ύμνος διακρίνεται για τη θέρμη του αισθήματος
και την μεγαλοπρέπεια της γλώσσας, που τέρπουν τον
αναγνώστη, ο οποίος μεταβιβάζεται στα περιγραφόμενα γεγονότα και βλέπει τα υμνούμενα πρόσωπα προ
των οφθαλμών του. Πολλές φορές η περιγραφή λαμβάνει χαρακτήρα διαλογικό και δραματικό.
Ακόμη χαρακτηριστικά τα οποία κοσμούν τον «Ακάθιστο Ύμνο» είναι η θαυμάσια έκφραση, η ποιητική δύναμη, η υψηλή φαντασία, οι βαθύτατες έννοιες, οι απότομες και επιτυχείς αντιθέσεις και η προς την Θεοτόκο
βαθυτάτη εκτίμηση.
Στο πρώτο μέρος του ο ύμνος ακολουθεί πιστά την
απλή αλλά γεμάτη χάρη διήγηση του Ευαγγελίου του
Λουκά (Λουκ.Α΄26-38), περί της αγγελίας της ενανθρωπήσεως και της γεννήσεως του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Στο δεύτερο εκθέτει τα αποτελέσματα της
10
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να και Θεό. Αναγνωρίσαντες την προσωπικότητα του
γεννηθέντος παιδιού, και κατάπληκτοι για το ορώμενο
θαύμα, απευθύνουν και αυτοί ύμνους και χαιρετισμούς,
τους οποίους πολύ επιδέξια και με επιτυχία θέτει στο
στόμα τους ο Μέγας Υμνωδός:

ενανθρωπήσεως του Υιού του Θεού και εξυμνεί την Θεοτόκο ως όργανο της Θείας Βουλής.
Για την μεγάλη λοιπόν και προαιώνια βουλή του Θεού,
της ανθρώπινης σωτηρίας, αποστέλλεται στην Παρθένο
Μαρία ο πρωτοστάτης αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετίσει την Κεχαριτωμένη από μέρους του Θεού Πατρός και
να της φέρει την αγγελία ότι δι’ αυτής θα ενανθρωπιστεί
ο Θεός Υιός, ο μέλλων Σωτήρας της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Μετά τον χαιρετισμό τον οποίο απήυθυνε με
την ασώματή του φωνή ο Αρχάγγελος θαυμάζει και μένει
κατάπληκτος, βλέποντας τον ασώματον και πάντί αχώρητον Υιόν να σωματούται και να λαμβάνει μορφή ανθρώπου στην κοιλιά της Παρθένου και κραυγάζει:

«Χαίρε αμνού και Ποιμένος Μήτηρ
Χαίρε αυλή λογικών προβάτων…»
Οι Μάγοι ακολουθούντες την λάμψη του Θεοδρόμου
αστέρα, σα να κρατούσαν λυχνάρι, έρχονταν σε άγνωστες γι΄αυτούς χώρες και επίμονα ζητούσαν τον Μεγάλο Άνακτα και Βασιλέα. Εκδήλωση της πολύ μεγάλης
χαράς των για την ανεύρεση του γεννηθέντος Βασιλιά
ήταν η προσφορά των πλουσιοτάτων προς Αυτόν δώρων των. Εννοήσαντες δε οι σοφοί της Ανατολής το
μέγα θαύμα της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού, που
γεννήθηκε πτωχός και πένης για να απαλλάξει από την
τυρρανία τον δορυάλωτον της ύλης άνθρωπον, ψάλλουν και αυτοί με την σειρά τους:
«Χαίρε αστέρος αδύτου μήτηρ
Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας…»
Σαν φως που έδιωξε το σκοτάδι του ψεύδους φάνηκε
ο Σωτήρας στην Αίγυπτο και ως τέλειος Θεός εγνώσθη
στον Συμεών, ενώ επεδίδετο ως βρέφος.
Όλοι σχεδόν οι στίχοι του μεγάλου τούτου και ενδεκάτου οίκου αναφέρονται στην αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο υπό την αρχηγία του Μωϋσή . Την
άφιξη δε του γεννηθέντος Χριστού στην Αίγυπτο, συνδέει ο υμνωδός με την άθλια θρησκευτική κατάσταση
που επικρατούσε στην Αίγυπτο, η οποία ήταν βυθισμένη στην ειδωλολατρεία.
Το τρίτο τμήμα Ν – Σ περιγράφει τα της αναγεννήσεως του κόσμου δια του απολυτρωτικού έργου του
Χριστού. Γεννηθείς ο ίδιος κατά καινοφανή τρόπο, έδειξε ότι η ανθρωπότητα θα μεταβληθεί σε νέα κτίση. Θέλοντας να σώσει τον κόσμο, ήρθε προς αυτόν, ταπεινώθηκε για να υψωθούμε εμείς στους Ουρανούς.
Το Τελευταίο τμήμα Τ – Ω του Ακαθίστου Ύμνου
είναι αφιερωμένο στην εξύμνηση της Θεοτόκου, του
τείχους των Παρθένων, της στήλης της Παρθενίας και
πύλης της σωτηρίας της φωτοδόχου λαμπάδας που ανάπτει το άϋλο φως, το οποίο φώτισε τον κόσμο και καθοδήγησε άπαντας στην θεϊκή γνώση.
Στον τελευταίο οίκο του Ακαθίστου Ύμνου, ο οποίος
αποτελεί την κατακλείδα του προς τη Θεοτόκο ποιηθέντος χαιρετιστηρίου αυτού ποιήματος, ο Υμνωδός επικαλείται την βοήθεια της Πανυμνήτου Μητρός των Πάντων Αγίων Αγιωτάτου Υιού και Λόγου του Θεού.
Εντύπωση προκαλούν στον αναγνώστη, όπως και στην
αρχή ειπώθηκε, τα εκλεκτά επίθετα και τα επιτυχή σχήματα των αντιθέσεων και του παραλληλισμού των εννοιών.
Ο Ακάθιστος Ύμνος εψάλλετο την παραμονή του
Ευαγγελισμού. Αφ΄ ότου όμως η Κων/πολη σώθηκε από
την πολιορκία των Αβάρων και τα πλήθη συγκεντρώθηκαν ν΄απευθύνουν ύμνον προς την Θεοτόκο, τον Ακάθιστον, αποσπάσθηκε απ΄ αυτής. Τότε συντάχθηκε και
ιδιαίτερο τροπάριο , το: « Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια…», το οποίο αποτέλεσε δεύτερο προΐμιο του
Ακαθίστου ΄Υμνου.

«Χαίρε δι’ ής η χαρά εκλάμψει
Χαίρε δι’ ής η αρά εκλείψει…»
Εξ ίσου μεγάλη είναι και η κατάπληξη της Θεοτόκου.
Παράδοξα και δυσπαράδοξα φάνηκαν στην Αγνή τα αγγελλόμενα υπό του Αγγέλου.
Πως είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η εξασπόρου
συλλήψεως κύησης;
«Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κύησιν πώς λέγεις;
Ερωτά τον Αρχάγγελο. Ο Άγγελος εξηγεί ότι η Μαρία
είναι «των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον, και των
δογμάτων αυτού το κεφάλαιον».
Πραγματικά η υπερφυής, η διά της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος και άνευ ανδρός κυοφορία, της εσαεί διαμεινάσης Παρθένου και Θεοτόκου και η απ΄ αυτήν γέννηση του Σωτήρος είναι πράγματι το πρώτο θαύμα του
Χριστού, αλλά και η συγκεφαλαίωση όλων των αναφερομένων στην Αγία Γραφή για τον Χριστό και υπό των
Ιερών Συνόδων θεσπισθέντων Χριστιανικών δογμάτων.
Ακολουθεί η επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ.
Στο προοίμιο του Ε’ Χαιρετισμού ο υμνογράφος εξιστορεί, με λίγα λόγια, την μετά την σύλληψη της Θεοτόκου
επίσκεψη της στην εξαδέλφη της Ελισάβετ.
«Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ».
Η Παρθένος, αφού δέχθηκε τους λόγους του Αγγέλου, γίνεται από εκείνη τη στιγμή Θεοδόχος, «ως δεχθείσα εν τη γαστρί αυτής» τον αχώρητον και πανταχού
παρόντα Δημιουργόν και Σωτήρα Θεόν.
Με τον ΣΤ΄ χαιρετισμό ο οποίος αναφέρεται στους συλλογισμούς και τις αμφιβολίες του σώφρονα Ιωσήφ, «περί
της άνευ ανδρός συλλήψεως της Θεοτόκου» τις οποίες διεσκέδασε ο αποσταλείς από τον Θεό Άγγελος, που ανήγγειλε σ’ αυτόν την εκ Πνεύματος Αγίου σύλληψη της Θεομήτορος, τελειώνει το πρώτο μέρος του Ύμνου.
Στο δεύτερο τμήμα Η – Μ , ο υμνογράφος, συνεχίζοντας τους χαιρετισμούς του προς την Θεοτόκον, εξακολουθεί να περιγράφει στα προοίμια των οίκων, τα κατά
την εμφάνιση του Σωτήρος στον κόσμο γεγονότα.
Μετά τον Ευαγγελισμό και τα γεγονότα που επακολούθησαν αυτού, αρχίζει τώρα με απαράμιλλον χάρη και
καλλιέπεια να διηγείται τα γεγονότα της Γεννήσεως του
Κυρίου στη Βηθλεέμ.
Οι ποιμένες αγραυλούντες άκουσαν τον ύμνον των
αγγέλων και μετέβησαν στον τόπο της γεννήσεως να
γνωρίσουν και να προσκυνήσουν τον μεγάλο ποιμέ11
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Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΩΣΣΟ ΠΡΟΞΕΝΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ, ΤΟ 1830
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Όπως είναι γνωστό, την επανάσταση της Χαλ-

ριοχές – να προωθήσει με “εθνικά πλοία” στη Σκόπελο,
αλλά ζητεί από την Κυβέρνηση να αναλάβει τα ναύλα
και την διατροφή τους. Μεταξύ αυτών των απελευθερωθέντων υπήρχαν και τουλάχιστον 16 από την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, οι οποίοι στην επιστολή
σημειώνονται με έντονη γραφή.
Όλο το ύφος της επιστολής διακατέχεται από το πάθος του Προξένου και την αγωνία του για το αίσιο τέλος
του μαρτυρίου των βασανισμένων αυτών Ελλήνων.

κιδικής, το 1821, ακολούθησε η καταστροφή των χωριών της. Από τις προπαρασκευές ακόμη του αγώνα,
οι Οθωμανοί είχαν επιδοθεί σε μια σειρά βιαιοπραγιών
εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής,
και λεηλασιών των περιουσιών τους. Αυτές οι πράξεις
βίας κορυφώθηκαν με την καταστολή της επανάστασης
στη Χαλκιδική, το επόμενο έτος, στη Νάουσα και στα
γύρω μέρη. Όσοι γλίτωσαν τις σφαγές, είτε διέφυγαν
στην Νότια Ελλάδα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου,
είτε κρύβονταν για καιρό στα δάση της Χαλκιδικής και
του Αγ. Όρους.
Υπήρξε όμως και ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων,
κυρίως γυναικών και παιδιών, που αιχμαλωτίστηκαν
από τους Τούρκους και είτε πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα είτε εξισλαμίσθηκαν βίαια και πλαισίωσαν τα
χαρέμια πλούσιων Οθωμανών της επικράτειας, στην
Μακεδονία και την Θράκη.
Στην επιστολή που παρατίθεται στη συνέχεια1, ο Άγγελος Μουστοξύδης - Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη – γνωστοποιεί στον Κυβερνήτη της Ελλάδος,
Ι. Καποδίστρια, ότι ακόμη και 10 χρόνια μετά την επανάσταση, υπήρχαν άτομα που κρατούνταν αιχμάλωτα
από Οθωμανούς της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα αναφέρει
ότι ο ίδιος έχει ήδη ελευθερώσει αρκετούς, τους οποίους
προτίθεται – εφόσον δεν έχουν συγγενείς στις γύρω πε-

«Επιστολή του εν Θεσσαλονίκη Ρωσσικού Προξένου
Κυρίου Αγγέλου Μουστοξύδου προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος.
Εξοχότατε,
Επειδή ο της Θεσσαλονίκης Πασάς απεποιήθη να με
παραδώση την Στεριανήν, γυναίκα του Γρηγορίου Αποστόλου Σκοπελίτου, την οποίαν εζήτησα ως ούσαν υπήκοον Ελληνίδα, και περί της οποίας έλαβον την τιμήν ν’
αναφέρω προς την Υ. Ε. δια του από 2-14 του ενεστώτος
μηνός εγγράφου μου, προβάλλων ότι είχεν αγορασθή
από τεσσάρων μόνων μηνών παρά τινός ανδραποδοκαπήλου γυναικός δια 1400 γρόσια, απ’ ολίγου τον έκαμα
να μετανοήση δια την αντίστασιν, την οποίαν έδειξεν εις
την δικαίαν μου ζήτησιν.
Υποπτευθείς ότι εστάλησαν παρά της Πόρτας εις
την Θεσσαλονίκην διαταγαί περί απολυτρώσεως των
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ανδραπόδων, απήτησα από τον Πασάν και τον Μουλάν
να με δηλοποιήσωσιν αν δεν έλαβον αυτάς. Όθεν ηναγκάσθησαν και άκοντες να ομολογήσωσιν ότι προ δύο
ήδη μηνών και είκοσιν ημερών είχε σταλή περί τούτου
ενταύθα παρά του Βεζύρη επιστολή.
Επειδή δε όλοι ούτοι οι Τουρκοδεσπόται έχουν ανδράποδα, τους συνέφερε να φυλάττωσι μυστικήν την
επιστολήν ταύτην, και ουδείς ποτέ εννοιάσθη να κοινοποιήση αντίγραφον εις τους Προξένους. Γνωρίσας
δε κατά τον προϋφηγημένον τρόπον το περιεχόμενον
αυτής, ωφελήθην πάραυτα εξ αυτού δια να ελευθερώσω
την Στεριανήν.
Είπον ταυτοχρόνως εις τον Πασάν ότι πρέπει να
εκτελεσθώσιν αι διαταγαί του Σουλτάνου. Ο δε Διοικητής, φοβούμενος μη συγχυσθώμεν προς αλλήλους, εδείχθη διατεθειμένος να εκπληρώση την θέλησίν μου, και μ’
επροσκάλεσε να τον δώσω την σημείωσιν των αιχμαλώτων, των οποίων εζήτουν την απολύτρωσιν. Εσημείωσα
λοιπόν εν καταλόγω όλας εκείνας, των οποίων εγνώριζον
την ελεεινήν κατάστασιν, και κάμποσαι νέαι Ελληνίδες
επάρθησαν αυθημερόν από τα Χαρέμια, όπου τας είχον
βιάσει να εναγκαλισθώσι τον Ισλαμισμόν. Ερωτηθείσαι
ενώπιον του Μουφτή και του Μουλά, των αδυσωπήτων
αυτών διδασκάλων, του διερμηνέως του ιδικού μου, και
των των Κυρίων Προξένων της Αγγλίας και της Γαλλίας,
τους οποίους εκάλεσα εις βοήθειάν μου, τις είναι η πίστις των, απεκρίθησαν γενναίως, μ’ όλας τας προτού γεγενημένας απειλάς, ότι θέλουν αποθάνει Χριστιαναί. Η
οικία μου εγεμίσθη ευθύς από τας νεωστί ανακτησάσας
την πίστιν των ταύτας γυναίκας, τας οποίας παρέδωκαν
οι εξουσιασταί εις τον ιδιαίτερόν μου διερμηνέα Κύριον
Δοβροδόσκαν, εις τον οποίον επέτρεψα το κατ’ εμέ τας
υποθέσεις των εν Θεσσαλονίκη Ελλήνων.
Εκείνο δε, το οποίον υψόνει κατά την περίστασιν
ταύτην την αξίαν του διερμηνέως τούτου, είναι το ότι
ενέβαλε τόσον θάρρος εις δύο παιδία μόλις έχοντα 13
ετών ηλικίαν, και με βίαν τουρκευμένα, ώστε ν’ απαρνηθώσι τον Ισλαμισμόν ενώπιον της σοβαράς ταύτης
συναθροίσεως. Μ’ απεδόθηκαν δε και ούτοι επίσης· και
εγώ πάλιν τους παρέδωκα εις τας μητέρας των, εκστατικάς ούσας εκ της παρηγορίας, αφού τους έκαμα ν’ αφήσωσι τα ονόματα Αλλή και Μουσταφά, και να επαναλάβωσι τα του Παναγιώτου και Γεωργίου, τα οποία έλαβον
εκ γεννετής.
Διαδοθείσης δε της φήμης κατά την πόλιν και εις τα
πέριξ ότι ο της Ρωσσίας Πρόξενος απολυτρόνει τους
εξηνδραποδισμένους, ενεθαρρύνθησαν αι μητέρες, αίτινες από δέκα έτη εθρήνουν την απώλειαν των τέκνων
των. Έκτοτε η οικία μου περικυκλόνεται από γυναίκας
διδούσας τα ονόματα των υιών και των θυγατέρων των
δια να καταγράφωνται εις το κατάστιχον, το οποίον επί
τούτο ήνοιξα εν τω Γραφείω μου.
Ολίγα αρσενικά παιδία Έλληνες είναι ανδράποδα,
και είναι όλα Τούρκοι. Η δε κατάστασίς των αυξάνει τας
δυσκολίας, τας οποίας θέλω απαντήσει, δια να τα λάβω.
Όσον δε περί των δεδουλωμένων γυναικών, αίτινες είναι πολυάριθμοι, αναλαμβάνω την φροντίδα των όσας

ηλευθέρωσα και θέλω ελευθερώσει, ανηκούσας εις την
επαρχίαν της Θεσσαλονίκης, εωσού αρμοδίως αποκατασταθώσι. Τινές εξ αυτών δεν έχουν συγγενείς.
Παρομοίως θέλω πράξει και περί των Ελληνίδων
ενόσω διατρίβουν ενταύθα. Θέλω εξακολουθήσει, ως
και προτού, να τας στέλλω εις την Ελλάδα με εθνικά
πλοία, και μάλιστα εις Σκόπελον, όπου συχνότερον υπάγουν αυτά. Η Κυβέρνησις έχει να πληρώνη μόνον τον
ναύλον και την κατά τον πλουν διατροφήν των. Η φιλανθρωπία της Υ. Ε. θέλει αποφασίσει περί της μελλούσης τύχης των κορασίων, τα οποία δεν έχουν συγγενείς,
ή έχουν μεν, δεν δύνανται δε να τους εύρουν.
Πάντα λίθον θέλω κινήσει δια να βελτιώσω την κατάστασιν των έτι ευρισκομένων εν Θεσσαλονίκη εξηνδραποδισμένων γυναικών, αλλά πρέπει να επικαλεσθώ
την προσοχήν της Υμ. Εξ. περί εκείνων, αίτινες ευρίσκονται έξω της πόλεως ταύτης.
Γέμει η επαρχία. Νομίζω δε ότι το γράμμα του Βεζύρη διήλθεν όλον τον τόπον, αλλά δεν το εκοινοποίησαν· και αν όμως το εκοινοποίουν, ο τρόπος ούτος δεν
ήθελε μας φέρει το εφετόν αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι
έχουν σχεδόν όλοι αιχμαλώτους, και κανείς δεν θέλει
να τας δώση. Πρέπει ν’ αναγκασθώσι. Αι διαταγαί, τας
οποίας ημπόρουν ν’ αποσπάσω από τον Πασάν, και τον
Βεζύρην αυτόν, ήθελον αμφισβητείσθαι. Εχρειάζετο
πανταχού να παρευρίσκεται άνθρωπος έχων την προσπάθειαν και την αναγκαίαν εξουσίαν δια να τας κάμη
να εκτελεσθώσι. Ούτος δε ημπόρει να είναι Επίτροπος
της Πόρτας συνωδευμένος με ένα διερμηνέα των εν
Κωνσταντινουπόλει Πρεσβειών ή των εν Θεσσαλονίκη
Προξενίων. Γνωρίζων ότι δεν είναι άλλο μέσον δια να
μεταχειρισθώμεν προς ωφέλειαν των κατά την επαρχίαν
της Θεσσαλονίκης ευρισκομένων ανδραπόδων την επιστολήν του Βεζύρη, θέλω καθυποβάλει την γνώμην μου
εις τας συνετάς σκέψεις του Εξοχωτάτου Πρέσβεως της
Ρωσσίας, και να παρακαλέσω τους Κυρίους Προξένους
της Αγγλίας και της Γαλλίας να κάμωσι το αυτό προς
τους Πρέσβεις των.
Έχω την τιμήν του να είμαι μετά βαθυτάτου σέβας,
Κύριε Κόμη.
Εκ Θεσσαλονίκης 5-17 Δεκεμβρίου.
Της Υμετέρας Εξοχότητος
Ελάχιστος και ευπειθέστατος δούλος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ
Σημ. – Όρα τον κατάλογον των ελευθερωθέντων ανδραπόδων εις την δ σελίδα.
Κατάλογος των αιχμαλώτων των δια μέσου του εν
Θεσσαλονίκη Ρωσσικού Προξένου Κ. Αγγέλου Μουστοξύδου ελευθερωθεισών, των οποίων αι πλειοτέραι
είχον βιασθή να δεχθώσι τον Ισλαμισμόν.
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Πιτσίνα, εκ Γαλατίστης – Δρόσινα, εκ Μεσολογγίου, γυνή του Χρήστου Δάρα. – Πανάγω, εκ Λιβανατών
του Ταλαντίου. – Σουλτάνα, εκ Βερροίας. – Αναστασία,
εξ Απανωμής. – Αικατερίνα, εκ Βάτνης της Ευβοίας. –
Μαρία, εκ Σουλίου, θυγάτηρ του Δήμου Ζώη. – Παναγιώτης, εκ Βάβδου, υιός του ποτέ Πέτρου, ανδράποδον
του Λιμάν Εφέντη τουρκευθείς εις ηλικίαν 8 χρόνων και
ονομασθείς Αλλής. – Γεώργιος, εκ Γαλατίστης, υιός του
Χατζή Ζαφείρη, ανδράποδον του Λιμάν εφέντη, τουρκευθείς εις ηλικίαν 7 χρόνων και ονομασθείς Μουσταφάς. –
Μέλισσα, εξ Απανωμής, ανδράποδον του Αχμέτ Μπέη.
– Περσία, εκ Βάβδου, και αυτή ανδράποδον του Αχμέτ
Μπέη. – Διαμάντω, εκ Γαστούνης, ομοίως. – Σουλτάνα,
εκ Γαλατίστης, αδελφή του Βασιλείου Κρούσια Σκοπελίτου, ομοίως. – Μαρία, εκ Κρήνης, αδελφή του Κώστα
Θεοδοσίου, ομοίως. – Βασιλική, εξ’ Ανατολικού, ομοίως.
– Μαρία, εκ Γαλατίστης, αδελφή του Βασιλείου Κρούσια
Σκοπελίτου, ανδράποδον Τουρκίσσης τινός. – Σαμουήλα, εκ Πορταρίας, ανδράποδον του Κουρλάμ Μεχμέτ
Αγά εμπόρου. – Ευφρασία, εκ Θεσσαλονίκης, χήρα εκ

Τούρκου ανδρός. – Μοσχία, εκ Τριπολιτζά, ανδράποδον
του Καρά Αλλή. – Σουλτάνα, εκ Κόκκοβας, θυγάτηρ
της Ζιουλούς, ανδράποδον του Μεχμέτ Εφέντη Ντουνμέ. – Ζωΐτσα Γεωργάκη, εκ Ζητουνίου, ανδράποδον του
Αρλά Ντουνμέ. – Αικατερίνα Αθανασίου, εξ Ευβοίας, ανδράποδον του Χατζή Οσμάν Αγά. – Αθανασία Αλεξίου,
εκ Μεσημερίου, ανδράποδον του Οσμάν Αγά Ντουνμέ.
– Μαρούδα Δήμου, εκ Νιαούστης, ανδράποδον του Βιρ
Εφέντη. – Αναστασία, εξ Απανωμής, ανδράποδον του
Μπαμπά Εφέντη. – Σόνω, εκ Σανών, ανδράποδον του
Ιβραήμ Αγά. – Δούκαινα εκ Νιαούστης, ανδράποδον του
Χουσεΐν Αγά. – Θεόδωρος εκ Πορταρίας, ανδράποδον
του Σουλεϊμάν Αγά. – Τριανταφυλλία, εκ Μεσημερίου,
ανδράποδον του Χατζή Χουσεΐν Αγά. – Αικατερίνα, εκ
Ζητουνίου, ανδράποδον του Χατζή Χουσεΐν Αγά. – Δούκαινα, εκ Ζαγκλιβερίου, ανδράποδον του Ισμαήλ Αγά.»
Θερμές ευχαριστίες στον αρχαιολόγο κ. Παπάγγελο
Ιωακείμ, για τις πολύτιμες διορθώσεις και επισημάνσεις του.

1. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Έτος ΣΤ’, Αριθ. 8, Ναύπλιο 1831, σ. 2.

* * *

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Μ. Σαρακοστή,

περίοδος πνευματικής άσκησης, σε λίγο τελειώνει, αρχίζει η Μ. Εβδομάδα, εβδομάδα άκρας ταπείνωσης και συντριβής, εβδομάδα που η εκκλησία μας έχει ό,τι καλύτερο σε ύμνους
και ιερές ακολουθίες, Αν δε, σύμφωνα με τον καθορισμό του Πάσχα από την Α’ Οικουμενική εν Νίκαια Σύνοδο το 325 μ.Χ., αυτό γιορτάζεται από 5 Απριλίου
μέχρι 8 Μαΐου το αργότερο, τότε σπανίως η Μ. Εβδομάδα περιλαμβάνεται στο Μάιο. Σχεδόν πάντα «πέφτει» τον Απρίλη. Ο Παλαμάς, δεμένος πολύ με την
ελληνική παράδοση, το θυμάται αυτό: «ήταν η νύχτα
των Παθών μα και τ’ Απρίλη η νύχτα» θα τραγουδήσει με ερωτικό πάθος και νοσταλγικό ρομαντισμό. Για
τον Σολωμό «Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και
γελούνε», γιατί η φύση βρίσκει την «καλή και τη γλυκιά της ώρα».
Για τον Έλιοτ όμως, ο Απρίλης ήταν ο πιο σκληρός,
ή καλύτερα ο πιο στυγνός μήνας, γιατί σκαλίζει τις
μνήμες μας. Για μας, τους σημερινούς Έλληνες, Απρίλης φέρνει την ερωτική πνοή της άνοιξης και τη μυσταγωγία των Παθών και της Ανάστασης, της πιο μεγάλης
γιορτής του «-Πάσχα των Ελλήνων». Μας φέρνει όμως
και σκληρές μνήμες. Απρίλης του 1967 ήταν, όταν τα
τανκς επέβαλαν μια παρανοϊκή δικτατορία, που οδήγησε τελικά στη δεύτερη, μετά τη μικρασιατική, μεγάλη εθνική τραγωδία, την εισβολή στην Κύπρο και την

κατοχή ως σήμερα του μισού σχεδόν νησιού από τους
Τούρκους.
Απρίλης επίσης, ήταν, όταν πριν από πενήντα τέσσερα
χρόνια οι ορδές του Χίτλερ κατέλαβαν τη χώρα μας και
επέβαλαν την πιο απάνθρωπη κατοχή που γνώρισε αυτός ο τόπος, αλλά ανέδειξε παράλληλα την πιο ηρωική
αντίσταση του ελληνικού λαού στις πόλεις και τα χωριά,
στα βουνά και στις θάλασσες. Οι Έλληνες τότε έζησαν τις
ατέλειωτες μέρες και νύχτες των παθών, προσμένοντας
με πίστη την ανάσταση, γιατί πίστευαν ότι, όπως γίνεται
πάντα στην ιστορία, την σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση. Και έτσι, η Ανάσταση του Χριστού ταυτίστηκε με την
ανάσταση του Γένους κι ο γιορτασμός της συμπλέκεται
με πανάρχαιες μνήμες αυτού του τόπου, μνήμες που φτάνουν σε χρόνους μακρινούς, πέρα κι από τον ερχομό του
Χριστού.
Εδώ, στην Ελλάδα το Πάσχα δεν γιορτάζεται
απλώς, αλλά βιώνεται. Με την ίδια έμφαση που βιώνεται η λυτρωτική δυναμική της Ανάστασης, βιώνεται
και η ταύτιση με τα Πάθη που είναι πάθη ανθρώπινα.
Έτσι, ελληνικό Πάσχα είναι εξίσου η αγανάκτηση για
τον «Καταδεξάμενο» το ράπισμα του Ιησού, ο θρήνος
για το θάνατό Του τη Μ. Παρασκευή, και το αγωνιστικό σφρίγος, όπως απεικονίζεται στην αγιογραφία μας,
με τον Ιησού να κατεβαίνει στον Άδη συντρίβοντας τα
δεσμά του: «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η
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αθάνατος τότε τον Άδη ενέκρωσας τη αστραπή της
Θεότητος…» Αυτή η βιωματική μέθεξη, που λειτουργεί λυτρωτικά σε προσωπικό επίπεδο, πολλαπλασιάζει τη δυναμική της σε συλλογικό επίπεδο. Το Πάσχα
έχει αναγορευτεί στη γνησιότερη γιορτή της Ανάστασης και της Ελευθερίας. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος της συμμετοχής του κόσμου στον Επιτάφιο και
την Ανάσταση. Το πλήθος των πιστών συνωστίζεται
να προσκυνήσει τον Επιτάφιο, γιατί ο καθένας «ακουμπάει» το κουβούκλιο και κάποια προσωπική του απώλεια. Η σπαρακτική κραυγή της Θεοτόκου «Ω, γλυκύ
μου έαρ, γλυκύτατο μου τέκνο, που έδυ σου το κάλλος;» γίνεται του καθενός μας σπαρακτική απορία για
το άφευκτο του θανάτου. Αλλά το ίδιο βράδυ της Μ.
Παρασκευής θα ψάλλουμε: « Ο υψωθείς εν ξύλω και
τους ζώντας βροτούς συνυψοίς». Και μια νύχτα μετά
«διαγεγομένου του Σαββάτου», το θρησκευτικό πλήθος έχει μεταβληθεί σε
νικητήριο.
Οι πιστοί μεταφέρονται σ΄ένα γιορταστικό κλίμα εντελώς διαφορετικό από εκείνο των
προηγούμενων ημερών:
«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ
γαρ θανάτου προς ζωήν
και εκ γης προς ουρανόν
Χριστός ο Θεός ημας διεβίβασεν, επινίκειον άδοντας».
Ο υμνωδός ξέρει πως
αυτή η μέρα είναι η μοναδική, η κορυφαία και ασύγκριτη και έμπλεος χαράς και πίστης προσπαθεί να μας
μεταδώσει αυτή την αίσθηση: «Αυτή η κλητή και αγία
ημέρα, η μία των Σαββάτων, η βασιλίς και κυρία εορτών
εορτή και πανήγυρις εστί πανηγύρεων… Όπως, δε, θα’
λεγε κι ο Εμπειρίκος «ως ήχος παλμικός κρουστός τυμπάνων», οι λέξεις και οι ήχοι υψώνονται σε κλίμακες
ουράνιας παλιγγενεσίας για να υμνήσουν το μέγα θαύμα. Η «Θεία, η φίλη, η γλυκύτατη φωνή» θα αναζητήσει
ουσιαστικά, επίθετα, φράσεις ολόκληρες για να εκφράσει το περιεχόμενο του Πάσχα: «Πάσχα ιερόν, Πάσχα
καινόν, άγιον…Πάσχα τερπνόν…ω, Πάσχα λύτρον λύπης». Για να καταλήξει στη μεγαλειώδη ωδή της χαράς
και της αγάπης: «Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν
τη πανηγύρει και αλλήλους περειπτυξώμεθα είπωμεν,
αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς, συγχωρήσωμεν πάντα
τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν Χριστός Ανέστης εκ
νεκρών, θανάτω Θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
Η Ανάσταση του Χριστού, όμως, συγχαλκιδικιώτες και φίλοι, δεν πρέπει να μένει μόνο στη διάσταση

την γιορταστική, την εθιμική και τη λατρευτική. Έδωσε στους καιρούς (εποχές) και μιαν άλλη: Όχι πια εποχές
που έρχονται και παρέρχονται αλλά «ενιαυτούς» (χρονικές περιόδους) που όλο και πιο κοντά μας φέρνουν
στην «όγδοη ημέρα», που όμως ουσιαστικά έχει ήδη αρχίσει απ΄την Ανάσταση. Η σωτηρία, ως πρόγευση, προσφέρεται ήδη στην εκκλησία με τη μαρτυρική λατρεία,
κυρίως όμως με το μυστήριο της αγάπης και της Ειρήνης, τη Θεία Ευχαριστία. Γι΄αυτό η Ανάσταση δεν είναι μόνο «προσδοκία» για το μέλλον, αλλά το μήνυμά
της βιώνεται εδώ και τώρα. Όχι επομένως, όπως λέει ο
Χουάν Αρίας «στο Θεό όπιο (ναρκωτικό) της παρούσας
ζωής κι ελπίδα μόνο μιας μεταθανάτιας ύπαρξης». Όχι
στους μονοδιάστατους ανθρώπους, που κοιτούν μόνο
στον ουρανό ξεχνώντας τη γη, γιατί η σωτηρία μας είναι συνάρτηση της αγάπης και σωτηρίας των άλλων. Ο
άλλος στην Εκκλησία μας δεν είναι εχθρός που απειλεί
την ελευθερία μας, δεν είναι η «κόλασή» μας, γίνεται ο αδελφός μας δηλ. ο
ίδιος ο Χριστός. Στην εποχή μας, όμως, είναι θλιβερό και παίρνει διαστάσεις
επιδημίας η συμφωνία θεωρίας και πράξης , πίστης
και έργων. Παρ’ όλο που
πολλοί ισχυρίζονται πως
είναι τάχα χριστιανική η
συμπεριφορά τους, η καθημερινή πρακτική τους
διαψεύδει: «πίστη χωρίς
έργα είναι νεκρή» (Ιακ.
2,17). Γι’αυτό πρέπει «να
κάνουμε τη θεωρία σύντροφό μας στη μετάβασή μας προς τα εκεί και την πράξη βάθρο της θεωρίας»
(Γρηγ. Θεολόγος). Αρετές του χριστιανού, επομένως,
δεν είναι μόνο η πίστη, η ευσέβεια, η ταπεινοφροσύνη,
η επιείκεια, η ανεκτικότητα, αλλά και η χριστανική ανδρεία, η αγωνιστικότητα, η εποικοδομητική κριτική, οι
κοινωνικοί αγώνες, ο έλεγχος της εξουσίας κ.λ.π. Να γίνει, λοιπόν, για όλους μας με την ευκαιρία του φετινού
γιορτασμού του Πάσχα, ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα θεώρηση του πραγματικού νοήματος της Σταύρωσης και
της Ανάστασης του Χριστού, μια πραγματική αλλαγή
του νου (μετά-νοια+νοώ), μια βαθειά και ριζική μεταστροφή της ύπαρξής μας. Για να ξεκινήσουμε όμως αυτή
τη νέα πορεία μας, χρειάζεται πρώτα απ΄όλα αντίσταση
σ ‘εκείνα τα αρνητικά φαινόμενα της εποχής μας, σ’ όλες
εκείνες τις απαράδεκτες καταστάσεις και τις αλλοτριωτικές για τον άνθρωπο συνθήκες, όπου οι χριστιανικές
αξίες, οι πανανθρώπινες και αιώνιες αξίες, είναι πλέον
μόνο στη σφαίρα του φανταστικού, είναι μ’ άλλα λόγια
το ζητούμενο σήμερα στον κόσμο.
Ν’ αντισταθούμε λοιπόν!
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ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ ΗΛΙΟ ΜΟΙΑΖΕΙ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας Α.Π.Θ.
Εισαγωγή
Είναι αδύνατο να μην ξεκινήσει κανείς με λίγη ποίηση, αν θέλει να μιλήσει για την όμορφη Σελήνη (Εικόνα
1). Η Σελήνη επηρέαζε πάντα τους ανθρώπους, ενέπνεε
τους ποιητές και τους συγγραφείς και από αρχαιοτάτων
χρόνων έχουμε πάρα πολύ ωραία ποιήματα για τη Σελήνη, όπως για παράδειγμα το ποίημα της Σαπφούς.

παρατήρησης είναι μονοπώλιο της γνώσης. Όλα τα
ουράνια σώματα αποκτούν άλλη διάσταση ομορφιάς στο
μάτι του παρατηρητή, που πιο πριν είχε αναζητήσει τη
γνώση γι’ αυτά. Η Σελήνη είναι το πρώτο, για παρατήρηση,
ουράνιο σώμα στον κατάλογο του ερασιτέχνη αστρονόμου
με την απόκτηση του πρώτου τηλεσκοπίου. Με μια πρώτη
ματιά στη Σελήνη θα δούμε και θα θαυμάσουμε τους
επιφανειακούς σχηματισμούς της.
Την παράσταση σίγουρα θα κερδίσει ο κρατήρας του
Τύχωνα, ένας αρκετά νέος κρατήρας (ηλικίας περίπου 109
εκατομμυρίων ετών), κοντά στον Νότιο Πόλο της Σελήνης,
με έντονους τους ακτινωτούς σχηματισμούς της ύλης που
εκτινάχτηκε σε ακτίνα μερικών χιλιομέτρων, όταν έπεσε
εκεί ένας μεγάλος μετεωρίτης, ο οποίος και δημιούργησε
αυτόν τον κρατήρα βάθους σχεδόν 5 χιλιομέτρων.
Πολλοί διερωτώνται αν έχουμε την καλύτερη
Πανσέληνο του χρόνου τον Αύγουστο, που γράφουν οι
ποιητές, ή τον Ιανουάριο, που υποστηρίζουν οι Αστρονόμοι.
Η πιο λαμπρή Πανσέληνος παρατηρείται, όταν η τροχιά
της είναι ψηλά στον ουρανό, ώστε να ελαχιστοποιείται
η απορρόφηση του φωτός της από την ατμόσφαιρα της
Γης. Την πιο ψηλή τροχιά του έτους γράφει η Πανσέληνος
που είναι πιο κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο, μια και η
Πανσέληνος βρίσκεται πάντα στην αντιδιαμετρική ως
προς τον Ήλιο θέση στην ουράνια σφαίρα.
Πράγματι, αφού στο χειμερινό ηλιοστάσιο ο Ήλιος
μεσουρανεί στο χαμηλότερο δυνατό ετήσιο ύψος πάνω
από τον ορίζοντα, η Πανσέληνος που εμφανίζεται περί
την ημερομηνία αυτή γράφει την πιο ψηλή δυνατή
τροχιά της. Το αντίθετο συμβαίνει κοντά στο θερινό
ηλιοστάσιο: η Πανσέληνος μόλις που καταφέρνει να
ανέβει πάνω από τον ορίζοντα για μερικές ώρες.
Ας μην ξεχνάμε, επιπλέον, ότι το σύστημα Γη-Σελήνη
βρίσκεται στο ελάχιστο της απόστασής του από τον
Ήλιο περίπου στις 5 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Όλα αυτά
καταδεικνύουν πότε είναι η πιο όμορφη Πανσέληνος
του έτους και δικαιώνουν τη λαϊκή ρήση «του Γενάρη το
φεγγάρι παραλίγο Ήλιο μοιάζει».
Η δημιουργία της Σελήνης
Για τη δημιουργία της Σελήνης διατυπώθηκαν
διάφορες θεωρίες. Καταρχήν διατυπώθηκε η άποψη ότι
η Σελήνη ήταν ένα κομμάτι της Γης που αποσπάστηκε
από αυτήν κατά την πρώτη περίοδο σχηματισμού της,
λόγω φυγόκεντρων δυνάμεων.
Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι ήταν ένα ανεξάρτητο
σώμα του ηλιακού μας συστήματος – ένας κοντινός
μικρός πλανήτης – που συνελήφθη από τη Γη και έγινε
δορυφόρος της.
Σύμφωνα με μια μεταγενέστερη άποψη, η Σελήνη
σχηματίσθηκε ταυτόχρονα με τη Γη, από το τεράστιο
ηλιακό νεφέλωμα, που δημιούργησε το ηλιακό μας
σύστημα, με παράλληλη συμπύκνωση ύλης.

1
...αστέρες μεν αμφί κάλαν σελάνναν
άψ απυκρύπτοισι φάεννον είδος
όπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπησάργυρία γαν...
[«...Οι αστέρες, που βρίσκονται γύρω από την
όμορφη Σελήνη,
το φως τους αμέσως αποκρύπτουνε,
όταν αυτή ολόγιομη στη Γη σκορπάει ασήμι...»]
Αλλά και νεότεροι ποιητές έγραψαν πολύ ωραία
ποιήματα για τη Σελήνη, όπως αυτό του Φιλύρα, που
τόσο δυνατά σου προσφέρει την ικανότητα της αίσθησης της δύναμης μιας αστρονομικής παρατήρησης, όταν
αυτή λούζεται στο πάθος της σύλληψης της ομορφιάς
των ουρανίων σωμάτων.
Ως πότε θα γυρνάς στ’ ουρανού τα πλάτη
αργυρή, πασιφάη, πλησιφάη, γεμάτη, μισή,
σαν δρεπάνι, σαν μαγεία φωτεινή, δέσμη φώτων,
σφυρί, που αργάζει χρυσή μια φεγγόροη στεφάνη;
Προαιώνια, πρόκοσμη, προκατακλυσμιαία,
νύμφη ωραία,...
λατρεία υψωμένων καρδιών και τραχήλων,...
…
Έκπαγλη, θεία, γλυκιά και καλή,
φωτισμένη, σαν μετέωρο θέλγητρο
...ερώτων ακόνι...
Οπτασία, φευγαλέα ομορφιά, Οφηλία,
γοητεία των άστρων...
των ηρώων μυθική ερωμένη,...
Γενικά επιφανειακά χαρακτηριστικά της Σελήνης
Αν, γενικά, η ομορφιά στη ζωή του ανθρώπου
περνάει από τον εγκέφαλο, η ομορφιά της αστρονομικής
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οι δύο πυρήνες, του σώματος αυτού και της Γης, ενώ,
παράλληλα, ένα τμήμα της μάζας του σώματος μαζί με
τη μάζα, που αποσπάστηκε από την επιφάνεια της Γης,
δημιούργησαν τη Σελήνη.
Αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα μοντέλο για τη
δημιουργία της Σελήνης, μια και η θεωρία αυτή
δικαιολογεί το γεγονός ότι η Σελήνη, σε σχέση με
τα άλλα σώματα του ηλιακού μας συστήματος που
έχουν περίπου ίση μάζα, έχει πολύ μικρό μεταλλικό
πυρήνα, αφού κατά τη σύγκρουση έχασε σχεδόν
τον αρχικό πυρήνα της και προσέλαβε μάζα από
την επιφάνεια της Γης, μάζα που δεν περιείχε βαριά
μέταλλα.

2
Σήμερα, όμως, κυριαρχεί η άποψη ότι η Σελήνη
σχηματίσθηκε από τη σύγκρουση της Γης με ένα σώμα
που είχε μάζα παραπλήσια με τη μάζα του πλανήτη Άρη,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ενσωματώθηκαν σχεδόν

* * *

ΑΒΡΑΜΠΕΚΙΝΑ:
ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ
ΚΩΣΤΑΣ Π. ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ

Ένα

από τα σπάνια γυναικεία ονόματα που συνα- πρώτο συνθετικό, την οποία όμως αγνοούμε. Την συναντούμε σήμερα στην Χαλκιδική, είναι το «Αβραμπεκίνα». ντούμε το 1432 στην Τραπεζούντα, όπου αναφέρεται κάΗ ηχητική ιδιαιτερότητά του, σε συνδυασμό με το ακατα- ποιος με το σαφώς ανατολικό όνομα «Ασθλαμπέκης».
Γνωρίζουμε ότι τα επώνυμα των αρχοντικών οικογενόητο της σημασίας του, την εν γένει τάση προς τον «μοντερνισμό» και την απάρνηση του παρελθόντος από την νειών του Βυζαντίου χρησιμοποιήθηκαν από πολύ νωρίς
σημερινή κοινωνία, οδηγεί και αυτό το όνομα στην εξαφά- σαν βαπτιστικά ονόματα: π.χ. Παλαιολόγος, Κομνηνός,
Ασάνης, Σουλτάνος, Κανιση, αν και σχεδόν όλοι μας
ντακουζηνός, Δούκας κ.λπ.
διακηρύσσουμε τον σεβασμό
Θα πρέπει να θεωρηθεί ως
στην παράδοση και την αγάπολύ πιθανόν ότι και το
πη προς το παρελθόν μας.
επώνυμο του Αβραμπάκη,
Ήδη από τον 16ο αιώνα
πολύ γρήγορα χρησιμοκαταγράφεται στην Χαλκιποιήθηκε ως βαπτιστικό
δική το όνομα που μας απαόνομα, τουλάχιστον στην
σχολεί. Το συναντούμε στην
περιοχή των Σερρών. Ακοπεριοχή των Σιδηροκαυσίλούθως, με το πέρασμα
ων (Μαντεμοχώρια), όπου,
αραιά και πού, ακούγεται Απόσπασμα της εγγραφής του Κάστρου των Σερρών στο βρέβιο των αιώνων, χρησιμοποιμέχρι σήμερα, αν και τείνει της Μονής Αγίας Αναστασίας (1732). Στις δύο τελευταίες σειρές ήθηκε και πάλι ως επώνα εγκαταλειφθεί. Ένα ή δύο δεξιά διαβάζουμε ἁβραπεκήνας και ἁβραμπεκήνας. (φωτ. από το νυμο, το οποίο μάλιστα
επιχωριάζει και σήμερα
παραδείγματα συναντούμε αρχείο του Νικ. Παπαοικονόμου).
ακόμη στην περιοχή των
στην Γαλάτιστα, αλλά και
Σερρών, κυρίως στο Νέο Σούλι (το βυζαντινό Σέμαλστον Άγιο Πρόδρομο (με παραλλαγή σαν Μπέτσιω).
Ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την προέ- τον). Ένας Αβραμπάκης Ζ. καταγράφεται στην Όλυνθο,
αλλά πιθανότατα δεν έχει χαλκιδικιώτικη καταγωγή διλευση και την σημασία του ονόματος.
Το 1346, «κεφαλή των Σερρών», δηλαδή ο ανώτατος ότι η Όλυνθος κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες.
Το ονομα Αβραμπεκίνα είναι προφανές ότι είναι παπολιτικοστρατιωκός διοικητής της πόλεως των Σερρών, ήταν κάποιος Μιχαήλ Αβραμπάκης. Είναι η πρώτη ράγωγο του «Αβραμπάκης» και υποδηλώνει συγγένεια
φορά που συναντούμε το επώνυμο αυτό. Γνωρίζουμε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον Αβραμπάκη.
Στο «βρέβιον» της Μονής της Αγίας Αναστασίας,
βεβαίως ότι τον 13ο αιώνα αναφέρεται κάποιος «πρωθιερακάριος» (= ο επί κεφαλής των γερακάρηδων, δηλ. έργο του 1732 (το οποίο προφανώς αντιγράφει παλαιότων κυνηγών που χρησιμοποιούσαν γεράκια), ο οποίος τερο κατάλογο ονομάτων), είναι καταγεγραμμένες τουονομαζόταν Αβράμπαξ. Υποθέτουμε ότι το «Αβράμπαξ» λάχιστον δύο Αβραμπεκίνες στο Κάστρο των Σερρών
(βλ. φωτογραφία). Μία άλλη αναφέρεται στο «βρέβιον»
είναι λόγιος τύπος του Αβραμπάκης.
Δεν γνωρίζουμε την ετυμολογία του ονόματος «Αβρα- της Αγίας Παρασκευής των Δουμπιών (±1880).
Οι μορφές του ονόματος, όπως το συναντάμε σήμεμπάκης». Το πρώτο συνθετικό φαίνεται να σχετίζεται με
το όνομα Αβραάμ. Το δεύτερο συνθετικό (-πάκης), φαί- ρα είναι: Αβραμπεκίνα, Αβραμπικίνα, Αβραβεκίνα και
νεται να είναι κατάληξη που δίνει ιδιαίτερη σημασία στο Αβραπικίνα.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π.

Στο 8ο τεύχος

του Παγχαλκιδικού Λόγου
διαβάσαμε ότι με ενθουσιασμό αλλά και με μεγάλη επισημότητα γιορτάστηκε η ίδρυση ενός Αριστοτελικού Κέντρου Μελετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γεγονός το οποίο χαιρετίστηκε από πολλές πλευρές σα μεγάλο
επιστημονικό γεγονός.
Η προσπάθεια ίδρυσης Αριστοτελικού Κέντρου Μελετών είναι παλαιά, πολύ παλαιά. Εχουν γίνει στο παρελθόν
πολλές προσπάθειες. Υπήρξαν πολλές ενέργειες από πολλές
πλευρές, βεβαίως και από τον Παγχαλκιδικό Συλλόγο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Εγιναν πολλές συσκέψεις
στη Νομαρχία Χαλκιδικής. Είχαμε πολλές δημοσιεύσεις στον
τύπο. Ηταν γενικά ένα πολύ παλαιό αίτημα της Χαλκιδικής.
Το αίτημα ικανοποιήθηκε με την ίδρυση του Αριστοτελικού Κέντρου Μελετών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο είναι πλέον μία πραγματικότητα. Αναμφίβολα δόθηκε η καλύτερη δυνατή λύση.
Εμείς παρ΄όλα αυτά, έχοντες πληροφόρηση από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, θα θέλαμε να ενταχθούμε
στη κατηγορία των σκεπτικιστών, αν τα πράγματα παραμείνουν, ως έχουν σήμερα.
Με απόλυτο σεβασμό στην ως άνω προσπάθεια και
στη δοθείσα λύση θα επιθυμούσαμε να παρατηρήσουμε
τ΄ακόλουθα.
Παλαιότερα είχαμε τη δημιουργία του Δελφικού Κέντρου Μελετών, το οποίο είχε άριστη γραφειοκρατική
υποστήριξη, επαρκή χρηματοδότηση. είχε πολλά υψηλά
και ενθουσιώδη μέλη και σ΄αυτό υπηρέτησαν πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες του κλαδου. Το απότέλεσμα
της προσπάθειας αυτής είναι άγνωστο. Ποιος θυμάται σήμερα την ύπαρξη του Κέντρου αυτού; Εξαντλήθηκε.
Παρόμοια ιστορία είχε και το Αριστοτελικό Κέντρο
Ερευνών της Μίεζας, της λεγομένης Σχολής του Αριστοτέλη.
Οι δυσχέρειες είναι προφανείς. Οι απόψεις και οι γνώσεις
του Αριστοτέλη είναι γνωστές εδώ και πολλούς αιώνες. Το
σχετικό γνωστικό αντικείμενο δεν έχει άλλα περιθώρια περαιτέρω διερεύνησης ή μελέτης. Το θέμα έχει εξαντληθεί.
Το μόνο που παραμενει ζωντανό και υπάρχει σήμερα είναι η γενική παραδοχή, ότι ο Αριστοτέλης υπήρξε ο
μέγιστος των επιστημόνων. Τιμάται απ΄όλους, απ΄όλα τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα σ΄όλο τον κόσμο χωρίς καμία
εξαίρεση. Δεν υπάρχει άλλη ιστορική προσωπικότητα με
τέτοια καθολική αναγνώριση στο χώρο της επιστήμης
Αυτό το ουσιώδες στοιχείο πρέπει να εκμεταλλευτούμε εμπλέκοντας και την ιδιωτική πρωτοβολία για να
καταστεί βιώσιμιο το Αριστοτελικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Πρότασή μας είναι παράλληλα με το ιδρυθέν Πανεπιστημιακό Κέντρο να επιδιωχθεί η εύρεση ενός μεγάλου
επενδυτή, ενός εξειδικευμένου επενδυτή, προκειμένου
να δημιουγήσει ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο, διεθνών
προδιαγραφών, κοντά στα Αρχαία Στάγειρα, που τυχαί-

νει και σήμερα ακόμη να βρίσκονται σε μία περιοχή με
απίθανο φυσικό κάλος.
Ποιός καθηγητής πανεπιστημίου, ποιος μελετητής κάθε
επιστημονικού τομέα δεν θα ήταν υπερήφανος, δεν θα ήθελε να παρουσιάσει την εργασία του ή ν΄ακούσει τις εργασίες
άλλων συναδέλφων του σ΄ένα μεγάλο και καλά οργανωμένο
Αριστοτελικό Συνεδριακό Κέντρο κοντά, σχεδόν μέσα στη
γενέτειρα του Αριστοτέλη, στα αρχαία Στάγειρα;
Ταυτόχρονα θα είχε την ευκαιρία να περάσει και τις
διακοπές του σ ΄ένα μαγευτικό περιβάλλον με δυνατότητα να γνωρίσει το μοναδικό Αγιον Ορος και τη βυζαντινή
Θεσσαλονίκη. Ξεχωριστές εντυπώσεις, που παραμένουν
εσαεί στη μνήμη κάθε κοινού και ιδιαίτερα αυτών που θα
συμμετέχουν στα συνέδρια και κάθε άλλου επισκέπτη.
Όλα δε αυτά μόνο με την παραχώρηση σ΄έναν μεγάλον και εξιδικευμένο επενδυτή μίας έκτασης κατάλληλης
γης στη περιοχή π.χ. 100-150 σρεμμάτων για 100 χρόνια
και με την προκήρυξη ενός διεθνούς διαγωνισμού για τη
δημιουργία του Αριστοτελικού Συνεδριακού Κέντρου,
ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου, διεθνών προδιαγραφών, με πολλές μεγάλες και μικρότερες αίθουσες
συνεδρίων και βεβαίως με πολλά ξενοδοχεία υψηλών
προδιαγραφών, που θα μπορούν να εξυπηρετούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες συνέδρους.
Θα ήταν το μοναδικό συνεδριακό κέντρο σ΄όλο τον
κόσμο, που μπορεί να φέρει το προνομιακό όνομα του
Αριστοτέλη, γεγονός, που θα συνέβαλλε αποφασιστικά
και στη βιωσιμότητα της μονάδας, συνεπώς μεγάλο πρέπει να είναι και το ενδιαφέρον των επενδυτών
Θα μπορούσε στο Κέντρο αυτό με υποχρέωση του
αναδόχου και με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να δημιουργηθεί μεταξύ άλλων και μία Αριστοτελική Βιβλιοθήκη ψηφιακής μορφής με συγκέντρωση όλων των κειμένων του Αριστοτέλη και των συναφών
δημοσιευμάτων όλων των εποχών όλου του Κόσμου, γεγονός που σε τελική ανάλυση θα ήταν και προς το συμφέρον και του ίδιου του επενδυτή.
Ετσι μόνο θα μπορούσε να επιζήσει το Αριστοτελικό
Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεργαζόμενο στενά με τον ως άνω επενδυτή προς όφελος
και των δύο πλευρών.
Είναι δε βέβαιο ότι με τη δημιουργία του Αριστοτελικού Συνεδριακού Κέντρου μαζί με το ομώνυμο κέντρο
ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα έχουμε
και μία μεγάλη προβολή της Χαλκιδικής σε παγκόσμιο
επίπεδο και συνεπώς μία αυξημένη προσέλκυση τουριστών υψηλού επιπέδου, γεγονός που θα δικαιολογούσε
και τη μακρόχρονη παραχώρηση στον επενδυτή κατάλληλης προνομιούχου περιοχής.
Με τα δεδομένα αυτά νομίζω, ότι η πρόταση πρέπει
να τύχει της δέουσας προσοχής και της κατάλληλης προβολής απ΄όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς.
Αξίζει μία προσπάθεια.
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Από την παρουσίαση των βιβλίων του κ. Δημ. Κοσμά (βλ. σελ. 32)

Αθ. Χριστιανός
Φιλόλογος

Η Έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα διαβάζει το βιογραφικό του κ. Κοσμά

Ιωαν. Καραμίχος
Φιλόλογος

Δημ. Κοσμάς
Φιλόλογος

Στ. Αυγολούπη
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ιωάν. Τσίκουλας
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Από την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Ιωάννη Τσίκουλα (βλ. σελ. 32)

Χρ. Παπαγιάννης
Ιατρός

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συγχαίρει και ευχαριστεί.

Από την χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Εστία μας (βλ. σελ 32)

Η μικρή μας
Ραφαέλα

Η κ. Θεώνη Κοσμά απαγγέλει Χριστουγεννιάτικα ποιήματα

Από την διήμερη εκδρομή σε Πισοδέρι - Φλώρινα - Πρέσπες - Καστοριά (βλ. σελ. 33)

Στην Καστοριά

Ψηλά στη Βίγλα του Πισοδερίου, στα χιόνα του χιονοδρομικού

Το ακροατήριο

Οι κύκνοι της λίμνης
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Ο κ. Ιωάννης Κοτσάνης
αρχηγός και διάκονος...
της εκδρομής και των εκδρομέων

Στους Ψαράδες
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ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ Χ

Η χορωδία του Δήμου Πολυγύρου με τον Δήμαρχο της πόλεως, τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας κ.ά.

Η χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Γαλάτιστας.

Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κασσάνδρειας του Δήμου Κασσάνδρας.
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Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓ ΥΡΟ (17-12-2011)

Η χορωδία Σταγείρων - Ακάνθου του Δήμου «Αριστοτέλης».

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ο Αριστοτέλης».

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης προσφωνεί τους καλεσμένους και το κοινό.

Η Έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα παρουσίαζει
τα βιογραφικά των χορωδιών.
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Ο Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώτης είχε
το γενικό συντονισμό της εκδήλωσης.
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Από την ετήσια γενική συνέλευση (15-1-2012)

Στην σειρά για την ταμειακή τακτοποίηση.

Ο ταμίας ο κ. Αβρ. Παπαδόπουλος διαβάζει τον οικ. απολογισμό του 2011.

Ο Πρόεδρος της εξελ. επιτροπής κ. Φώτης Ταλέας διαβάζει την έκθεση.

Ο κ. Κων. Κοντογιαννόπουλος ανακυρήχθηκε επίτιμο μέλος.

Από τον ετήσιο χορό μας

Ο Πρόεδρος πλαισιωμένος από το Δ.Σ. απευθύνει τον καθιερωμένο χαιρετισμό.
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ΛΕΞΕΙΣ ΣΥΝΤΜΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΟΝΟΣΥΛΛΑΒΕΣ ΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΣΜΑΓΑΣ

Τον τελευταίο

καιρό ηχούν στ’ αυτιά μας,
προκαλώντας οδυνηρά αισθήματα και θλιβερές σκέψεις, λέξεις όπως περικοπή, περιορισμός, μείωση, εξοικονόμηση χρήματος. Δεν ξέρω αν η ρήση «ο χρόνος
είναι χρήμα» μπορεί να εξισώσει πραγματικά τα δύο μεγέθη. Πάντως μια αντίστοιχη πρακτική εξοικονόμησης
χρόνου χαρακτηρίζει τη ντοπιολαλιά της Χαλκιδικής,
στην οποία οι συντμήσεις λέξεων αποτελούν βασικό
χαρακτηριστικό. Αυτή η λογική ελαχιστοποίησης του
δαπανώμενου χρόνου σε σχέση με το αναμενόμενο επικοινωνιακό αποτέλεσμα κρύβει μια καθαρά οικονομική
τακτική, η οποία παρόλα αυτά ούτε άνωθεν επιβάλλεται, ούτε δυσάρεστη είναι και αποτελεί μέρος της καθημερινότητας όλων των Χαλκιδικιωτών εδώ και πολλές
γενιές. Το χρονικό κέρδος, άρα και το ενεργειακό όφελος, από την σύντμηση των λέξεων στη χαλκιδικιώτικη
διάλεκτο μπορεί μάλιστα να φτάσει ή και να ξεπεράσει
το 50%. Ενδεικτικά, αν κανείς σκεφτεί λέξεις στον ενικό
αριθμό (πόσο μάλλον στον πληθυντικό!), σχετιζόμενες
με το ανθρώπινο σώμα, με την ενδυμασία, με την οικία
ή τον οικιακό εξοπλισμό, με τα αγροτικά εργαλεία, με τα
γεωργικά προϊόντα, με το ζωϊκό βασίλειο, καθώς και με
διάφορα ακόμα σύνολα λέξεων, θα εντυπωσιαστεί από
το πόσες προφέρονται με τον συντομότερο χρονικά και
συμφερότερο ενεργειακά τρόπο, δηλαδή ως μονοσύλλαβες, ενώ στην κοινή ελληνική είναι τουλάχιστον δισύλλαβες. Συγκεκριμένα παραθέτω τις εξής λέξεις κατά
κατηγορία:
ανθρώπινο σώμα: φρυδ’ (φρύδι), ματ’ (μάτι), ’φτι
(αφτί), μυτ’ (μύτι), ρ’θουν’ (ρουθούνι), χειλ’ (χείλι),
δοντ’ (δόντι), μπ’γουν’ (πηγούνι), γεν’ (γένι), σ’λουπ’
(σουλούπι), ζ’νιχ’ (ζινίχι), πλατ’ (πλάτη), ραχ’ (ράχη),
μεσ’ (μέση), β’ζι (βυζί), χερ’ (χέρι), πηχ’ (πήχη), νυχ’
(νύχι), τζιερ’ (τζιέρι), σ΄κωτ’ (συκώτι), κ’λια (κοιλιά),
κ’λι (κωλί), ποδ’ (πόδι), μπουτ’ (μπούτι), γον’ (γόνυ/γονατο), κνημ’ (κνήμη), κότσ’ (κότσι), μ’δουλ’ (μεδούλι),
ενδυμασία: φ’σταν’ (φουστάνι), ζ’ναρ’ (ζωνάρι),
γαντ’ (γάντι), σαλ’ (σάλι), σκ’φουν’ (σκουφούνι), τσολ’
(τσόλι), χραμ’ (χράμι),
οικία/οικιακός εξοπλισμός: σπιτ’ (σπίτι), στεγ’
(στέγη), λουκ’ (λούκι), πρεκ’ (πρέκι), ντ’βαρ’ (ντουβάρι), τζαμ’ (τζάμι), κοχ’ (κόχη), συρτ’ς (σύρτης), βρυσ’
(βρύση), σκαφ’ (σκάφη), κ’βας (κουβάς), καδ’ (κάδη),
γκιουμ’ (γκιούμι), π’θαρ’ (πιθάρι), σ’νι (σινί), τ’γαν’
(τηγάνι), τσ’καλ’ (τσουκάλι), μπρικ’ (μπρίκι), χ’λιαρ’
(κουτάλι), π’ρουν’ (πηρούνι), μπλαστρ’ς (πλάστης),
κλωστρ’ς (κλώστης), χτεν’ (χτένι), μ’ταρ (μυτάρι),
στ’μον’ (στημόνι), κ’βαρ (κουβάρι), τσ’μπιδ’ (τσιμπίδι),
ραφ’ (ράφι), ντ’λαπ’ (ντουλάπι), ντ’βαν’ (ντιβάνι),
αγροτικά εργαλεία: φκυαρ’ (φτυάρι), τσαπ’ (τσάπη),

τσ’κουρ’ (τσεκούρι), μ’στρι (μυστρί), γ’νι (υνί), πλαν’
(πλάνη), ξαλ’ (ξάλι), φ’κιελ’ (δικέλι), ζ’γος (ζυγός),
γεωργικά προϊόντα: κ’κι (κουκί), ρ’βιθ’ (ρεβίθι),
σταρ’ (σιτάρι), κρ’θαρ’ (κριθάρι), βρωμ’ (βρώμη), ροβ’
(ρόβη), ροδ’ (ρόδι), μελ’ (μέλι), λαδ’ (λάδι),
ζωϊκό βασίλειο: ζ’λαπ’ (ζουλάπι), ’λαφ’ (ελάφι),
κ’ναβ’ (κουνάβι), μ’λαρ’ (μουλάρι), π’λαρ’ (πουλάρι),
βοδ’ (βόδι), γίδ’ (γίδι), ζ’γουρ’ (ζυγούρι), γ’ρουν’ (γουρούνι), σκ’λι (σκυλί), φιδ’ (φίδι), σκ’ληκ’ (σκουλήκι), χελ’
(χέλι), ψαρ’ (ψάρι), στρειδ’ (στρείδι), μυδ’ (μύδι), π’λι
(πουλί), χ’ναρ’ (χηνάρι), τζ’γαρ’ (τσιγάρι/σπουργίτι),
γκιων’ς (γκιώνης), κ’νουπ’ (κουνούπι), μ’γιαρ’ (μυγιάρι/
κρασόμυγα), τσ’μουρ’ (τσιμούρι), τσ’βικ’ (τσιβίκι).
Βεβαίως, αυτή η λογική συντμήσεων των λέξεων
της χαλκιδικιώτικης διαλέκτου στην ελάχιστη λεκτική
μονάδα επικοινωνίας, δηλαδή τη μια συλλαβή, απαντάται σε εκατοντάδες ακόμα ουσιαστικά, κύρια και
κοινά (τόσο αφηρημένα όσο και συγκεκριμένα): Γιάν’ς
(Γιάννης), Γιωρ’ς (Γιώργος), δ’λεια (δουλειά), κλεφτ’ς
(κλέφτης), β’νο (βουνό), μ’λια (μηλιά), σ’κια (συκιά),
σ’ναχ’ (συνάχι), σφαχτ’ς (σφάχτης), ζ’μαρ’ (ζυμάρι),
μπ’γαδ’ (πηγάδι), σκ’νι (σχοινί), γκεμ’ (γκέμι), κ’μασ’
(κουμάσι), κ’μας (κιμάς), σ’μαδ’ (σημάδι), σιαδ’ (σιάδι),
σ’μιτ’ (σημίτι), αλλά και σε άλλα μέρη του λόγου όπως
επίθετα: ζ’λιαρ’ς (ζηλιάρης), ξ’νος (ξινός), ξικ’ς (ξίκης),
ψ’λος (ψηλός), φτ’νος (φτηνός), σβελτ’ (σβέλτη), μπουζ’
(μπούζι), κ’φος (κουφός), κ’τσος (κουτσός), καθώς και
σε αριθμητικά: εξ’ (έξι), πρωτ’ (πρώτη), τριτ’ (τρίτη),
πεμπτ’ (πέμπτη), μ’σος (μισός), σε αντωνυμίες: τ’ν αλ’
(την άλλη), θ’κια μ’ (δικιά μου), ουλν’ (όλοι), τοσν’ (τόσοι), σε ρήματα: χ’ταζ’ς (κοιτάζεις), κ’τσαιν’ς (κουτσαίνεις), δ’λευ’ς (δουλεύεις), κ’φαιν’ς (κουφαίνεις), γραφ’ς
(γράφεις), σπερν’ς (σπέρνεις), βλεπ’ς (βλέπεις), κ’νας
(κουνάς), σε επιρρήματα: τ’ χρον’ (του χρόνου), κατ’
(κάτω), παν’ (πάνω), καπ’ (κάπου), ετσ’ (έτσι), περσ’
(πέρσυ), οχ’ (όχι), σε συνδέσμους: μ’ου (μόνο) και σε
επιφωνήματα ή καλύτερα επιφωνηματικές εκφράσεις:
θε’ μ’ (θεέ μου), φρικ’ (φρίκη).
Μάλιστα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ολόκληρες φράσεις στη χαλκιδικιώτικη διάλεκτο αποκλειστικά
με συντμημένες μονοσύλλαβες λέξεις, όπως ο διάλογος
ανεκδοτολογικού χαρακτήρα ανάμεσα σε κάποιον που
πουλούσε ένα πήλινο πουλάκι και σε άλλον που το αμφισβητούσε, ισχυριζόμενος ότι ο πρώτος πουλάει μόνο
μια μάζα πηλού: -Π’λω π’λι. -Αμ δεν π’λας π’λι, π’λο
π’λας. –Πώς π’λω π’λο, π’λι π’λω (-Πουλώ πουλί. –Αμ
δεν πουλάς πουλί, πηλό πουλάς. –Πώς πουλώ πηλό,
πουλί πουλώ).
Η σύντμηση κάθε μιας από τις παραπάνω λέξεις,
οι οποίες στο σύνολό τους σχετίζονται με το άμεσο
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περιβάλλον των Χαλκιδικιωτών και αποτελούν μέρος
της καθημερινότητας απλών, αγράμματων ως επί το
πλείστον ανθρώπων, δε στηρίζεται σε αυθαίρετες αποφάσεις, αλλά σε συγκεκριμένους γραμματολογικούς
κανόνες. Συγκεκριμένα, οι παροξύτονες λέξεις που τελειώνουν σε ι, η, υ, ει, οι, τα αποβάλλουν: σπιτ’ (σπίτι),
χαρ’ (χάρη), διχτ’ (δίχτυ), παιζ’ (παίζει), λυκ’ (λύκοι).
Πολλές φορές ακόμα, στα οξύτονα αποβάλλεται από
την παραλήγουσα το ου, υ, ι: ζ’μι (ζουμί), ψ’χη (ψυχή),
ψ’λος (ψιλός). Επιπλέον, αν υπάρχουν δυο συνεχόμενα
ου στην προπαραλήγουσα και παραλήγουσα, συνήθως
αποβάλλεται το πρώτο: κ’δουν’ (κουδούνι).
Σίγουρα αυτοί οι κανόνες παρουσιάζουν ανάλογα με
τις μικροπεριοχές του νομού μας κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες επεκτείνονται και σε φωνολογικό, μορφολογικό και λεξιλογικό επίπεδο. Παρόλα αυτά η χαλκιδικιώτικη διάλεκτος εμφανίζει σε γενικές γραμμές ένα
συνεκτικό πρόσωπο, που τη διακρίνει εύκολα στο ψηφιδωτό των ελληνικών διαλέκτων οι οποίες συνεχίζουν

να εμπλουτίζουν την ελληνική γλώσσα και να αντιστέκονται στην ισοπεδωτική δύναμη του αθηνοκεντρικού
υδροκεφαλισμού. Η εισβολή όμως της τηλεόρασης και
του διαδικτύου, η ευκολία πρόσβασης των ατόμων σε
άλλες και από άλλες περιοχές, η μεταβολή του χαρακτήρα των επαγγελμάτων και σαφέστατα η ομοιομορφωτική επίδραση της πανελλαδικής εκπαίδευσης ρίχνουν
τη σκιά τους στην εξέλιξη των τοπικών διαλέκτων, στη
θέση των οποίων φαίνεται να επικρατεί σταδιακά η κοινή ελληνική με φαινόμενα ιδιότυπης παρεμβολής.
Σε μια εποχή λοιπόν που τα πάντα γύρω μας ψυχορραγούν ας μην υποτιμούμε την τοπική μας χαλκιδικιώτικη διάλεκτο και ας μην απαξιώνουμε τους
ιδιωματισμούς της, γιατί, όπως ακριβώς στο επίπεδο
της παγκόσμιας οικονομίας η πτώχευση μιας χώρας
πιθανώς να σημαίνει εκφυλιστικά φαινόμενα και για
άλλες, έτσι και στο επίπεδο της γλωσσικής επικοινωνίας ο εκφυλισμός μιας ντοπιολαλιάς μας καθιστά όλους
φτωχότερους.

* * *

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με ομόφωνη απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, πρότεινε, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού και η Γεν. Συνέλευση των μελών της 15ης Ιανουαρίου 2012 δέχθηκε την πρόταση και ανακήρυξε επίτιμο μέλος του Συλλόγου τον εκ Πολυγύρου Μαθηματικό και τέως
Λυκειάρχη κ. Κωνσταντίνο Κοντογιαννόπουλο. Στην πρόταση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο τιμώμενος είναι από
τα αρχαιότερα μέλη (Α.Μ. 7) και έχει συνεχή, ενεργή παρουσία στα δρώμενα του Συλλόγου για πολλά χρόνια. Διετέλεσε μέλος των Δ.Σ. με ουσιαστική συμμετοχή και το όνομά του είναι γραμμένο στον κατάλογο των διοικήσεων.
Σήμερα συνεχίζοντας την προσφορά του είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του Παγχαλκιδικού Λόγου συμμετέχοντας και ως αρθρογράφος.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Ετο̋ ιδρύσεω̋ 1903

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΗΣ 15η̋ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ. Σ. ΑΥΤΟΥ. ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΠΟΝΕΜΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
24

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Ο ΣΙΜΟΣ, Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΜΟΥ
ΝΙΚΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Ήταν

μικρόσωμος, τριχωτός, σταχτόχρωμος με
δύο μεγάλα μαύρα μάτια κρυστάλλινα, τρυφερός και
χαδιάρης σαν παιδάκι, αλλά μέσα του ήταν δυνατός και
σκληρός σαν πέτρα.
Τον αγόρασε ο πατέρας από έναν συγχωριανό του,
τον Σίμο, οπότε πήρε και το όνομα του.
Του φτιάξαμε καινούργιο σαμάρι και καπίστρι με γαλάζιες και άσπρες χάντρες να είναι όμορφος και να μην
τον πιάνει το μάτι.
Τις πρώτες ημέρες τον αφήναμε ελεύθερο να βόσκει
στο χωράφι γύρω από την καλύβα, για να δυναμώσει.
Έψαχνε κι εύρισκε τρυφερά χορτάρια, τα μασούλαγε
κουνώντας πότε την ουρά του δεξιά, αριστερά και πότε
τ’ αυτιά του από ευχαρίστηση.
Πλησίαζε με τη μουσούδα του, ρόδινα γαλάζια και
κίτρινα λουλουδάκια, τ’ άγγιζε τα
μύριζε και πήγαινε πιο πέρα για
χορτάρι.
Το βράδυ τον δέναμε στο στάβλο με τα άλλα ζώα. Γεμίζαμε το
παχνί του άχυρο και στη μέση του
μετρούσαμε πέντε χούφτες βρώμη.
Με τον καιρό η τρίχα άρχισε να
γυαλίζει και ο Σίμος ζωήρεψε.
Δύο τρεις φορές τον χάσαμε,
είχε βρεθεί με την γαϊδούρα του
Μπάρμπα Κώστα, γείτονα στα χωράφια.
Ύστερα από αυτές τις εξορμήσεις του, τον δέναμε με
μακρύ σχοινί κοντά στ’ αλώνι κι αν τύχαινε να περάσει
κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο δεμάτια στάχυα, ήθελε να
κόψει το σκοινί, χοροπηδούσε και γκάριζε σαν τρελός.
Τα καλοκαίρια μαζί με το Σίμο στα θερισμένα χωράφια και μονοπάτια κάτω από τον καυτό ήλιο σε μακρινά
ή κοντινά ταξίδια γνωρίσαμε τον κόσμο που ήταν γύρω
μας: δέντρα, πουλιά, λουλούδια, έντομα, μοσχοβότανα,
θάμνους.
Ήταν ένας κόσμος όμορφος κι απλός, απλός σαν τη
ζωή μας στα χωράφια. Χαιρόμασταν τα πρωινά το φως
του ήλιου, την ανάσα, την μυρωδιά της γης, τους ανθρώπους που ήταν γύρω μας.
Στο χωριό ανεβαίναμε κάθε λίγο και λιγάκι για κρασί, ψωμί και τρόφιμα, στη Γερακινή για αχλάδια, στην
Όλυνθο για καρπούζια και πεπόνια. Τα άλλα μας ταξίδια
γύρω από την καλύβα ήταν πιο ξεκούραστα.
Πηγαίναμε τις περισσότερες φορές να φέρουμε ξύλα
για το μαγείρεμα, λιόκλαδα για το φούρνο και κρύο
νερό από τη βρύση.
Καβάλα πάνω στο Σίμο έψαχνα μέσα στις ελιές για
τρυγονίτικη φωλιά ή τραγουδούσα τα τραγούδια, που
έλεγαν οι θεριστάδες στο αλώνι δίπλα στις θησωνιές,

αφού έπιναν πρώτα σε αλουμινένια κύπελα κρασί την
ώρα του βραδινού φαγητού.
Άλλοτε λογάριαζα σε ποιο δέντρο θα σκαρφάλωνα,
αν έβγαινε λύκος στο δρόμο μου.
Οι σαύρες πολλές φορές με τρόμαζαν με το γρήγορο
τρέξιμό τους στα ξερά χόρτα, το φίδι πάγωνε την καρδιά
μου.
Ο Σίμος με νευρίαζε, όταν κάθε τόσο και λιγάκι κατέβαζε το κεφάλι του και μύριζε τις καβαλίνες του δρόμου
και μερικές φορές έβγαζε ένα παραπονιάρικο γκάρισμα
που σταματούσε το κελάηδημα των πουλιών.
Όπου ήθελα με κουβαλούσε ο Σίμος, και αν ο δρόμος ήταν δύσβατος και ζοριζόταν, κατέβαινα για να τον
ανακουφίσω.
Αν ήταν να περάσω καβάλα στο Σίμο από το σπίτι
της Αννετούλας, χτυπούσα με τα
πόδια μου τα πλευρά του κι αυτός
καταλάβαινε ότι έπρεπε να τρέξει
με όλη του τη δύναμη, για να μας
θαυμάσουν τα κορίτσια και να μας
προσέξει η Αννέτα.
Μια μέρα όμως, καθώς έτρεχε
μπροστά στο σπίτι της, σκόνταψε
και βρεθήκαμε κι οι δύο στο χώμα.
γέλασε τότε όλη η γειτονιά, γέλασε
και η Αννετούλα, αλλά εμείς συνεχίζαμε τον καλπασμό μας και πάλι
μπροστά από το σπίτι της.
Ήρθε όμως μια εποχή που οι περιπλανήσεις μας στα
χωράφια και τους ελαιώνες κόπηκαν στη μέση. Αυτοί
που είχαν την δύναμη να οργώσουν, να σπείρουν, να θερίσουν χάθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο ...
Αναγκασθήκαμε λοιπόν να αφήσουμε την Καλύβα
και τα χωράφια και να πηγαίνουμε με το Σίμο τώρα στο
βουνό για ξύλα. Το δάσος ήταν όμορφο και κάτι το καινούργιο στη ζωή μας. Τα χρόνια όμως περνούσαν και οι
ανάγκες ψευτομπαλώνονταν.
Ο Σίμος κουράστηκε και γέρασε, δεν είχε τώρα κότσια για δουλειά, αυτός που ποτέ του δεν αρνιόταν το
φορτίο όσο βαρύ και αν ήταν, ποτέ του δεν διαμαρτύρονταν, δεν δάγκωνε και δεν κλωτσούσε ...
Ακόμη κι αυτή του η αδυναμία για τις θηλυκές του
σιναφιού του είχε πια ξεθυμάνει, κι ας ήταν Μάης μήνας
με δροσιές και με λουλούδια.
Μια ζωή καλόβολος δουλευτής, έδινε χωρίς να παίρνει, κι’ όμως ένα πρωινό ανεβήκαμε για τελευταία φορά
στο δάσος. Χάιδεψα τα δακρυσμένα μάτια του, πήρα
στα χέρια μου το καπίστρι με τις γαλάζιες και άσπρες
χάντρες και τράβηξα το δρόμο του γυρισμού με βήματα
αργά και σκυφτό κεφάλι.
Στην στροφή του δρόμου έστρεψα τα μάτια μου για
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που κάποιος Ταξιαρχιώτης τον πήρε για να σέρνει δύο
κατσίκες στο μπαξέ του. Τώρα ο Σίμος πια δεν ζει. Ένα
βράδυ έμεινε μόνος του πάλι μέσα στη νύχτα... Το πρωί
δεν χάρηκε το φως του ήλιου, δεν πήγε στη βρύση για
νερό...
«Φίλε μου Σίμο, αν είσαι τώρα, όπως νομίζω σ’ ένα
λιβάδι τ’ ουρανού κι έχεις στην τριχωτή σου πλάτη μικρούς αγγέλους, μ’ έχεις άραγε ξεχάσει; Πές μου Σιμάκο,
με θυμάσαι καθόλου;».

στερνή φορά στον πιστό καλό μου φίλο που έμενε ακίνητος ακόμη στο ίδιο μέρος που τον άφησα κι όλο με
κοίταζε με απορία, καθώς ξεμάκραινα από κοντά του.
Δεν ήθελε ίσως να πιστέψει ότι υπάρχει στον κόσμο
τόση αχαριστία.
Την άλλη μέρα το πρωί που η μητέρα πήγε ν’ ανοίξει
την πόρτα για να ‘ρθει ο γαλατάς, βλέπει το Σίμο νηστικό και παραπονεμένο να στέκει έξω από την αυλόπορτα.
Ο γυρισμός του με συγκίνησε. Τον κράτησα ως τη μέρα

* * *

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ
Μαθηματικός

Την επόμενη

φορά που θα επισκεφθείτε την
Αθήνα, κατεβαίνοντας την οδό Σταδίου από την πλατεία
Συντάγματος προς την Ομόνοια, και συναντήσετε τις
οδούς Παπαρρηγοπούλου, Δραγατσανίου και Κοραή, θα
βρεθείτε σε μια πλατεία με το παλιό όνομα «πλατεία 25ης
Μαρτίου» ή «Πλατεία Εθνικής συμφιλιώσεως» όπως λέγεται σήμερα. Το πρώτο όνομα ήταν « πλατεία Αισχύλου».
Πιστεύω πως λίγοι την ξέρουν με τα ονόματα
αυτά, αφού είναι ευρύτερα γνωστή ως «πλατεία Κλαυθμώνος» ή και ως «κήποι Κλαυθμώνος». Την ονομασία
αυτή την πήρε και έκτοτε επικράτησε από ένα χρονογράφημα του συγγραφέα και κατόπιν ακαδημαϊκού Δημ.
Γρ. Καμπούρογλου το 1878, στην «ΕΣΤΙΑ» με αφορμή
το εξής περιστατικό: Δίπλα από την πλατεία αυτή ήταν,
κατά το 1878, το κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών
(που κατεδαφίστηκε το 1939), μπροστά στο οποίο συγκεντρώνονταν την εποχή εκείνη οι απολυμένοι Δημόσιοι υπάλληλοι, «κλαυθμηρίζοντας και επιδιώκοντας τον
επαναδιορισμόν των». Σήμερα δεν τους απολύουν αλλά
τους βάζουν σε …εφεδρεία! Να σημειωθεί πως τότε, με
την αλλαγή του κόμματος στην κυβέρνηση, παύονταν
οι Δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ανήκαν στο κόμμα αυτό.
- Τότε δεν χρειαζόταν τρόικα ! - Κάτι ανάλογο γινόταν,
πριν από μερικά χρόνια, και με τους Γεν. Γραμματείς των
Υπουργείων και με τους υπαλλήλους του προγράμματος
Stage, τους συμβασιούχους.
Εκείνη την περίοδο κάθε υπάλληλο, που παυόταν, τον αποκαλούσαν ειρωνικά « π α υ σ α ν ί α»!
Για το λόγο αυτό και ο δάσκαλος ενός χωριού, ο κύριος
Βασίλης, που δεν ήταν τότε οπαδός του κόμματος που
κέρδισε στις εκλογές, ήταν πολύ ανήσυχος και περίμενε την απόλυσή του. Τότε την απόλυση την πήγαινε ο
επιθεωρητής, που θα τον επιθεωρούσε και θα τον έκρινε ……μη κατάλληλο ! Γι’ αυτό, ο κύριος Βασίλης κάθε
πρωί που πήγαινε στο σχολείο έγραφε στον πίνακα με
καλλιγραφικά γράμματα τα παρακάτω

« Ο δάσκαλος είπε ο επιθεωρητής είναι γάιδαρος».
Ένα πρωινό έρχεται ο επιθεωρητής στο σχολείο και
μπαίνει στην αίθουσα διδασκαλίας. Μετά τα τυπικά, ο
κύριος Βασίλης, ενημερώνει τον επιθεωρητή ότι το μάθημα σήμερα είναι για «τα σημεία στίξης» ! και σηκώνει
στον πίνακα ένα μαθητή.
ΔΑΣ: Βάλε Γιώργο κόμμα μετά τη λέξη δάσκαλος. Ο
μαθητής βάζει το κόμμα οπότε έχουμε στον πίνακα « Ο
δάσκαλος , είπε ο επιθεωρητής, είναι γάιδαρος».
ΔΑΣ: Παιδιά, τι μας λέει η πρόταση; Ποιος είναι
γάιδαρος;
Τα παιδιά πάγωσαν, έμειναν βουβά για λίγο και μετά
άρχισαν δειλά-δειλά κάποια να σηκώνουν το χέρι τους.
Πες μας εσύ Μαρία . Η Μαρία χαμηλόφωνα λέει: Ο δάσκαλος...
ΔΑΣ: Σβήσε, Γιώργο, τώρα το κόμμα και βάλτο μετά
τη λέξη είπε.
Ο Γιώργος το κάνει και στον πίνακα έχουμε:
« Ο δάσκαλος είπε , ο επιθεωρητής είναι γάιδαρος»
ΔΑΣ: Ποιος παιδιά τώρα είναι γάιδαρος;
Οι μαθητές σήκωσαν όλοι τα χέρια, λες και ήθελαν
να πάρουν εκδίκηση για τον αγαπημένο τους δάσκαλο,
τον κύριο Βασίλη.
ΔΑΣ: Πες μας εσύ Χρήστο.
ΜΑΘ: Ο επιθεωρητής κύριε... (Με φωνή που σε
κούφαινε ! ).
ΔΑΣ: Βλέπετε, παιδιά μου, την ισχύ του κόμματος;
Άλλοτε κάνει γάιδαρο το δάσκαλο και άλλοτε τον επιθεωρητή.
Θα μου πείτε τώρα, τι έγινε ο δάσκαλος, ο κύριος
Βασίλης; Μα έγινε « Π α υ σ α ν ί α ς»!
Σήμερα στην τρομερή οικονομική κρίση που βρισκόμαστε οι «π α υ σ α ν ί ε ς» είναι πολύ περισσότεροι από
το 1/10 του πληθυσμού, αριθμός για το βιβλίο Γκίνες !
Αλήθεια πότε η λέξη κόμμα θα έχει μόνο την έννοια της ….στίξης;
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΟΔΟΣ, Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΖΙΛΙ
ΤΟ «ΠΑΡΑΜΑΧΑΛΟ»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής ΑΠΘ

Στα τέλη

που με πλήγωναν ήταν ότι όλοι οι Σαλονικιοί έμεναν σε
κάποια οδό και σε κάποια συνοικία. Έτσι τα «παραθεριστάκια» έλεγαν μεταξύ τους ότι μένουν στην τάδε οδό,
στον τάδε αριθμό, στην τάδε συνοικία. Εμείς με βουλωμένα στόματα δεν είχαμε μούτρα να πούμε σε ποιο μέρος
του Πολυγύρου μέναμε. Είχαμε κάποιες ονοματισμένες
γειτονιές, όπως τα «Γιούφτικα», τα «Τενεκετζίδικα», τα
«Κότσαλα», τα «Ανήλια» κλπ., που μας φαινόταν όμως,
και όχι άδικα, τελείως μπανάλ να τις αντιπαραθέσουμε
στη φινέτσα των συνοικιών της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε
ήταν απλώς γειτονιές, μαχαλάδες, δεν ήταν «συνοικίες».
Και ενώ περνούσα μεγάλες στεναχώριες που δεν είχαμε
στον Πολύγυρο, μεταξύ πληθώρας άλλων, οδούς και συνοικίες πήρα τη μεγάλη απόφαση κόντρα στη μοίρα μου.
Παίρνω ένα τεράστιο καρφί, πηγαίνω στη σιδερένια πόρτα της αυλής μας που έβλεπε στο δρόμο και χαράζω πάνω
στη λαδομπογιατισμένη επιφάνειά της με μεγάλα γράμματα «ΟΔΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 10». Αφού δεν πήγαινε ο Μωάμεθ
στο βουνό, πήγε το βουνό στον Μωάμεθ. Αφού κανείς δε
σκέφτηκε να βάλει οδούς και αριθμούς στον Πολύγυρο,
βάζω εγώ στο δικό μου σπίτι και τελειώνει η υπόθεση. (Το
«ΒΕΡΜΙΟΥ 10» το δανείστηκα από τη μόνη οδό και τον
μόνο αριθμό που ήξερα από τη Θεσσαλονίκη, καθ’ όσον
εκεί ζούσε η θεία μου η Μαριγούλα, που είχε παντρευτεί
Σαλονικιό και έμενε στη διεύθυνση αυτή).
Καμάρωνα και ξανακαμάρωνα το έργο της έμπνευσής
μου και κοιμήθηκα το βράδυ πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας, που έμενα κι εγώ επιτέλους σε κάποια οδό και σε
κάποιον αριθμό. Αλοίμονο! Η ευτυχία μου κράτησε μόνο
μια νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί ξύπνησα από τις φωνές
δύο γειτονισσών, που φώναζαν τη μάνα μου να βγει να
δει τι έκαναν στην πόρτα μας «ποιος ξέρει ποιοι αλήτες».
Βγήκα κι εγώ μαζί με τη μάνα μου, βλέπαμε χαραγμένο το
«ΒΕΡΜΙΟΥ 10» στην πόρτα απορώντας ποιοι το έκαναν.
Φυσικά έκανα κι εγώ πως απορούσα! Η μάνα μου βέβαια
κατάλαβε αμέσως ποιος ήταν ο δράστης, καθ’ όσον με
είχε ακούσει πολλές φορές να εκφράζομαι για την έλλειψη οδών, αριθμών και συνοικιών στον Πολύγυρο.
Παρ’ όλο που το ξαναβάψιμο της πόρτας θα επιβάρυνε τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, τον οποίο
πολύ πρόσεχε η μάνα μου, το πήρε από την άλλη πλευρά και ξέσπασε σε ηχηρά γέλια. «Εγώ ξέρω ποιος τα
έγραψε», είπε. «Αυτό το λωλοπαρμένο, το φανταμένο», δείχνοντας εμένα. «Φαγώθηκε να έχουμε οδό και
αριθμό όπως οι Σαλονικιοί». Μέσα στη γενική ευθυμία
ο μόνος πληγωμένος και εκτεθειμένος παρέμεινα εγώ,

της δεκαετίας του ’40 και στις αρχές
της δεκαετίας του ’50 η εμφάνιση του Πολυγύρου και η
καθημερινή ζωή στον Πολύγυρο απείχε έτη φωτός από
εκείνες της Θεσσαλονίκης. Βλέπαμε, όταν πηγαίναμε στη
Θεσσαλονίκη, εμείς τα χωριατάκια .., πού και πώς ζούσαν
οι Σαλονικιοί και «εκαμνάμι μάτια» και «απόμνισκαν
ικεί τα μάτια μας» και «μας έτρεχαν τα σάλια».
Λίγο πριν μπούμε με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη
βλέπαμε από κοντά τα αεροπλάνα στο πραγματικό τους μέγεθος στο αεροδρόμιο του Σέδες και μέναμε άναυδοι, γιατί
η εικόνα που είχαμε εμείς για τα αεροπλάνα στον Πολύγυρο
ήταν ενός αντικειμένου στο μέγεθος πουλιού, που πετούσε
στον ουρανό. Μετά βλέπαμε από κοντά τη θάλασσα «ζωντανή», με κύματα, ενώ από τον Πολύγυρο τη βλέπαμε σαν
έναν ακίνητο καθρέφτη. Και τέλος άρχιζε η μαγεία. Μέγαρα,
μεγάλοι δρόμοι, λεωφορεία, τραμ, κούρσες, άνθρωποι να
περπατούν βιαστικά, ενώ εμείς περπατούσαμε με το πάσο
μας, κούκλες σε μέγεθος ανθρώπου να προβάλλουν τα ρούχα στις βιτρίνες των καταστημάτων, φωνές μικροπωλητών
με κορυφαίες τις φωνές των κουλουρτζήδων, που πουλούσαν τα ονειρεμένα σαλονικιά κουλούρια, και ανθρώπους να
μιλούν με το «καλέ» και με το «σεις και με το σας» και όχι με
το «βρε» και το «μαρή» όπως εμείς.
Οι πρώτες επαφές με τη μεγαλούπολη ήταν μια εμπειρία μοναδική, που ακόμα με συγκλονίζει, όταν τη θυμάμαι. Ο θαυμασμός μας όμως έφθανε στο ζενίθ, όταν
μπαίναμε σε κάποιο Θεσσαλονικιό σπίτι. Ηλεκτρικά κουδούνια στις πόρτες, τηλέφωνα, παγωνιέρες, ηλεκτρικά
σίδερα, αντικείμενα τελείως άγνωστα σε μας, ραδιόφωνα που έπαιζαν όλη τη μέρα, ενώ σε μας έπαιζαν μόνο τη
νύχτα, καθ’ όσον ηλεκτρικό ρεύμα είχαμε μόνο τη νύχτα
και το πιο σοκαριστικό, το πιο εντυπωσιακό η ύπαρξη
βρύσης με τρεχούμενο νερό μέσα στο σπίτι, ενώ εμείς το
κουβαλούσαμε από τις βρύσες της γειτονιάς και το πιο
απίστευτο η ύπαρξη αποχωρητηρίων μέσα στο σπίτι, που
εμείς για να τα προσεγγίσουμε κατεβαίναμε σκάλες, διασχίζαμε αυλές και κήπους και αλάνες, είτε ήταν μέρα είτε
ήταν νύχτα, είτε είχε ήλιο είτε είχε χιόνια και βροχές.
Εκτός όμως από τις εμπειρίες που είχαμε από αυτά τα
σπάνια ταξίδια μας στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και τα παιδιά των παραθεριστών κάθε καλοκαίρι που μας φούσκωναν τα μυαλά. Μας παραμύθιαζαν ότι στη Θεσσαλονίκη
υπήρχαν και συνέβαιναν όλα τα θαυμαστά του κόσμου
πιθανά και απίθανα, πραγματικά ή φανταστικά, που μας
άφηναν κατάπληκτους και μας έκαναν να νιώθουμε ακόμα χειρότερα που ζούσαμε σε χωριό. Ένα από τα πολλά
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που οι «χωριάτισσες» γειτόνισσες και η μάνα μου δε
συμμερίζονταν το προοδευτικό μου πνεύμα.
Εξακολούθησα να ζω στερημένος οδού, αριθμού και
συνοικίας μέχρι που ήρθε η στιγμή της μεγάλης δικαίωσης
της αστυφιλίας μου αλλά και της μεγάλης μου νίλας, του
μεγάλου μου ρεζιλιού. Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 η
μάνα μου έγινε συνδρομητής του περιοδικού «ΖΩΗ». Δε
θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο τεύχος που της εστάλη. Πάνω
στο τεύχος ήταν γραμμένο με τυπωμένα γράμματα το εξής
απίστευτο, το εξής συναρπαστικό για μένα «Κυρία Χρυσάνθη Τσίκουλα. Συνοικία Κουγιωνάδικα. Πολύγυρος
Χαλκιδικής». Μέθυσα, τρελάθηκα, απογειώθηκα. Ώστε
έχουμε και εμείς συνοικία, ζούμε σε συνοικία, όπως οι Σαλονικιοί, και δεν το ήξερα; Προφανώς και κανένας άλλος
δεν το ήξερε εκτός από τους αποστολείς της «ΖΩΗΣ» που
το έγραψαν για να διευκολύνουν τον ταχυδρόμο, καθ’ ότι
το σπίτι μας γειτόνευε με τα 4-5 σπίτια που ανήκαν στους
αδελφούς Κουγιώνη και ονόμασαν τη γειτονιά μας με τον
βαρύγδουπο τίτλο «συνοικία Κουγιωνάδικα». Έτσι μπορεί
να μην είχαμε οδό, είχαμε όμως συνοικία. Ζούσαμε στη
συνοικία «Κουγιωνάδικα». Το έγραφε επάνω στη «ΖΩΗ».
Υπήρχαν πλέον ντοκουμέντα.
Περίμενα πως και πως το καλοκαίρι να ‘ρθουν οι Σαλονικιοί παραθεριστές να τους το πω κατάμουτρα, όλο
υπερηφάνεια, ότι έχουμε κι εμείς συνοικία και να σταθώ
απέναντί τους ισάξιος, τουλάχιστον ως προς αυτό. Ήταν
χειμώνας όμως και αργούσε η ώρα αυτή. Αλλά ο Θεός
φαίνεται ότι με λυπήθηκε και μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία πριν το καλοκαίρι: Ήταν παραμονές 25ης Μαρτίου και
κάναμε πρόβες για μια σχολική θεατρική παράσταση. Σκηνοθέτες και ενδυματολόγοι δυο δασκάλες. Έλειπε ένα φέσι

για να ολοκληρωθεί η στολή ενός μαθητή κι εγώ γνωρίζοντας ότι είχαμε ένα στο σπίτι προθυμοποιήθηκα να πάω
να το φέρω. Με ρώτησαν οι δασκάλες αν είναι μακριά το
σπίτι μου. Τότε μου ήρθε σαν αστραπή αυτό που έγραφε
η «ΖΩΗ» και πιστεύοντας ακράδαντα ότι ήρθε η μεγάλη
στιγμή είπα με στόμφο: «Δεν είναι μακριά το σπίτι μου.
Είναι εδώ κοντά. Μένω στη συνοικία Κουγιωνάδικα».
Πιστεύω ότι ο Αρχιμήδης, όταν είπε το «εύρηκα», δεν θα
ένιωθε μεγαλύτερη υπερηφάνεια. Η δόξα μου όμως κράτησε όσο ξεστόμιζα τις λέξεις αυτές γιατί αμέσως μετά από
ένα αλληλοκοίταγμα των δασκάλων και ένα πνιχτό τους
γέλιο, ήρθε σαν χείμαρρος ένα γενικευμένο γέλιο. Σε λίγο
όλοι οι δάσκαλοι γελούσαν με την ψυχή τους και με ρωτούσαν και με ξαναρωτούσαν σε ποια συνοικία μένω.
Ντροπιασμένος, απελπισμένος, καταρρακωμένος
πήγα στο σπίτι μου. Η μάνα μου, όταν έμαθε την αιτία,
δεν γέλασε αυτή τη φορά, προφανώς γιατί συνειδητοποίησε ότι η «ξιπασιά» μου δεν περιορίστηκε στην πόρτα της
αυλής μας, αλλά έπαιρνε διαστάσεις «παραμάχαλες». Γινόταν «ρεζίλι παραμάχαλο». «Ρεζίλι Παμπολυγυρινό».
Έτσι μου επανέλαβε αυτά που μου είπε, όταν έγραψα
το «ΟΔΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 10» στην πόρτα μας, αλλά τώρα
με μεγάλη πίκρα και έγνοια: «Καλά να σι γέν(ι). Οδός
και συνοικία σι μάρανι. Ούλα ταχ(ι) η Ζαφειρίτσα μόνι
η φιριτζές τν ίλ(ι)πι. Γένι τώρα ριζίλ(ι) σ’ ούλου του
χουριό και μούλωνι».
Έτσι οι πρώτες μου (και τελευταίες) απόπειρες να
παρέμβω στη χωροταξία του Πολυγύρου απέτυχαν παταγωδώς, αφού ούτε οι γονείς μου, ούτε οι δάσκαλοι
εκείνης της εποχής μπόρεσαν να κατανοήσουν ένα παιδί
που ήταν λίγο πιο μπροστά από την εποχή του.

* * *
ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

συνέχεια από σελίδα 4
συ

ξύ οι δύο
δύ Μακεδόνες
Μα δό
λέ
Εντωμεταξύ
πολέμαρχοι
του Υψηλάντη συνεχίζουν τον αγώνα τους στις Ηγεμονίες όλο
το καλοκαίρι. Ο επίλογος γράφεται στα Καρπάθια, στο
Μοναστήρι του Σέκου. Ο Γεωργάκης Ολύμπιος, όταν πια
η αντίσταση έχει καταρρεύσει μαζί με το οχυρό από τα
στίφη των αντιπάλων, βάζει φωτιά στα τόπια και ανατινάζεται ζωντανός μαζί με τους φίλους και τους εχθρούς.
Είναι το πρώτο ελληνικό ολοκαύτωμα του Εικοσιένα. Και
είναι μακεδονικό. Θα ακολουθήσουν και άλλα, στη Νιάουστα και στην Κασσάνδρα. Ο Γιάννης Φαρμάκης πιστεύει
στην μπέσα των Τούρκων και παραδίδεται. Στέλνεται στην
Κωνσταντινούπολη, όπου τον γδέρνουν ζωντανό.
Το επαναστατικό κίνημα του Ελληνισμού στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες αποτυγχάνει, αλλά η ιδέα της
Ελευθερίας τρέχει πια σαν τη φλόγα στο ξερό χορτάρι.
Στο Μοριά στήνονται τα πρώτα τρόπαια κατά βαρβάρων και πέφτει η Τριπολιτσά. Η Ρούμελη έχει γίνει πεδίο
αγώνα και νίκης απ’ άκρη σ’ άκρη. Το Μεσολόγγι ελευθερώνεται και πορεύεται προς τη μοίρα του ως ιερόν σφάγιον.
Τα νησιά του Αιγαίου ανοίγουν τις στέρνες με τα φλωριά,
ανοίγει και ο στόλος πανιά. Το Γένος μεθάει με τ’ αθάνατο
κρασί του Εικοσιένα. Ένας Μακεδόνας είναι ήδη εκεί, ο Νικόλαος Κασομούλης, που βλέπει και καταγράφει. Θα είναι ο

αυθεντικός ιστορικός του Μεγάλου Αγώνα και ταυτόχρονα
ο πολεμιστής. Στην Τριπολιτσά ικετεύει να του δώσουν μια
μερίδα πολεμικά λάφυρα για την επανάσταση στη Μακεδονία. Δεν του δίνουν ούτε ένα τουφέκι.
Η Μακεδονία, βαριά φορτωμένη στρατεύματα των
Οθωμανών, εισέρχεται στον Αγώνα. Είναι η σπονδυλική
στήλη της Αυτοκρατορίας και η μοναδική γέφυρα του
οθωμανικού στρατού προς τη Νότιο Ελλάδα, γιατί το Αιγαίο ελέγχει ο ελληνικό στόλος. Πρέπει, συνεπώς, να συγκρατήσει με το κορμί της τις οθωμανικές στρατιές που ο
Σουλτάνος πέμπει για να καταπνίξουν την Εθνεγερσία στη
Ρούμελη και στον Μοριά. Αυτοθυσιάζεται αλλά διασώζει
την Εθνεγερσία των Νοτίων Ελλήνων αδελφών της. Ο
αγώνας της, από τη φύση των πραγμάτων, πραγματώνεται
σε τρία αλλεπάλληλα στάδια. Στο πρώτο στάδιο επαναστατεί η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος και η λεπτή ενδοχώρα
από τη Θεσσαλονίκη και τον Λαγκαδά μέχρι τα παράλια
του Στρυμονικού κόλπου και τη Νιγρίτα. Στο δεύτερο στάδιο επαναστατεί η Νιάουστα, το 1822, κι όλη η περιοχή
της. Στο τρίτο στάδιο οι Μακεδόνες μάχονται στη Νότια
Ελλάδα μέχρι την τελική νίκη. Πολεμούν και πέφτουν στο
Μεσολόγγι και στα Ψαρά, στην Εύβοια και στο Τρίκερι,
στη Ρούμελη και στο Μοριά, μέχρι την Κρήτη.
28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Τὰ… παρτάλια
Ἰωακεὶμ Ἀθ. Παπάγγελος
Ἡ εἴσοδος στὴν χερσόνησο τῆς Χαλκιδικῆς γίνε- τος τῆς εὐπρεποῦς καὶ ἀσφαλοῦς εἰσόδου στὴν
ται πλέον, κυρίως, ἀπὸ τρεῖς δρόμους: τὸν δρόμο Χαλκιδικὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσβαση, μὲ συνέπεια
«τοῦ Ξέρξη», τὸν δρόμο τοῦ Πολυγύρου καὶ τὸν πλῆθος χαμένων ζωῶν, μποροῦν νὰ δοθοῦν πάδρόμο τῆς Κασσανδρείας. Καὶ οἱ τρεῖς ἀκολουθοῦν, μπολλες ἀπαντήσεις. Καμμιὰ ὅμως δὲν θὰ περισὲ γενικὲς γραμμές, πανάρχαιους ὁδικοὺς ἄξονες, λαμβάνει τοὺς ὅρους «ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο»
οἱ ὁποῖοι χαράχθηκαν ἀπὸ ταξιδιῶτες ποὺ ἔκαμναν καὶ «σεβασμὸς στὸν ὁδηγό». Διότι οἱ ταγοὶ ποὺ
«ὑπεραστικὰ» ταξίδια διὰ ξηρᾶς καὶ ἐφάρμοζαν τὴν ἐτάχθησαν νὰ φροντίζουν, περὶ ἄλλα ἐτύρβαζον.
Ὁ τρίτος δρόμος, ὁ τῆς Κασσανδρείας, βρίσκεται
βασικὴ ἀρχή: συντομότερα καὶ εὐκολότερα.
Τὸ πρῶτο γνωστὸ μεγάλο ἔργο ὁδοποιΐας στὴν καὶ αὐτὸς σὲ ἀρχαῖον ἄξονα. Σ᾽ αὐτὸν τὸν ἄξονα
Χαλκιδικὴ ἔγινε ἀπὸ τὸν Ξέρξη, στὰ πλαίσια τῆς χαράχθηκε ἡ ὁδὸς ποὺ συνέδεε τὴν Κασσάνδρεια
προετομασίας του γιὰ τὴν περσικὴ ἐκστρατεία μὲ τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία πρέπει νὰ ἀνάγεται
στὴν Ἑλλάδα. Ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸν κάμπο τοῦ ση- τουλάχιστον στὴν ἐποχὴ τοῦ Κασσάνδρου (316 π.
μερινοῦ Σταυροῦ καὶ τραβοῦσε πρὸς τὴν Ἄκανθο Χ.). Στὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ. βελτιώθηκε ἡ
ποιότητά του καὶ τοπο(Ἱερισσό) καὶ τὴν διώρυγα
θετήθηκαν
μαρμάρινα
τοῦ Ξέρξη (Πρόβλακας,
«μιλιάρια». Ἀπὸ τὸν 11ον
σήμερα Νέα Ρόδα), παραμέχρι τὸν 14ον αἰῶνα ὀνοκάμπτοντας τὰ Στάγειρα.
μαζόταν «βασιλικὴ ὁδὸς»
Σήμερα, στὸν ἴδιο ἄξονα
ἢ «δημοσία ὁδός».
βρίσκεται ἡ ἀντίστοιχη
Σήμερα ἀποτελεῖ τὴν
ὁδός, τῆς ὁποίας τὴν ποιβασικὴ ὁδὸ εἰσοδοεότητα καταρρακώνει ἐκείξόδου τῆς Χαλκιδικῆς
νη ἡ φονικὴ στροφή, στὴν
καὶ κατὰ τοὺς θερινοὺς
πρώτη ἀνηφόρα μετὰ τὸν
μῆνες πάσχει ἀπὸ συχνὰ
κάμπο τῆς Μηλιᾶς τοῦ
μποτιλιαρίσματα. Ἔτσι,
Σταυροῦ.
οἱ καρτερικοὶ ταξιδιῶτες
Στὸ γιατὶ ἐπὶ τόσα
ἔχουν τὴν ἄνεση νὰ μεἔτη δὲν λαμβάνεται μέριλετήσουν τὸ ἐμβληματικὸ
μνα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ
Τό… παρτάλι
κτήριο ποὺ τοὺς ὑποπροβλήματος τῆς εὐπρεδέχεται στὴν τουριστικὴ
ποῦς καὶ ἀσφαλοῦς εἰσόδου (καὶ κυρίως ἐξόδου, λόγῳ κατηφόρας) στὴν Χαλκιδική ἢ τοὺς ἀποχαιρετᾶ, σὰν ἐπιστέγασμα
Χαλκιδικὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴν πρόσβαση, μποροῦν νὰ τῶν ἀναμνήσεών τους, καθὼς φεύγουν ἀπ᾽ αὐτήν.
δοθοῦν πάμπολλες ἀπαντήσεις. Καμμιὰ ὅμως δὲν Ὅλοι μας τὸ ἔχουμε ἰδῆ. Πρόκειται γιὰ τὴν ὑλικὴ
θὰ περιλαμβάνει τοὺς ὅρους «ἀγάπη πρὸς τὸν ἀπόδοση τῆς ἐννοίας «παρτάλι». Βρίσκεται ἀμέἄνθρωπο» καὶ «σεβασμὸς στὸν ὁδηγό». Διότι οἱ σως ἀριστερὰ τῆς ὁδοῦ πρὸς τὴν Κασσάνδρεια,
ταγοὶ ποὺ ἐτάχθησαν νὰ φροντίζουν, περὶ ἄλλα στὸ 35,5 χιλιόμετρο. Εἶναι τετραώροφο, μὲ μικρότερο τὸν τέταρτον ὄροφο, ὁ ὁποῖος θυμίζει κάἐτύρβαζον.
Ὁ δεύτερος δρόμος, ὁ τοῦ Πολυγύρου, βρίσκε- πως τόν… Παρθενῶνα πάνω στήν… Ἀκρόπολη!
ται καὶ αὐτὸς σὲ ἀρχαῖον ἄξονα, γνωστὸν ἤδη Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν τὰ ἄλλα, τοποθέτησαν
ἀπὸ τὸν 10ον αἰῶνα (μ. Χ.). Κατὰ τὴν περίοδο στὴν κορυφὴ καὶ δύο ζεύγη τεραστίων μεταλτῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὀνομαζόταν λικῶν πανὼ γιὰ ἐπικόλληση διαφημίσεων, τὰ
«μπεηλίδικος δρόμος» ἢ «δημοσία ὁδός». Γύρω ὁποῖα προσηύξησαν τὸ ὕψος τοῦ ἀνουσιουργήστὸ 1880 ἄρχισε νὰ μετατρέπεται σὲ ἁμαξητόν ματος κατὰ ἄλλους δύο ὀρόφους. Ἐπειδὴ ὅμως,
(ἀπὸ τὴν Γαλάτιστα πρὸς Πολύγυρο), μὲ κατα- προφανῶς, ἀπαγορεύθηκε ἡ ἐπικόλληση διαφησκευὴ γεφυρῶν καὶ διαπλατύνσεις. Τὴν ἐξέλιξη μίσεων, ἦρθαν ἐκεῖνα τὰ ἀνεγκέφαλα καὶ στόλιτῆς ὁδοῦ μπορεῖτε νὰ τὴν μελετήσετε ἐκεῖ στὴν σαν τούς, (πάλαι ποτέ), ἀσπρισμένους τοίχους μὲ
παλιὰ γέφυρα τοῦ Καβρόλακκα, γιὰ τὴν ὁποία ἐπιγραφές, κυρίως «φιλάθλου» περιεχομένου.
Στὸ γιατὶ ἐπὶ τόσα ἔτη δὲν ἐλήφθη οὐσιαστικὴ
τόσον ἐμόχθησεν ὁ μακαρίτης ὁ Εἰρηναῖος.
Ἐνῶ τόσα περιμένει ἡ ἐθνικὴ οἰκονομία ἀπὸ μέριμνα γιὰ τὴν ἐξαφάνιση αὐτοῦ τοῦ ἐξαμβλώτὸν τουρισμὸ τῆς Χαλκιδικῆς, τὸ τμῆμα τῆς ὁδοῦ ματος ἀπὸ τὴν κατ᾽ ἐξοχὴν εἴσοδο στὴν τουριαὐτῆς, ἀπὸ τὴν Θέρμη μέχρι τὴν Γαλάτιστα, εἶναι, στικὴ Χαλκιδική, μποροῦν νὰ δοθοῦν πάμπολλες
σὲ γενικὲς γραμμές, ὁ δρόμος τὸν ὁποῖο βελτίωσε ἡ ἀπαντήσεις. Καμμιὰ ὅμως ἀπὸ αὐτὲς δὲν θὰ πεδικτατορία τοῦ Μεταξᾶ, μόνο ποὺ ἐξαφανίσθηκαν ριλαμβάνει τοὺς ὅρους «στοιχειώδης αἰσθητική»
καὶ «σεβασμὸς στὴν Χαλκιδική». Διότι οἱ ταγοὶ
οἱ καλαίσθητοι μαρμάρινοι χιλιομετροδεῖκτες του.
Στὸ γιατὶ ἐπὶ τόσα ἔτη δὲν ἐλήφθη οὐσια- ποὺ ἐτάχθησαν νὰ φροντίζουν καὶ περὶ αὐτῶν,
στικὴ μέριμνα γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήμα- περὶ ἄλλα ἐτύρβαζον.
29

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 10ο

ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
t Ειδήσεις, τοπικά νέα, συμβάντα και σχόλια από τα χωριά της Χαλκιδικής, όπως τα διαβάσαμε κι εμείς σε παλιές
εφημερίδες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, ακόμη και των Αθηνών. Επιδίωξή μας είναι να φιλοξενούμε κάθε
φορά όσο το δυνατόν περισσότερες εφημερίδες, σε θέματα που αφορούν τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο και τα χωριά
της Χαλκιδικής και το καθένα δίνει το κλίμα της εποχής που αναφέρεται.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
20 Ιανουαρίου 1930: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνήλθον χθες εις γενικήν συνέλευσιν τα μέλη του
Παγχαλκιδικού Συλλόγου και προέβησαν εις την εκλογήν νέου Δ. Συμβουλίου, όπερ απετελέσθη εκ των κ. κ.
Δ. Ζαχαρίου, Β. Βασιλικού, Β. Παπασαραφιανού, Α. Τσιολάκη, Κ. Καραθανάση, Χ. Τρακατέλη, Γ. Κώττα, Β. Δαραβίγκα και Εμμ. Χατζόγλου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή απετελέσθη εκ των κ. κ. Κ.
Δαλαβέρα, Χ. Βατσιέρη και Β. Ακριβοπούλου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
19 Μαρτίου 1914: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Το παρελθόν Σάββατον εγένετο η προαναγγελθείσα Γεν. Συνέλευσις των μελών του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου καθ’ ήν εγένετο η εκλογή του νέου Δ. Συμβουλίου, εκλεγέντων των εξής Κυρίων.
Ζάχος Ευθυμιάδης πρόεδρος, Πολύζης Κατάκαλος
αντιπρόεδρος, Άγγελος Φιλιππίδης ταμίας, Χρήστος
Σταύρου γραμματεύς.
Σύμβουλοι: Μιχαήλ Μόντας, Ιωάννης Μαχίλης,
Χρήστος Παπανικολάου, Κ. Μαρίτης, Ν. Αγγελόπουλος, Δημήτρ. Παπασαραφιανός, Περικλής Γαρουφάλου,
Απόστολος Γιαννούδης, Γεώργιος Δέλλιος, Εμμανουήλ
Κατάκαλος.
Η Γενική Συνέλευσις ανεκήρυξεν ομοφώνως ως επίτιμον πρόεδρον του Συνδέσμου τον επί πενταετίαν διατελέσαντα πρόεδρον αυτού κ. Γ. Παπανικολάου νομοιατρόν Θες/νίκης δια τας πολλάς και πολυτίμους προς τον
Σύνδεσμον υπηρεσίας.
Εκ του γραφείου του Συνδέσμου.

2 Φεβρουαρίου 1930: ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΝ

25 Μαρτίου 1918: ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιτροπή του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Φιλελευθέρων, με επί κεφαλής τον πρόεδρον αυτού ιατρόν κ. Παπανικολάου, παρουσιασθείσα χθες προ του τετιμημένου
στρατηγού κ. Ιωάννου επέδωκεν αυτώ συγχαρητήριον
επιστολήν επί τη ευκαιρία της εις αντιστράτηγον προαγωγής του… Δια της επιστολής ταύτης ο σύλλογος ανεκήρυξε τον στρατηγόν επίτιμον αυτού μέλος.
Ο στρατηγός, συγκεκινημένος, ηυχαρίστησε την επιτροπήν δια την τιμήν ταύτην, εξέφρασε δε την επιθυμίαν του όπως εις πρώτην ευκαιρίαν επισκεφθή την Χαλκιδικήν. Λόγου γενομένου κατόπιν περί της διαγωγής
των στρατιωτών της Χαλκιδικής εις το μέτωπον, τόσον
ο στρατηγός, όσον και το επιτελείον του, εξεφράσθησαν ενθουσιωδέστατα δια τους στρατιώτας αυτούς των
οποίων η ανδρεία και το ηθικόν είναι απαράμιλλον. Το
πρώτον μετάλλιον της στρατιωτικής αξίας προσέθηκεν
ο τετιμημένος αντιστράτηγος, το έλαβεν ο εκ της Κασσάνδρας της Χαλκιδικής Πασχάλης, αυτός ο γενναίος
στρατιώτης ο οποίος υπό βροχήν οβίδων και με προφανή κίνδυνον αυτής της ζωής του παρέλαβε δύο ημετέρους νεκρούς από τα εχθρικά χαρακώματα…

Κατόπιν της αποφασισθείσης, υπό του Υπουργικού
Συμβουλίου, απολλοτριώσεως εκτάσεως 10.000 στρεμμάτων προς ανέγερσιν Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας, ο κ. Δίγκας συνειργάσθη το απόγευμα μετά της
αρμοδίας υπηρεσίας, απεφασίσθη δε όπως τα απαιτούμενα δια την τοπογράφησιν και την μελέτην της αποξηράνσεως ελών συνεργεία μεταβούν εις Χαλκιδικήν
εντός του τρέχοντος μηνός. Διά την αποξήρανσιν θα
χρησιμοποιηθούν 300 έως 400 κατάδικοι.
Η σχετική δαπάνη υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τα 15
εκατομμύρια.
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
8 Φεβρουαρίου 1931: Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
Την προσεχή Παρασκευήν 13ην Φεβρουαρίου θα
δοθεί ετήσιος χορός του Παγχαλκιδικού συλλόγου εν
Θεσσαλονίκη, εις τας αιθούσας του Λευκού Πύργου.
Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Δαραβίγκας και τα
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μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλουν πάσαν
προσπάθειαν δια την επιτυχίαν του χορού. Κατά τον χορόν θα προβληθούν κινηματογραφικαί εικόνες κωμοπόλεων της Χαλκιδικής τη συνεργασία ειδικού Ρώσου ζωγράφου και των καλλιτεχνών φωτογράφων κ. Λιόντα
και Μαυρίδη.
Εκλήθησαν όπως συμμετάσχουν ο Δήμος Πολυγύρου,
αι Κοινότητες Αρναίας και άλλαι τοιαύται ως και οι διευθυνταί των εν Πολυγύρω εκδιδομένων εφημερίδων….
27 Φεβρουαρίου 1955: ΘΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ ΤΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης απέστειλεν
προς τον κ. Νομάρχην Χαλκιδικής το κάτωθι έγγραφον:

ρικών κ. Μακρής εδέχθη εις μακράν συνεργασίαν τον
πρόεδρον του εν Θεσσαλονίκη Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Αθανάσιον Φιλιππίδην, όστις ανέπτυξε τα αφορώντα την Χαλκιδικήν ζητήματα…
… Προς τούτο κατιρτίσθη υπό του Δ.Σ. του συλλόγου επιτροπή εκ του προέδρου του κ. Αθ. Φιλιππίδη, Χρήστου Οικονόμου και Κ. Κώνστα, ήτις μεταβαίνουσα εις Αθήνας εν συνεργασία μετά του κ. νομάρχου
και των βουλευτών κ.κ. Βασιλικού και Σαραφιανού θα
προβούν εις τας ενδεδειγμένας ενεργείας… ίνα αναπτύξει τας δυνατότητας τουριστικής αναπτύξεως των καλλονών της Χαλκιδικής και επιτύχει την προώθησιν και
βελτίωσιν του οδικού δικτύου μέχρι των πευκοφύτων
παραλίων της Σιθωνίας και Κασσανδρείας και την κατασκευήν ενός τουριστικού χωρίου εις τα ωραία ακρογιάλια των…
29 Μαρτίου 1959: ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατά τον διεξαχθέντα διαγωνισμόν υπό της Εθνικής Τραπέζης με θέμα «Τα αγαθά της αποταμιεύσεως»,
εβραβεύθησαν μεταξύ άλλων και οι κατωτέρω μαθηταί
του Νομού μας:
Γυμνάσιον Πολυγύρου: Μαρία Β. Δαραβίγκα, Γυμνάσιον Αρναίας: Α. Πάππας, Γυμνάσιον Κασσάνδρας:
Νικ. Ψυρίδης, Γυμνάσιον Ν. Μουδανιών: Αντωνία Βρασταμινού.
Προς τους βραβευθέντας εχορηγήθησαν βιβλιάρια
αποταμιεύσεως εις τα οποία ανεγράφη ποσόν δρχ. 100
και εχορηγήθησαν εις αυτούς υποτροφίαι εκ 3.600 δια
το τρέχον έτος.

«Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εν τη
συναισθήσει των υποχρεώσεών του και έναντι της Χαλκιδικής, προήλθεν εις την απόφασιν της ηχογραφήσεως των λαϊκών και εν γένει δημοτικών τραγουδιών της
Χαλκιδικής…
Εν τη εκτελέσει της αποφάσεως ταύτης ο «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ» εξησφάλισε τα απαιτούμενα δια την
ηχογράφησιν μηχανήματα, κατήρτισε δε και συνεργείον
εξ ειδικών, το οποίον κατά την έναρξιν του θέρους, θέλει δε περιέλθει την Χαλκιδικήν δια την συντέλεσιν της
ηχογραφήσεως ταύτης….
Ο πρόεδρος Στέφανος Κότσιανος ο Γεν. Γραμματεύς
Ηλ. Παπαστερίου.
3 Μαρτίου 1957: «Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ»
Ο Χορός του Παγχαλκιδικού συλλόγου Θες/νίκης
της παρελθούσης Τετάρτης εις το «Μεντιτερράνιαν», χάρις βεβαίως εις την οργάνωσιν αυτού, εσημείωσεν εφέτος
εξαιρετικήν επιτυχίαν. Γλέντι Χαλκιδικιώτικο, με άφθονα
τα μέσα, λόγοι πανηγυρικοί και ενθουσιασμοί, δεν έλειψε
τίποτε δια την χαράν και ευχαρίστησιν όλων.
Οφείλομεν όμως όλοι οι δυνάμενοι Χαλκιδικείς να
ενισχύσομεν τον σύλλογον εις τας προσπαθείας του,
δια να εορτάσομεν τον αποκριάτικον χορόν του επομένου έτους εις το ιδιόκτητον εντευκτήριον αυτού….
18 Ιανουαρίου 1959: Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το παρελθόν Σάββατον ο υπουργός των Εσωτε-

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
20 Μαρτίου 1960: Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΧΟΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ

Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, αφίκετο χθες την πρωίαν σιδηροδρομικώς εις την Θεσσαλονίκην, συνοδευόμενος υπό των υπουργών δημοσίων
έργων κ. Γκίκα και παιδείας κ. Βογιατζή και διευθυντών
των ανωτέρω υπουργείων…
ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Την νύκτα ο κ. πρωθυπουργός συνοδευόμενος υπό
των υπουργών, παρέστη εις τον χορόν τον διδόμενον εις
το «Μεντιτερράνειαν» υπό του ενταύθα συνδέσμου των
εκ της Χαλκιδικής.
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Η δράση του Συλλόγου μας
Ακολούθησε η δωρεάν διάθεση των βιβλίων από τον συγγραφέα και η παράθεση μπουφέ με γλυκίσματα από τη σύζυγο του Γ. Τσίκουλα κ. Τασούλα.

Η παρουσίαση δύο βιβλίων του Δημ. Κοσμά
Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. έγινε στην ΕΣΤΙΑ του
Συλλόγου μας η παρουσίαση δύο (2) νέων βιβλίων του φιλόλογου
και τέως σχολικού Συμβούλου Μ.Ε. Δημήτρη Κοσμά. Πρόκειται
για το «Πλάτωνος Συμπόσιον» (εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια)
καθώς και για την «Αποκάλυψη του Ιωάννη» (εισαγωγή , μετάφραση). Η παρουσίαση έγινε αντίστοιχα από τους δύο έγκριτους φιλολόγους κ. Αθαν. Χριστιανό και κ. Γιάννη Καραμίχο.
Οι δύο εισηγητές – παρουσιαστές ξεδίπλωσαν στο πολυπληθές ακροατήριο την μεταφραστική ικανότητα του συγγραφέα
σε δύο διαμετρικά αντίθετα κείμενα. Κοινή τους συνισταμένη
ήταν η ανάδειξη αφενός της παλίνδρομης σχέσης μετάφρασης και ερμηνείας και αφετέρου η διατήρηση και ενδυνάμωση
του προσωπικού ύφους των πρωτότυπων κειμένων. Ο άρτιος
γλωσσικός εξοπλισμός του μεταφραστή, η εξοικείωση του με
τα πρωτότυπα κείμενα και η ιδιαίτερη γλωσσική και συναισθηματική του ευαισθησία απέδωσαν το αναμενόμενο αίσιο
αποτέλεσμα, το ξαναζωντάνεμα δηλαδή των αξιών που απορρέουν από τα μεταφρασμένα κείμενα. Την παρουσίαση των
βιβλίων συνόδευσε η εντυπωσιακή ανάγνωση αποσπασμάτων
από τη φιλόλογο και ηθοποιό Θεώνη Κοσμά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κλείνοντας ευχαρίστησε τους εισηγητές για την ποιοτική τους παρουσίαση και ευχήθηκε στον
Δημ. Κοσμά «Καλή συνέχεια». Να σημειωθεί εδώ πως ο Δ.Κοσμάς έχει να επιδείξει στην παραγωγική ομολογουμένως
αυτή περίοδο της ζωής του, σημαντικό συγγραφικό έργο.

Η Συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής
Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου πραγματοποιήθηκε η 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ της
Χαλκιδικής. Οργανωτές ήταν ο Παγχαλκιδικός και ο Δήμος Πολυγύρου. Συμμετείχαν πέντε χορωδίες της Χαλκιδικής: Γαλάτιστας
(Συλλόγου Γυναικών), Ιερισσού (Δήμου Αριστοτέλη), Κασσάνδρειας (Πολιτιστ. Σύλλογος «Κασσάνδρα»), Πολυγύρου (Δήμου
Πολυγύρου) και του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο
Αριστοτέλης».
Μετά τους καθιερωμένους χαιρετισμούς από τον βουλευτή κ. Γ. Βαγιωνά, και τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Καρτσιώτης επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα
τέτοιων συναντήσεων καθώς συντελούν στη διατήρηση της
χαλκιδικιώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της
ευγενούς άμιλλας των συμμετεχόντων και τη σύσφιξη των
σχέσεών τους.
Τη γενική επιμέλεια και παρουσίαση της εκδήλωσης είχε
ο αντιπρόεδρος (Πολυγυρινός την καταγωγή) του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Πάνος Βερροιώτης, ενώ τη βιογραφική
ενημέρωση των χορωδιακών σχημάτων έκανε η έφορος του
Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Ζηνοβία Πάχτα.
Την εκτέλεση των τραγουδιών κάθε χορωδίας ακολούθησε
η απονομή τιμητικού διπλώματος στον μαέστρο της χορωδίας, ενώ στον εκπρόσωπο της χορωδίας απονεμήθηκε χάλκινο αγαλματίδιο (ομοίωμα του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο
Α.Π.Θ.) και το βιβλίο «Πολύγυρος – Ο τόπος και οι άνθρωποι»
που επιμελήθηκε ο Γ. Κανατάς.
Η χορωδία μας που έκανε την έναρξη της εκδήλωσης απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες χορωδίες. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου μας εκφράζουν
τις ευχαριστίες τους στον μαέστρο κ. Νικ. Καλαϊτζή καθώς και
στον μουσικό κ. Θ. Παπαδημητρίου που συνόδευσε στο πιάνο.
Στην αποφώνηση του ο κ. Καρτσιώτης ευχαρίστησε όλους
τους συντελεστές της οργάνωσης και ευχήθηκε η Συνάντηση
των Χορωδιών να γίνει θεσμός για την ενίσχυση και ανάδειξη
του πολιτιστικού προσώπου της Χαλκιδικής.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τσίκουλα «Η δική
μου Παιδιατρική – Ιστορίες μιας ζωής».
Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. στην ΕΣΤΙΑ έλαβε χώρα η παρουσίαση του βιβλίου «Η δική μου Παιδιατρική
– ιστορίες μιας ζωής» του ομότιμου καθηγητή της Παιδιατρικής του Α.Π.Θ. Γιάννη Τσίκουλα. Η παρουσίαση σε μία αίθουσα
ασφυκτικά γεμάτη έγινε από τον αρχιτέκτονα Μ. Τσαμουρτζή,
τον Γεν. Αρχίατρο ε.α. ακτινολόγο ιατρό κ. Χρήστο Παπαγιάννη
και από τον καθηγητή της Αστρονομίας του Α.Π.Θ. κ. Σταύρο
Αυγολούπη. Στόχος και των τριών ήταν η ανάδειξη της χαρισματικής προσωπικότητας του συγγραφέα που υπηρέτησε την παιδιατρική επιστήμη με ιδιαίτερη υπευθυνότητα και αλτρουισμό,
όπως αυτός αναδύεται από τις σελίδες του βιβλίου. Το βιβλίο δεν
διεκδικεί δάφνες επιστημοσύνης (αυτές τις έχει δρέψει προπολλού) αλλά βαθιάς ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ. Πρόκειται για την αθέατη πλευρά ενός καταξιωμένου επιστήμονα με οδηγητικό προσανατολισμό για πολλούς συναδέλφους του. Ο τίτλος του βιβλίου, όπως
επισημάνθηκε, υπολανθάνει εμμέσως, πλην εύγλωττα, τη σχέση
λατρείας με το επάγγελμά του και τους μικρούς του ασθενείς,
χωρίς οποιαδήποτε κτητική διάθεση ή αποκλειστική οικειοποίηση του επαγγελματικού του χώρου. Απλά καθημερινά μαθήματα
βαθειάς ανθρωπιάς διατρέχουν το α’ μέρος του βιβλίου, ενώ στο
δεύτερο μέρος αποκαλύπτεται η ευρηματικότητα του απλού
λαϊκού ανθρώπου προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία του.
Ο Πρόεδρος Μ. Καρτσιώτης κλείνοντας επισήμανε για μία
ακόμη φορά το σημαντικό έργο που συντελείται από τους
πνευματικούς ανθρώπους της Χαλκιδικής, αλλά και την αίγλη
που προσδίδουν αυτοί στην ΕΣΤΙΑ του Παγχαλκιδικού Συλλόγου με την παρουσία τους.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, στις 8 μμ., πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ του Π.Σ. η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη
γιορτή που με γλυκιά προσδοκία την ανέμεναν τα μέλη του
Συλλόγου. Την οργάνωση της εκδήλωσης καθώς και τη διακόσμηση της αίθουσας είχε η Έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα, που
ομολογουμένως εξάντλησε όλη την εκλεπτυσμένη καλαισθησία της στην ευρηματική άκρως γιορταστική και καλόγουστη
διακόσμηση, με βοηθό την κ. Άννα Κομνιανίδου. Τα συγχαρητήρια μας.
Το λιτό, μα ουσιαστικό πρόγραμμα της γιορτής υλοποίησαν
με τον καλύτερο τρόπο οι: Πρόεδρος Μ. Καρτσιώτης με την συγκινητική απόδοση καθισμάτων το όρθρου των Χριστουγέννων,
ο Γ. Καραμίχος με την ανάγνωση του τρυφερού και ονειρικού του
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο
χάρη στις άοκνες προσπάθειες του οργανωτή και αρχηγού
της εκδρομής γ.γ. κ. Γιάννη Κοτσάνη και στην επικοινωνιακή
τακτική του μέλους του Δ.Σ. Ζηνοβίας Πάχτα. Στην αίσια έκβαση της εκδρομής συνετέλεσαν και ο «μετεωρολόγος», μέλος
του Δ.Σ. κ. Θ. Τσαμούρης καθώς και η σεμνή και διακριτική
παρουσία του πάντα καταρτισμένου ξεναγού κ. Γ. Κτενίδη.
Η 1η μέρα περιελάμβανε σύντομη περιήγηση στη Φλώρινα και επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου ύστερα από μια ονειρική διαδρομή, όπου εκδρομείς αξιοποίησαν
το χρόνο τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Οι εκδρομείς μοιράστηκαν στα ξενοδοχεία «Βασιλεύς Αλέξανδρος»
και «Φαίδων». Το βράδυ στο ξενοδοχείο Φαίδων συνδυάστηκε το δείπνο με την καθιερωμένη διασκέδαση.
Η 2η μέρα περιελάμβανε επίσκεψη και ξενάγηση στις Πρέσπες (Αχίλλειο Αγ. Γερμανό) γεύμα στο γραφικό χωριό Ψαράδες και σύντομη στάση στη Καστοριά.
Έτσι ακόμη μία επιτυχημένη εκδρομή προστέθηκε στο ενεργητικό του Συλλόγου μας, συνδυάζοντας στις εξορμήσεις της
πάντοτε το τερπνό με το ωφέλιμο σε μια αρμονική ισορροπία.

διηγήματος, η κ. Θεώνη Κοσμά με τον θαυμάσια αρθρωμένο λόγο
της των «επίκαιρων στοχασμών, του Γ. Καραμίχου, η κ. Φρόσω
Σαρδέλλα με την ζεστή απαγγελία ποιήματος του Κ. Κρυστάλλη
και η κ. Άννα Κομνιανίδου με την υποβλητική ανάγνωση σύντομου χριστουγεννιάτικου αποσπάσματος του Αλ. Παπαδιαμάντη.
Ενδιάμεσα παρεμβάλλονται χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και
κάλαντα, όπου η συμμετοχή όλων των μελών που κατέκλεισαν την αίθουσα ήταν αυθορμητη και συγκινητική.
Εντυπωσιακό ήταν το ντουέτο της κ. Μ. Συρμαλόγλου
(φωνή) κα ιτου κ.Κ. Τσολοδήμου (πιάνο), οι οποίοι απέδωσαν
με ιδιαίτερη ευαισθησία και εύχαρη διάθεση κάλαντα απ’ όλο
τον κόσμο. Μετά τη λήξη του α’ μέρους του προγράμματος η
κ. Συρμαλόγλου με τη συνοδεία του χειμαρρώδους πιανίστα
έδωσε το έναυσμα για χορό και διασκέδαση σ΄ένα κλίμα γενικής ιλαρότητας και ευχάριστης διάθεσης.
Ο πλούσιος μπουφές προσφορά των γυναικών – μελών και
το άφθονο κρασί, δωρεά του Συλλόγου, δημιούργησε κλίμα
ευωχίας και ευφρόσυνης διάθεσης για ανταλλαγή ευχών. Μέσα
στο καταχείμωνο της πιο γκρίζας οικ. πραγματικότητας μοιράστηκαν χαμόγελα ανθρωπιάς και ελπίδας. Η προσφορά (προαιρετική) χρηματικής αλληλεγγύης από τα παρευρισκόμενα μέλη
απέδειξε για μια ακόμα φορά το κοινωνικό πρόσωπο του Συλλόγου.
Στην αεικίνητη και πρόσχαρη κ. Μάχη Κωστοπούλου (μέλος το Δ.Σ.) οφείλεται η άρτια οργάνωση του μπουφέ. Πάντα
άξια και συγχαρητήρια.

Ο ετήσιος χορός μας
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου το 2012 και ώρα 1.30 πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος ετήσιος Αποκριάτικος χορός του
Παγχαλκιδικού Συλλόγου, στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου «Φιλίππειον».
Η τιμή της πρόσκλησης ήταν 20 ευρώ και περιελάμβανε
πλούσιο φαγητό, ποτά και ζωντανή μουσική.
Δυστυχώς οι κακές καιρικές συνθήκες απέτρεψαν όσους
διέμειναν στην επαρχία να παρευρεθούν στο χορό. Ωστόσο η
συμμετοχή των μελών ήταν αρκετά ικανοποιητική.
Την έναρξη έκανε ο πρόεδρος κ. Μιχ. Καρτσιώτης, πλαισιωμένος από τα μέλη του Δ.Σ. Στην καθιερωμένη προσφώνηση επισήμανε πως ο ετήσιος χορός του Π.Σ. αποτελεί μια
ευκαιρία χαλάρωσης κα συνάντησης των μελών, ξεχνώντας
για λίγο τη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας.
Την ομιλία ακολούθησε η παρθενική εμφάνιση του χορευτικού του Συλλόγου υπό την καθοδήγηση του χαρισματικού χοράρχη κ. Θ. Φλώρου, αποσπώντας πολύ κολακευτικά σχόλια.
Σε κάποιο διάλειμμα του γενικού ξεφαντώματος έγινε και
η κλήρωση των λαχνών.
Η οργάνωση του χορού υπήρξε άψογη και αυτό οφείλεται
στον γ.γ. του Δ.Σ. κ. Γιάννη Κοτσάνη που εύχαρις και εξυπηρετικός πέτυχε να συγκεράσει τις ετερόκλιτες επιθυμίες των
μελών συνεπικουρούμενος και από την έφορο κ. Ζηνοβία
Πάχτα. Τους ευχαριστούμε θερμά όπως και τα υπόλοιπα μέλη
του Δ.Σ. που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Τον χορό τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής κ.
Γ. Βαγιωνάς, ο τέως βουλευτής κ. Β. Παπάς, ο δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστ. Ζωγράφος καθώς και πρόεδροι των Πολιτ.
Συλλόγων του Ταξιάρχη, της Γαλάτιστας, των Πετροκεράσων
και της Παλαιοχώρας.
Ο ετήσιος χορός του Παγχαλκιδικού΄Συλλόγου αποτελεί το σημαντικότερο κοσμικό γεγονός της Χαλκιδικιώτικης
παροικίας της Θεσσαλονίκης, καθώς δίνεται η ευκαιρία να
διασκεδάσουν σε κλίμα ψυχικής ευωχίας και γνήσιου αυθορμητισμού, υλοποιώντας την προγονική ρήση «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος».
Και του χρόνου.

H Γεν. Συνέλευση
Συνήλθε όπως είχε προγραμματισθεί η ετήσια τακτική Γεν.
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου στην Εστία και συζήτησε τα θέματα της Η.Δ., όπως
αυτά ήταν δημοσιευμένα στην πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος (9/2011, σελ. 37).
Ο Πρόεδρος εξέθεσε τα ΠΕΠΡΑΓΜΈΝΑ του 2011, και ο Ταμίας τον οικονομικά απολογιστικά στοιχεία τα οποία ύστερα από
κριτική που έγινε, εγκρίθηκαν ομόφωνα. Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι προτάσεις του Δ.Σ. και άλλες που διατυπώθηκαν από
τους συνέδρους. ¨Ολες καταχωρήθηκαν στα πρακτικά και θα
αποτελέσουν τον μπούσουλα για τη νέα χρονιά 2012.
Αμέσως μετά άρχισε η συζήτηση των προτάσεων του Δ.Σ.
για την τροποποίηση του Καταστατικού. Διαβάζονταν ένα
ένα τα προς τροποποίηση άρθρα, συζητιούνταν και μετά από
διευκρινίσεις που έδινε ο παριστάμενος δικηγόρος κ. Γεώργιος Βασ. Κουτσός, τακτικό μέλος του Συλλόγου μας, ψηφίζονταν. Στο τέλος η πρόταση ψηφίστηκε και στο σύνολό της.
Όλα ψηφίζονταν ομόφωνα . Λεπτομέρειες γράφουμε σε άλλη
σελίδα. Το όλο υλικό παρέλαβε ο δικηγόρος για να καταθέσει
την πρόταση της τροποποίησης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προς έγκριση.
Στο τέλος μοιράσθηκαν πιτάκια πολύ περιποιημένα, με
φροντίδα της Εφόρου μας Κυρίας Ζηνοβίας Ιππ. Πάχτα. ΄Όλα
πήγαν καλά, όλα κατ’ ευχήν. Και του χρόνου.
Διήμερη εκδρομή (28 και 29 Ιανουαρίου)2012 στη Φλώρινα- Πισοδέρι – Πρέσπες
Στις 28 και 29 Ιανουαρίου (Σάββατο και Κυριακή) του 2012
πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδρομή το Συλλόγου μας στη
Φλώρινα που περιελάμβανε παράλληλα επισκέψεις στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου, Πρέσπες και Καστοριά.
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Η δράση των άλλων Συλλόγων και φορέων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώματα που στέλνουν οι ίδιοι οι Σύλλογοι του Συλλόγου από σημειώματα ή από συμμετοχή της διοίκησής του ύστερα από πρόσκληση). Αυτή τη φορά τα
σημειώματα ήρθαν πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο χώρος που είχε προβλεφθεί να μην τα χωρέσει όλα.

Ο Σύλλογος Γοματιανών Θεσσαλονίκης
Εκλέχτηκε νέο Δ.Σ., η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Αθανάσιος Παπουτσής Πρόεδρος (6974090676), Χρήστος Λιάπης
Αντιπρόεδρος, Αγγελική Μπουχορίκου Γεν. Γραμματέας, Ζωή
Παπαϊωάννου Ειδικός Γραμματέας, Στυλιανή Κουκοβίνου Ταμίας
και Γεώργιος Γιουζέπας, Δημήτριος Βαγιωνάς, Κων/ντίνος Μαύρος και Χρήστος Κόνιαρης μέλη. Ο Παγχαλκιδικός εύχεται στο
νέο Δ.Σ. καλή δύναμη για επιτυχία στο έργο του και όπως πάντα
η διάθεση για συνεργασία των δύο Συλλόγων εκατέρωθεν θεωρείται δεδομένη.

Καρτσιώτης και Ιω. Κοτσάνης.
Στις 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία συνεστίαση. Εκεί, μέσα σε θερμή ατμόσφαιρα διασκέδασαν όλοι
με την καρδιά τους. Τον Π.Σ. εκπροσώπησε ο Γ.Γ. κ. Ι. Κοτσάνης
ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.
Ο Σύλλογος Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Οι εκλογές που έγιναν στις 5-2-2012 ανέδειξαν νεο Διοικητικό
Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μαρία Μπουλάκη-Λυπιρίδη, Αντιπρόεδρος: Θωμάς Παπαδόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Πάνος Βερροιώτης,
Ταμίας: Καίτη Δεσποτίδου - Ζουμπούλη και μέλη: Καίτη Μπαλή - Δασκαλάκη, Μαίρτη Γιανακάρη-Παπαγιανοπούλου, και
Κλέων Βασιλάκης.
Εξελεγκτική επιτροπή:
Πρόεδρος: Ιωάννης Τσίκουλας, Μέλη: Θεοδόσης Κουκουμπής
και Μαρία Τσαμουρτζή

Ο Σύλλογος των απανταχού Ταξιαρχιωτών
Στις 22-1-2012 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση των
μελών, η οποία περιελάμβανε Διοικητικό και Οικονομικό
Απολογισμό του έτους 2011 και Προγραμματισμό δράσης και
Προϋπολογισμό για το 2912. Στη Γεν. Συνέλευση κλήθηκαν,
παρέστησαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ.κ. Μιχ. Καρτσιώτης και Ιω.
Κοτσάνης. Παρέστη και ο Ταξιαρχιώτης καθηγητής κ. Ηλίας
Σάρρης, ο οποίος παρουσίασε την επανέκδοση του βιβλίου
του Ορεινός Όγκος Χολομώντα ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, το
οποίο μοιράστηκε στους παρευρεθέντες. Στη συνέχεια έγινε
το κόψιμο της πίτας και ακολούθησε φαγοπότι με σουβλάκια
και άλλα νόστιμα εδέσματα και τρικούβερτο γλέντι με ζωντανή μουσική, όπως ξέρουν να γλεντούν οι Ταξιαρχιώτες.
Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 21.00΄στην ταβέρνα ΤΖΙΜΗΣ
πραγματτοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του
Συλλόγου στον οποίο γιορτάσθηκαν και τα 30χρονά του.

Η ΄Ενωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης Ο ΝΙΚ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και
βράβευση των αριστούχων μαθητών.
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός με συμμετοχή του Βαβδινού μουσικού συγκροτήματος
και του χορευτικού του Συλλόγου.
Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου γιορτάστηκε η Τσικνοπέμπτη.
Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου η αποκριάτικη γιορτή για τα
παιδιά του Συλλόγου.
Η ετήσια γενική συνέλευση ορίστηκε για τις 18 Μαρτίου 2012
ώρα 11 π.μ. στο εντευκτήριο.

Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκη
Με αγάπη και αφοσίωση στον τόπο μας και ενδιαφέρον για
τους συνανθρώπους μας διαμορφώσαμε το ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Συλλόγου για το έτος 2012 (δημοσιεύεται το Α΄τρίμηνο) ως εξής:
6 Ιανουαρίου. Μετάβαση με λεωφορείο στην Ιερισσό για τη
ρίψη του Σταυρού.
15 Ιανουαρίου. Γεν. Συνέλευση των μελών στα γραφεία της
Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής και κοπή βασιλόπιτας
ώρα 18.00΄
11 Φεβρουαρίου. Ετήσιος αποκριάτικος χορός, στην αίθουσα
Θεοδώρα του ξενοδοχείου ΚΑΨΗΣ ώρα 21.00΄.
4 Μαρτίου. Ημερήσια εκδρομή σε τόπο που θα επιλεγεί
18 Μαρτίου Καφές γυναικών στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ώρα
19.00΄, αίθουσα ΒΥΖΑΝΤΙΟ.
21 Μαρτίου. Επίσκεψη στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγ. Στυλιανός.

Ο Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
Τη Κυριακή 22-1-2012 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου με απολογισμό των πεπραγμένων και
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε για μια ακόμη φορά η ενεργός δράση ενάντια σε κάθε
ενέργεια που θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον του τόπου.
Το νέο Διοικητικό συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Γραμματική Καραβασιλικού, Αντιπρόεδρος: Βασίλης
Αυγολούπης, Γραμματέας: Ευαγγελία Λούκα Κορδαλή, Ταμίας:
Γιάννης Κ. Ζαχαράκης, Αναπλ. Γραμματέας: Λεμονιά Αδραχτά
Κόγια, Μέλη: Ελένη Κατραντσιώτη, Πέτρος Παπαθανασίου.
Ο Σύλλογος Βρασταμινών Θεσσαλονίκης
Στις 8 Ιανουαρίου έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και απολογισμός των πεπραγμένω του 2011 και ενημέρωση των μελών.
Στις 28 Ιανουαρίου έγινε η βράβευση αριστούχων μαθητών
Γυμνασίου - Λύκειου και εισαχθέντων στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Στις 19 Φεβρ. έγινε το αποκριάτικο Βρασταμινό γλέντι.
Η αιμοδοσία θα γίνει στα μέσα του Απρίλη στα Βράσταμα
Εκκλησιασμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μαρίου στα Βράσταμα. Όσοι ενδιαφέρονται ας τηλεφωνήσουν
στο 6945 507687.
Το τσούγκρισμα των αυγών και ο Αγιασμός του Συλλόγου θα
γίνει Τετάρτη 25 Απριλίου, ώρα 6μ.μ.

Ο Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης
Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης Η ΑΝΘΕΜΟΥΣ η ετήσια
Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με θέμα απολογισμό, διοικητικό και οικονομικό του Δ.Σ. και προγραμματισμός
εκδηλώσεων και δράσεων για το νέο έτος 2012. Στη Γεν. Συνέλευση κλήθηκαν, παρέστησαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος
και ο Γεν. Γραμματέας του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ.κ. Μιχ.
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Δ Ε ΛΤ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Απορημένοι και προβληματισμένοι είμαστε οι εκατό χιλιάδες Χαλκιδικιώτες που ζούμε στη Θεσσαλονίκη
και οι άλλοι τόσοι που ζουν στη Χαλκιδική από τον προσβλητικό χαρακτηρισμό που εκστόμισε ο κ. Ιωάννης
Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, και που δεν τον
επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν ανήκει στο λεξιλόγιό μας,
για την ιδιαίτερη Πατρίδα μας, τη Χαλκιδική, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε την περασμένη Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012.
Με δυσφορία και θυμό υπενθυμίζουμε στον κ. Μπουτάρη ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο δική του πόλη.
Είναι πόλη όλων μας. Την ανάπτυξή της δεν την δημιούργησαν μόνο οι αυτόχθονες Θεσσαλονικείς, αλλά συμπορεύτηκαν σ’ αυτήν και οι εκατοντάδες χιλιάδες Βορειοελλαδίτες,
όπως και η εκ Ναούσης ορμώμενη οικογένειά του, που λόγω του
ρεύματος της αστυφιλίας (και όχι
μόνο) συνέρευσαν σ’ αυτήν τα τελευταία πενήντα χρόνια, με πρώτους, λόγω γειτνιάσεως ίσως, τους
Χαλκιδικιώτες. Ας μην ξεχνά ο κ.
Μπουτάρης ότι στα δύσκολα
χρόνια της μαύρης κατοχής και
της πείνας (1941-1944) η Χαλκιδική στήριξε και συντήρησε
μέγα μέρος των Θεσσαλονικέων που κατέφυγαν σ’ αυτήν, γιατί ο εύφορος κάμπος της Καλαμαριάς είχε σιτάρι.
Ας μην ξεχνά επίσης, ότι ο Δημ. Κατούνης, που με
διαθήκη διέθεσε την τεράστια περιουσία του στη Θεσσαλονίκη και η πόλη τον ανακύρηξε ΕΥΕΡΓΕΤΗ και έδωσε
τιμητικά το όνομα του στο γνωστό δρόμο στα Λαδάδικα
και τον ονόμασε οδός Κατούνη, ήταν Χαλκιδικιώτης (από
τη Γαλάτιστα), ο Νικ. Γερμανός που ίδρυσε τη Διεθνή
΄Εκθεση Θεσσαλονίκης (1926), ήταν βέρος Χαλκιδικιώτης
(Βαβδινός), ο μεγάλος αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης
που σχεδίασε και έκτισε πάμπολλα δημόσια και ιδιωτικά
κτίρια της Θεσσαλονίκης (Παπάφειο Ορφανοτροφείο,
Νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος, Μητροπολιτικός Ναός μετά
τον Τσίλλερ, δεκάδες βίλες στην οδό Βασ. ΄Ολγας, που σώζονται ίσαμε σήμερα, κ.ά. και που επηρέασε σε μέγιστο
βαθμό την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, ήταν
Χαλκιδικιώτης (Κασσανδρινός), ο ευπατρίδης Μιχ. Τριανταφύλλου που από τους πρώτους (1908) ίδρυσε και
λειτούργησε το βιβλιοπωλείο του και διευκόλυνε χιλιάδες
φοιτητές και διανοουμένους της εποχής εκείνης ήταν επίσης Χαλκιδικιώτης (Ταξιαρχιώτης) και τόσοι άλλοι.
Ας μην ξεχνά ο κ. Μπουτάρης ότι στις μέρες μας η
Χαλκιδική έδωσε στη Θεσσαλονίκη υπουργούς, πρυτάνεις και εκατοντάδες καθηγητές στα δύο Πανεπιστήμιά
μας, ένα μέγα πλήθος επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, τεχνοκρατών, εκπαιδευτικών, ανωτέρων υπάλληλων και εργατών που με τον ιδρώτα τους συνέβαλαν

στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης που είναι και δική μας
πόλη.
Σ’ ό,τι αφορά τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο αυτός ιδρύθηκε εδώ στην καρδιά αυτής της πόλης το 1903 από επιφανείς Χαλκιδικιώτες, που από τότε ήταν πάρα πολλοί και
για εκατόν εννιά (109) χρόνια λειτουργεί αδιαλείπτως με
χιλιάδες μέλη και προσφέρει πολλαπλώς στην ανάπτυξή
της. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης
με την υπ’ αριθμ. 1566/1987 απόφασή του Δημοτικού
Συμβουλίου του απένειμε
ΣΤΟΝ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
‘Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Και κάτι τελευταίο. Θυμίζουμε, γιατί φαίνεται ότι η μνήμη
είναι ασθενής, την τελευταία
μόνο προσφορά του Παγχαλκιδικού Συλλόγου που εκφράζει
ολόκληρη τη Χαλκιδική μας:
Πριν ενάμιση χρόνο (25-8-2010)
στήσαμε στον αύλειο χώρο του
Πανεπιστημίου μας τον ορειχάλκινο ανδριάντα του Αριστοτέλη, (ύψους 5,30 μ. και κόστους 134.000 ευρώ) δώρο της
Χαλκιδικής προς το ΑΠΘ και την ΠΟΛΗ ΜΑΣ.
Αναφέραμε ολίγα τινά ψήγματα της προσφοράς της
Χαλκιδικής προς τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς μας, για
να πούμε ότι δεν χρωστά μόνο η Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη και ότι δεν αντέχει στην κριτική το λεχθέν ότι:
αν έλλειπε η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική θα ήταν ένα «....χωριό».
Αλλά για το θέμα αυτό, θα επανέλθουμε με ιδιαίτερη
μελέτη (που ήδη συντάσσεται), η οποία θα αναφέρεται
στην προσφορά της Χαλκιδικής όχι μόνο προς τη Θεσσαλονίκη αλλά και προς ολόκληρη την πατρίδα μας την
Ελλάδα. Η Χαλκιδική έχυσε πολλές φορές, πολύ αίμα. Η
Χαλκιδική στήριξε την Πατρίδα μας δυνατά. Δυστυχώς
αυτό λίγοι το γνωρίζουν.
Τελειώνοντας δηλώνουμε, ως πολίτες της Θεσσαλονίκης, ότι τον απρεπή χαρακτηρισμό του κ. Ιωάννη
Μπουτάρη, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, για την ιδιαίτερή
μας Πατρίδα τη Χαλκιδική, τον εκλαμβάνουμε ως λεκτική ατυχία του προσώπου και όχι του δημάρχου της
θεσσαλονίκης, η οποία ελπίζουμε γρήγορα να ανασκευασθεί.
Η Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, η Χαλκιδική με τη
Θεσσαλονίκη είναι «καταδικασμένες» από τη Γεωγραφία
και την Ιστορία να ζουν μαζί, πλάι-πλάι. Ήδη οικιστικά
έχουν σχεδόν ενωθεί. Έχουν κοινή μοίρα και κανένα σύννεφο, όσο μικρό και αν είναι, δεν πρέπει να σκιάζει τις
σχέσεις τους.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε
Επιστολές

Παύλος Ι. Τούλας. Το μεγάλο όνειρο. Θεσσαλονίκη 2011.
Ηλίας Δ. Σαρρής. Ταξιάρχης Χαλκιδικής. Ορεινός όγκος Χολομώντα. 2η έκδοση. Ταξιάρχης 2011.
Άννα Παπαγιάννη. Κάλαντα, κόλεντα. Εκδόσεις ΔΙΑ ΒΙΟΥ
2011.
Ίδρυμα ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Ημερολόγιο 2012. Ν. Φλογητά
Νικόλαος Δ. Μπανάκης. Απο τα Πλάγια της Ανατ. Θράκης
στα Νέα Πλάγια της Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 2009.

O κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ο γνωστός υποπτέραρχος ε.α.,
ρέκτης του αθλητικού ιδεώδους, που πολλά προσφέρει στη
νεολαία, μας γνωρίζει, ότι η διεθνής ετήσια συνάντηση ρίψεων ΤΑ ΣΙΘΩΝΕΙΑ (σ.σ. της οποίας ο ίδιος είναι η ψυχή) θα
διεξαχθεί και εφέτος στο στάδιο της Νικήτης την Κυριακή 8
Ιουλίου 2012 με σφυροβολία γυναικών, ακοντισμό ανδρών,
δισκοβολία ανδρών και σφαιροβολία ανδρών-γυναικών με
συμμετοχή Ελλήνων, Κυπρίων και μικρού αριθμού, λόγω της
οικονομικής κρίσεως, ευρωπαίων αθλητών. Eπίσης κατά τη
διάρκεια των Σιθωνείων 2012 θα διεξαχθούν και ορισμένα
αγωνίσματα στα οποία θα συμμετάσχει περιορισμένος αριθμός αθλητών και αθλητριών μικροτέρων κατηγοριών. Δηλώσεις στον υπεύθυνο κ. Νικ. Παπαδημητρίου 6942-81.28.71,
nikpapadi@yahoo.com.
ΣΗΜ. Δ.Σ. Θαυμάζουμε τον υποπτέραρχο και τον επαινούμε,
γιατί μόλις κατέβηκε από τα φοβερά μαχητικά με τα οποία
όργωνε τον ελληνικό ουρανό για τριάντα χρόνια και είχε γίνει ο θρύλος στην αεροπορία, δεν έβαλε τις παντόφλες να
καθίσει μπροστά στην τηλεόραση, αλλά βγήκε στα γήπεδα
και προσκαλεί και καθοδηγεί τη νεολαία μας στον αθλητσμό.
Βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Περιοδικά
Πολύγυρος τεύχος 67, (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012).
Εκδότης Γιάννης Κανατάς.
Αρναία, τεύχος 93 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2011. Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Το Κύτταρο Ιερισσού, τεύχος 7 του 2011. ΄Εκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «Ο Κλειγένης».
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.140, Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2011. ΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκιών μελετών.
Βοϊακή Ζωή, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011.΄Εκδοση της
Βοϊακής Εστίας Θεσ/νίκης.

Εφημερίδες
Το Γηροκομείο της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού, που λειτουργεί στην Αρναία εδώ και χρόνια, μας έστειλε ευχαριστήρια
επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
«…Ο σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. Νικόδημος, το Δ.Σ. του Ιδρύματος και οι γέροντες που φιλοξενούνται σ’ αυτό εκφράζουν τις
θερμές ευχαριστίες τους, για την προσφορά 700 ευρώ για την
κάλυψη των ποικίλων αναγκών του Ιδρύματος…» και συνεχίζει με ευχές. Πρόκειται για τις προσφορές όσων παραβρέθηκαν το βράδυ της Χριστουγεννιάτικης γιορτής στην Εστία του
Συλλόγου(20-12-2011), που μαζί με ένα ποσόν από το ταμείο
του Συλλόγου στάλθηκαν στο γηροκομείο. Ευχαριστούμε και
του χρόνου.

Παλιοχωρινά Νέα φύλλο 19 (Οκτώβριος - Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011).
Τα Αηδόνια. Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Χακλκιδικής. Φ. 31. Ιανουάριος - Φεβρουάριος
2012.
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 19. Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα Παγχαλκιδικιώτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 137.
Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 81 Ιούλιος - Δεκέμβριος 2011.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 112. Οκτώβριος 2011.
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καλλιτέχνη Γιάννη Τριάντη. Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012.
Η Νεικοπτελέμα. Εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού
Στρατωνίου. Φ. 60. Δεκέμβριος 2011.

Βιβλία
Θανάσης Φωτίου. Η ναζιστική τρομοκρατία στην Ελλάδα.
Εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη 2011.
Γιώργος Θ. Δαλαμάγκας. Η πατρίδα μου η Κασσάνδρα. Εκδόσεις Θερμαϊκός. Θεσσαλονίκη 2011.
Κίτσα Μάρκου - Παπαθανασίου. Βάβδος, το χωριό της
δροσιάς της χαράς και της αγάπης. Ποιητική Συλλογή. Έκδοση
Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης.

Η έκδοση του επόμενου 11ου τεύχους
Το επόμενο ενδέκατο τεύχος του περιοδικού μας θα κυκλοφορήσει περί τα μέσα Μαΐου με αρχές Ιουνίου 2012.
Παράκληση οι εργασίες να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2012.
Ενημερωτικά: Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα φυλάσσονται στο αρχείο
του Περιοδικού για τα επόμενα τεύχη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς

τους κ.κ. Ιατρούς, τους Οδοντιάτρους, τους Κτηνιάτρους
και τους Φαρμακοποιούς- μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Στο επόμενο τεύχος (Απριλίου-Ιουνίου 2012) θα δημοσιευθεί ο κατάλογος με τα ονόματα , τις ειδικότητες, τις
διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων και φαρμακοποιών, εν ενεργεία και συνταξιούχων ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, για την εξυπηρέτηση και των ιδίων αλλά και των συμπατριωτών και φίλων μας,
οι οποίοι τον ζήτησαν επιμόνως για να καταφεύγουν όταν η ανάγκη το καλεί.
Για τον λόγο αυτόν και για να προλάβουμε τυχόν λάθη παρακαλούνται όλοι οι γιατροί οδοντίατροι, κτηνίατροι
και φαρμακοποιοί ΜΕΛΗ μας, να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Συλλόγου (τηλ. 2310.318.840 και κινητό
6946.470.157) για την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουμε στα μητρώα μας, προς αποφυγή λαθών.
Επίσης γνωστοποιούμε ότι στο κατάλογο θα συμπεριληφθούν και όσοι εγγραφούν τακτικά μέλη του Συλλόγου
μέχρι την κυκλοφορία του επόμενου τεύχους δηλαδή μέχρι μέσα Μαΐου 2012.
Σημειώνεται ότι μετά τον πρώτο αυτόν κατάλογο θα φροντίσουμε να δημοσιευθούν κατάλογοι με τα ΜΕΛΗ μας
που είναι καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χημικοί μηχανικοί, καλλιτέχνες, μουσικοί, έμποροι, επαγγελματίες, τεχνίτες, κλπ. κλπ.
Γι’ αυτό ας σπεύσουν να εγγραφούν έγκαιρα, όσοι απουσιάζουν από τα μητρώα μας.
Τονίζεται ότι στους καταλόγους θα συμπεριληφθούν αποκλειστικά μόνο ΜΕΛΗ μας.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ
Ο Σύλλογός μας μεγάλωσε πολύ. ΄Εχει πολλά τμήματα και κάνει πολλές εκδηλώσεις. Εκδίδει το περιοδικό και
το στέλνει, πέρα από τα μέλη, παντού. ΄Εχει ζωντάνια και βηματίζει γοργά. Βάλτε του εσείς φτερά στα πόδια,
στέλνοντας τη συνδρομή σας, για να απογειωθεί. Το όφελος θα είναι πρώτα δικό σας.
Καταθέστε τα 15 ευρώ της ετήσιας συνδρομής στο λογαριασμό

ΑΤΕ 233 01 013 981 58
και αυτά θα μπουν αυτομάτως στο βιβλιάριο του Συλλόγου με το όνομά σας. Την απόδειξη θα τη λάβετε.
Αν θέλετε πάλι μπορείτε να έρθετε να πληρώστε στην Εστία μας, που είναι κάθε βράδυ ανοιχτή (6-9 μ.μ.) και
να τα πούμε από κοντά. Τέλος αν επιθυμείτε ενημέρωση, για τυχόν οφειλές περασμένων ετών κλπ., ο ταμίας κ.
Αβραάμ Παπαδόπουλος είναι στη διάθεσή σας, τηλ. 2310928664 και 6946086467.
Επίσης μπορείτε να καλείτε στο γραφείο ή στο σπίτι σας τη συνεργάτιδα μας κ. Βενετία Κομνιανίδου
τηλ. 2310 905993 και 6979.910.850

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Το περιοδικό μας εκδίδεται χάρη στη καλή διάθεση και το φιλότιμο συμπατριωτών και φίλων της Χαλκιδικής,
οι οποίοι καταβάλουν κάθε φορά ως
ΧΟΡΗΓΟΙ τη δαπάνη για την εκτύπωση ενός ή και περισσοτέρων τευχών.
Έτσι για τα εννιά (9) τεύχη που ήδη κυκλοφόρησαν χορηγοί είναι οι : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ ( τ.1-4 ),
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ( τ. 5-6 ), ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΣΑΛΑ-ΜΟΥΣΤΟΥ ( τ. 7 ), ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ( τ. 8 ),
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ( τ. 9 ),
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ (τ.10)

Σήμερα ζητείται χορηγός
για την έκδοση του 11ου τεύχους που κοστίζει 1.800 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α.)
και θα κυκλοφορήσει μέσα με τέλος Μαΐου 2012.
Μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι χορηγοί για το ίδιο τεύχος.
Περιμένουμε το όνομα του νέου χορηγού ή των χορηγών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να τα ανακοινώσουμε
προς όλο τον κόσμο μας και να πάψουμε να αγωνιούμε για το μέλλον του περιοδικού μας, που τόσο αρέσει,
που προβάλλει τον τόπο μας και βοηθάει στη μόρφωση και στην επικοινωνία μας.
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 16.11.2011 μέχρι 17.02.2012
Αριθμός
Μητρώου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Κούγια Βιολέτα
Γραμμενά Αικατερίνη
Γραμμενά Ζωή
Θεοδωρούδης Παραδείσης
Παυλούδης Κων/νος
Παυλούδη Ειρήνη
Αρσένη-Παπαδημητρίου Αγγελική
Ρουκά Φωτεινή
Ρουκάς Δημήτριος
Κοπαρανίδης Νικόλαος
Δημαράς Δημήτριος
Ζέλλιου Δοωροθέα
Λαλιώτη Αλεξάνδρα
Πατσιούρας Νικηφόρος
Αρσένης Καλλικρατίδας
Αργυρόπουλος Μάρκος
Σιδηρόπουλος Γεώργιος
Μήλτσιος Αθανάσιος
Ζαχάκη Δέσποινα
Κουκούτσης Γεώργιος
Κώτα Θεανώ

Πευκοχώρι
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Μεταγγίτσι
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αρναία
Αρναία
Ζαγκλιβέρι
Νικήτη
Ταξιάρχης
Αρναία
Ορμύλια
Αγ. Νικόλαος
Ορμύλια
Μ. Παναγιά
Βράσταμα
Θεσσαλονίκη
Ταξιάρχης
Νεοχώρι

1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

Αριθμός
Μητρώου

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Σούμπαση Χρυσάνθη
Πατσουράκου Νίκη
Κουτζαρή Μαρία
Νικολάρας Ανδρέας
Κοτσάνης Γεώργιος
Ιωσηφίδης Μιχάλης
Αναγνωστάρας Γεώργιος
Καδάς Σωτήριος
Καραστέργιου Ελένη
Πάχτα-Παχίνη Αικατερίνη
Δριτσάκη Ευανθία
Δριτσάκης Νικόλαος
Κρητικός Φλώριος
Χατζηγεωργιάδης Διονύσης
Μοσχίδου Ευθυμία
Βαντσίδης Δημήτρης
Τσαχειρίδης Νικόλαος
Πανλής Βασίλης
Τσουρλίνης Γεώργιος
Πούλου Γεωργία
Κουτσός Σαρ. Χρήστος

Ν. Σύλλατα
Ν. Σύλλατα
Καλάνδρα
Θεσσαλονίκη
Αρναία
Σάρτη
Νικήτη
Θεσσαλονίκη
Ουρανούπολη
Αρναία
Ν. Φώκαια
Ν. Φώκαια
Γαλάτιστα
Στρατονίκη
Ν. Όλυνθος
Ν. Όλυνθος
Γαλαρινό
Άφυτος
Βασιλικά
Φούρκα
Βάβδος

1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087

Σημ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει με χαρά τα νέα μέλη και τα προσκαλεί σε ενεργό συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου μας.

Η λειτουργία των γαρφείων μας
Τα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μαντώς Μαυρογένους και Υψυλάντου, στην Ν. Ελβετία, είναι ανοιχτά από
Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη 6.00’ - 9.00’ μ.μ. Τηλ. 2310 323839 και 6946 470157 (κινητό Προέδου).

Συγχαρητήρια
Το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσσαλονίκης συγχαίρει την κ. Άννα Κατσαρού, φιλόλογο καθηγήτρια
από τη Βαρβάρα, που ορκίστηκε βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, στη θέση του φίλου και μέλος του Συλλόγου μας κ. Αργυρίου Λαφαζάνη που παραιτήθηκε από βουλευτικό αξίωμα, με ευχές για επιτυχία στο έργο της για
το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μας της Χαλκιδικής.
Το Δ.Σ.

Σημείωση
Λόγω πληθώρας ύλης δεν δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό τα Πεπραγμένα του Δ.Σ. του έτους 2011, όπως αυτά
ανακοινώθηκαν στη Γεν. Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2012, η τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και η τακτική στήλη ΝΕΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ που γράφει ο δημοσιογράφος Βάϊος Μαυρίδης.

ΠΕΝΘΗ
Έφυγαν από τη ζωή τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου:
Κουτσός Αναστάσιος από το Βάβδο
Χαρατζόγλου Μιχαήλ, συζ. Μαρίας Γρίβα από τον Άγιο Νικόλαο
Στους οικείους τους ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Κυριακή
15 Ιανουαρίου

Σάββατο & Κυριακή
28-29 Ιανουαρίου

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου μας, που προβλέπεται
από το Καταστατικό.

Ώρα 11.00 στην Εστία του Συλλόγου, με
απολογισμό των πεπραγμένων του έτους
2011. κλπ. Ο ταμίας θα βρίσκεται εκεί από
τις 9.30΄ το πρωί.

Διήμερη εκδρομή στη Φλώρινα, Πισοδέρι,
Πρέσπες, κλπ. Διανυκτέρευση στη Φλώρινα.
Αναχώρηση ώρα 7.30 από πλατεία καπετάν
Χάψα (τέρμα Βούλγαρη).

Το άτομο 75 ευρώ με ξενοδοχείο, πρωινό,
βραδινό και διασκέδαση με μουσική .
Αρχηγοί ο κ. Γιάννης Κοτσάνης και ο κ.
Θόδωρος Τσαμούρης. Δηλώσεις στην κ.
Μάχη 432-588 και 6932474037.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Κυριακή
12 Φεβρουαρίου
(Κυριακή του Ασώτου)
Ώρα13.30΄μεσημέρι.

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η πρόσκληση 20 ευρώ το άτομο.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Στο ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ.
Για δηλώσεις και κρατήσεις τραπεζιών
στον κ. Ιω. Κοτσάνη 424331 και 6936/950188.
Πρώτη εμφάνιση του χορευτικού.

Δευτέρα
20 Φεβρουαρίου

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο».
Με τον Κώστα Τσολοδήμο (πιάνο), τη Μαρία
Συρμαλόγλου (φωνή) και την κομπανία τους.

Υπέροχη μουσική βραδιά στην αίθουσα
του Συλλόγου ώρα 8.00΄μ.μ. Η παράσταση
είναι προσφορά-δωρεά των καλλιτεχνών
στα μέλη του Συλλόγου.

Ημερήσια εκδρομή σε :Φιλίππους –
Νέα Καρβάλη (προσκύνημα του Ιερού
Σκηνώματος Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)Καβάλα. Το άτομο ευρώ 15.

Αρχηγός εκδρομής ο κ. Ι. Κοτσάνης και
βοηθός η κ. Ζηνοβία Πάχτα.
Προσοχή: ΄Ωρα αναχώρησης 8 το πρωί
από το μνημείο του Χάψα (Βούλγαρη)
Δηλώσεις στην κ. Μάχη.

Παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη
Κύρου: Ο μητροπολίτης Ιερισσού Αγ. Όρους και
Αρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης (1866-1944).
Στο τέλος θα διανεμηθεί σ΄όλους δωρεάν το βιβλίο.

Ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου.
Το βιβλίο παρουσιάζουν ο καθηγητής του
ΑΠΘ κ. Αθανάσιος Καραθανάσης και ο
φιλόλογος κ. Στέλιος Παπαθανασίου.

Επίσκεψη-περιήγηση με ξενάγηση στα
αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Το πρωί
εκκλησιασμός στον Ι.Ν. ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ και
τέλεση μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών των αειμνήστων προέδρων, μελών
των Δ.Σ.

και μελών του Συλλόγου από ιδρύσεώς
του μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια επιβίβαση σε λεωφορείο για
την περιήγηση με ξεναγό και το μεσημέρι
συνεστίαση εξ ιδίων σε εστιατόριο.
Τιμή 7,50 ευρώ. Δηλώσεις στην κ. Μάχη.

Παρασκευή
16 Μαρτίου

Μετάβαση σε Μοναστήρι για
παρακολούθηση των Γ΄ Χαιρετισμών της
Παναγίας.
Δηλώσεις στην κ. Μάχη 413-053.

Αναχώρηση ώρα 16.00΄από πλατεία
Χάψα (τέρμα Βούλγαρη). Το άτομο ευρώ
10. Ελάχιστος αριθμός ατόμων 30 για να
πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

Σάββατο
31 Μαρτίου

3η Συνάντηση χορωδιών τη̋ Χαλκιδική̋ με
Δημοτικά Τραγούδια, στη Θεσσαλονίκη, στην
την Αίθουσα «Αλέξανδρο̋» (έναντι Λευκού
Πύργου)

Ωρα 7.00΄μ.μ. Η πρόσκληση στη σελ.2
Μετέχουν οι χορωδίε̋: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,
ΚΡΗΝΗΣ, Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ και
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
Κυριακή
4 Μαρτίου

Τετάρτη
7 Μαρτίου

Κυριακή
11Μαρτίου
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
Ο Τίμιος Σταυρός στα Πετροκέρασα.
Άφιξη και υποδοχή Σάββατο, ώρα 17.30’.
Προσκύνηση όλη την ημέρα Κυριακή των Βαΐων.

Μετάβαση κατά μόνας και κατά βούληση.
Πληροφορίες από τον Πρόεδρο του
Συλλόγου 6946 470157

Μ. Τρίτη
10 Απριλίου

Μετάβασή κλιμακίου του Δ.Σ. στις Αγροτικές
Φυλακές Κασσάνδρας για προσφορά ειδών
ένδυσης και υπόδησης στους κρατούμενους.

Δεκτές προσφορές ανδρικών ειδών (όχι
κουστουμιών) ή χρημάτων από σήμερα
και κάθε μέρα στα γραφεία του Συλλόγου
6-9 μ.μ. Υπεύθυνος ο Αντιπρόεδρος κ.
Βερροιώτης 304190 και 6972 784506

Τετάρτη
25 Απριλίου

Διάλεξη από τον καθηγητή της Αστρονομίας
του Α.Π.Θ. κ. Σταύρο Αυγολούπη με θέμα:
Αστερισμοί και Ουρανογραφία.

Ώρα 8μ.μ. στην Εστία του Συλλόγου.
Θα προβληθούν και πολλές διαφάνειες.

Ημερήσια εκδρομή στο Μέτσοβο και τα
πέριξ με αρχηγό τον κ. Θεόδωρο Τσαμούρη

Αναχώρηση ώρα 8 π.μ. από την προτομή
του Χάψα. Το άτομο 15 ευρώ.
Δηλώσεις στην κ. Μάχη 2310 413053 και
6932 474037

Διάλεξη από τον μαθηματικό κ. Κων/ντίνο
Κοντογιαννόπουλο για τα «Μαθηματικά
παράδοξα».

Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία του Συλλόγου.
Θα επιδειχθούν και κατασκευές του
ιδίου για την κατανόηση των φυσικών
φαινομένων.

Εγκαίνια έκθεσης κοσμημάτων των γυναικών
που φοίτησαν στο τμήμα κοσμήματος (20112012). Τα κοσμήματα θα διατίθενται προς
πώληση.

Ώρα 20.00’. Η επιμέλεια της έκθεσης με
εκπλήξεις και άλλα ενδιαφέροντα είναι της
διδάσκουσας κ. Άννας Κομνιανίδου και της
συντροφιάς της. Διάρκεια μέχρι Κυριακή 205-2012. Ανοιχτά 7.00’ - 9.00’ κάθε απόγευμα.

Κυριακή
20 Μαΐου

Η 4η συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής
στα Νέα Μουδανιά, στο Δημοτικό Θέατρο
της πόλεως.

θα κληθούν 5 χορωδίες του νομού μας με
έντεχνα και τοπικά τραγούδια.

Παρασκευή - Σάββατο Κυριακή
25 26 -27 Μαΐου

3μερη εκδρομή στα νησιά Σκιάθο, Σκόπελο
και Αλόννησο. Αρχηγός και γενικός
υπεύθυνος της εκδρομής ο κ. Ι. Κοτσάνης.
(τηλ. 2310 424331 και 6936 950188).

Αναχώρηση ώρα 7 το πρωί.
Δηλώσεις στην κ. Μάχη.
Η τιμή θα καθοριστεί όταν ληφθούν οι
προσφορές.

Κυριακή
3 Ιουνίου

Ημερίδα υγείας στο Μεταγγίτσι με
διακεκριμένους γιατρούς μέλη μας.

Αναχώρηση ώρα 8π.μ. από προτομή Χάψα.
Το άτομο 10 ευρώ. Δηλώσεις στην κ. Μάχη.

Τετάρτη
6 Ιουνίου

Βραδιά αφιερωμένη στο Νίκο Γκάτσο
με ποιήματα και τραγούδια που έμειναν
αθάνατα. (Κ. Τσολοδήμος, Μ. Συρμαλόγλου)

Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία.
Θα προηγηθεί αναφορά στη ζωή και στο
έργο τού δημιουργού.

Κυριακή
10 Ιουνίου

Συμμετοχή στον εορτασμό της επετείου του
Χαλασμού και της αντίστασης των Βασιλικών
τον Ιούνιο του 1821.

Μετάβαση εξ’ ιδίων και κατά βούληση στα
Βασιλικά.

Εορτασμός 191ης επετείου της μάχης των
Βασιλικών του 1821 και της θυσίας του
καπετάν Χάψα και των παλικαριών του.
Η μετάβαση της χορωδίας με λεωφορείο
δωρεάν.
Ώρα αναχώρησης από πλατεία Χάψα 8.30’.

Στην Ι. Μ. της Αγίας Αναστασίας και στο
Μνημείο. Σε συνεργασία με τους Δήμους
Θέρμης (Βασιλικά)-Πολυγύρου (Γαλάτιστα)Σιθωνίας (Συκιά).
Το λεπτομερές πρόγραμμα θα
δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος.

Σάββατο & Κυριακή
7 & 8 Απριλίου

Κυριακή
29 Απριλίου

ΜΑΪΟΣ 2012
Τετάρτη
2 Μαΐου

Τετάρτη
16 Μαΐου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Κυριακή
17 Ιουνίου

Σημείωση:Τα μαθήματα στο γυναικείο τμήμα για το Κόσμημα λήγουν στις 6 Απριλίου 2012.
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Πολυγύρου

Πολυγύρου

Γαλάτιστας

Γαλάτιστας

Κασσάνδρειας

Σταγείρων - Ακάνθου

Η κατάμεστη αίθουσα

Κασσάνδρειας

Σταγείρων - Ακάνθου

Παγχαλκιδικού

Σ ΛΟΓΟΣ
Ο
ΙΚ
Ι∆
Κ
Λ
Α
Χ
Γ
Α
Π
Περιοδική έκδ

λόγο
λκιδικού Συλ
οση του Παγχα
ΗΣ»
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ

ίκη̋
υ Θεσσαλον

ΤΟΜΟΣ 1ο̋
09-2010)
χη
Τεύ 1-5 (20

Ι∆ΙΚΟΣ Λ

ΟΓΟΣ

ΟΓΟΣ

ΠΑΓΧΑΛΚ
ΤΟΥ ΠΑΓΧ

Ι∆ΙΚΟΣ Λ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
∆ΙΚΗ ΕΚ∆Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΠΕΡΙΟ
ΟΓΟΥ
Υ ΣΥΛΛ
ʤ
ʚʃʑʊʏ
ΑΛΚΙ∆ΙΚΟ
ΤΟΤΕΛΗΣ
ʡʃʑʊʏʤȄʆʋ
Ο ΑΡΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΓΧ

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ Λ

ΟΓΟΣ

ΠΑΓΧΑΛΚ

tȏʋʓ
ȓȅȔȖȏȒʏ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
∆ΙΚΗ ΕΚ∆Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΠΕΡΙΟ
ΟΓΟΥ
Υ ΣΥΛΛ

ΑΛΚΙ∆ΙΚΟ
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ΤΟΤΕΛΗΣ
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Ο Α’ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
(έτη 2009-2010)
Ι∆ΙΚΟΣ Λ

ΠΑΓΧΑΛΚ

Ι∆ΙΚΟΣ Λ

ΟΓΟΣ

ΠΑΓΧΑΛΚ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
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Υ ΣΥΛΛ
Η
ΑΛΚΙ∆ΙΚΟ
ΤΟΤΕΛΗΣ
ΛΟΝΙΚ

Ο ΑΡΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΧ
49, ΘΕΣΣΑ
ȉʏʟʍʊʏʤ
Τ.Κ. 542
ΥΣ 23 
tȁʐʑʜʌʊʏʤ
ΟΓΕΝΟ
ȓȅȔȖȏȒʏ
ΩΣ ΜΑΥΡ

ΤΟΥ ΠΑΓΧ

ΟΓΟΣ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
∆ΙΚΗ ΕΚ∆Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΠΕΡΙΟ
ΟΓΟΥ
Υ ΣΥΛΛ
ΛΗΣ
542 49,
ΑΛΚΙ∆ΙΚΟ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕ
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