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Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Όσα
δεν φέρουν υπογραφή συντάσσονται από τον εκδότη. Υπενθυμίζεται ότι
οι εργασίες προς το περιοδικό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1800 - 2000
λέξεις ή 9000 περίπου χαρακτήρες.
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«Ἄξιον ἐστίν»
IΩΑΚΕIΜ AΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ

Στὰ πλαίσια

τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γίας. Οἱ δορυφοροῦντες καὶ φυλάσσοντες, ὡς τέκνα
γιὰ τὴν συμπλήρωση ἑκατὸν ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέ- καὶ αὐτοὶ τῆς Χαλκιδικῆς, συγκατένευσαν υἱϊκῶς καὶ
ρωση τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ πόλη φιλοξένησε τὴν ἐφέ- προθύμως, προκειμένου οἱ συμπατριῶτες τους καὶ ἰδίως
στιο εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὴν ἐπιλεγομένην «Ἄξιον οἱ συμπατριώτισσές τους, νὰ προσκυνήσουν τὴν καλοἐστίν». Ἡ φιλοξενία αὐτὴ πιστεύω ὅτι ἦταν ἡ σημαντι- γερομάννα καὶ περιβολάρισσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δυὸ
κότερη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῆς ἑκατονταετηρίδος.
μέρες ἔμεινε στὸν Πολύγυρο ἡ Ἐλεοῦσα καὶ μία στὴν
Ἡ εἰκόνα παρέμεινε στὸν ναὸ τοῦ πολιούχου Ἁγίου Ἀρναία. Τὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν πρωτόγνωρο, ἡ
Δημητρίου ἀπὸ τὶς 13 Ὀκτωβρίου μέχρι τὴν 1η Νοεμβρί- ροὴ συνεχής, ἡ κατάνυξη βαθυτάτη, ἡ χαρμολύπη γιὰ
ου καὶ τὴν προσκύνησαν
τὸ μικρὸν τῆς παραμονῆς
πολὺ περισσότεροι ἀπὸ
ἔκδηλη.
100.000 πιστοί, Ἕλληνες
Στὶς 2 Νοεμβρίου ἦταν
καὶ ξένοι.
ἡ μέρα ἡ ἐπίσημη τοῦ ΠοἩ ὅλη ἐκδήλωση μοῦ
λυγύρου, ἀλλὰ καὶ ὅλης
θύμησε τὶς γιορτὲς γιὰ
τῆς Χαλκιδικῆς, γιατὶ ἦταν
τὴν ἀπελευθέρωση τῆς
ἡ ἐπέτειος τῆς ἀπελευθεΚωνσταντινουπόλεως ἀπὸ
ρώσεως τοῦ τόπου μας
τοὺς Φράγκους, ὅταν, στὶς
ἀπὸ τὸν ἀλλόθρησκο κα15 Αὐγούστου τοῦ 1261,
τακτητή. Στὸν Ἁϊ-Νικόλα
εἰσῆλθε
θριαμβευτικῶς
τὸ ἀδιαχώρητο, μὲ τὴν
στὴν Πόλη, ἀπὸ τὴν Χρυσὴ
Γλυκοφιλοῦσα στὴν μέση
Πύλη, ὁ Μιχαὴλ 8ος ὁ Πατοῦ ναοῦ λουλουδοστολαιολόγος «ὡς νέος Κωνλισμένη καὶ πανέμορφη,
σταντῖνος», προπορευοτὸν Γέρο-Νικόδημο ἐν λαμένου τοῦ παλλαδίου τῆς
μπρότητι στὸν θρόνο του,
Ο Πολύγυρος υποδέχτηκε την εικόνα Άξιον Εστί
Πόλεως, τῆς εἰκόνας τῆς
γλυκύλαλον καὶ ἐκδήλως
με τις πρέπουσες τιμές
Θεοτόκου Ὁδηγητρίας.
εὐτυχῆ, τοὺς προσκυἜτσι καὶ τώρα, οἱ Θεσνοῦντας σὲ συνεχῆ πυκνὴ
σαλονικεῖς ἀνεζήτησαν εἰκόνα τῆς Παναγίας γιὰ νὰ σειρὰ νὰ ἀπολαμβάνουν ἕκαστος τὰ ἀναλογοῦντα δευγιορτάσουν· εἰκόνα τῆς Παναγίας καθαγιασμένη μὲ δά- τερόλεπτα τῆς προσκυνήσεώς του· δευτερόλεπτα ποὺ
κρυα καὶ προσευχές, μὲ μακροχρόνια ξενύχτια ἐπιστε- χωροῦσαν μυριάδες παρακλήσεων γιὰ μεσιτία στὸν Θεό
γασμένα ἀπὸ δάκρυα εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστίας, της καὶ παιδάκι της, ποὺ ἀπέστρεφε τὸ πρόσωπό του
εἰκόνα ἀρχαία καὶ ἱστορική. Ἀλλὰ τέτοιες εἰκόνες δὲν ἀπ᾽ τὰ φιλιὰ τῆς Μάννας Του γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ
ἔχει πλέον ἡ πόλη τους. Ἢ κάηκαν, ἢ κλάπηκαν, ἢ (φεῦ!) προσπαθήσει κι ἄλλο.
μπῆκαν στὰ μουσεῖα. Προσέφυγαν λοιπὸν στὸ Ἅγιον
Κι ἂν ἡ προσευχή σου ἦταν βαθειά, κοπιώδης καὶ
Ὄρος, ἀρχαία ἐπαρχία τῆς Μητροπόλεώς τους, καὶ ἐζή- ἔνδακρυς, ὅσο καὶ ἡ γνώση σου, θά ᾽βλεπες ἐκεῖ στὸ πατησαν γιὰ τὴν περίσταση τὸ παλλάδιον τοῦ Ὄρους, τὸ ραθρόνι τὸν ἐλευθερωτὴ τῆς Χαλκιδικῆς μας καὶ ἡμῶν,
«Ἄξιον ἐστίν». Καὶ οἱ «φυλάττοντες τὸν Τόπον» συγκα- τὸν ἐγγονὸ τοῦ Θοδωρῆ, τὸν Γεώργιο Κολοκοτρώνη,
τένευσαν, καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἡ Μητέρα τους ἡ «Καρυώ- νὰ παρακολουθεῖ ἐν κατανύξει, σεμνὸς καὶ μετρημένος,
τισσα» ἐξῆλθε στὸ Κελλάριον καὶ ἀνηφόρησε πρὸς τὸν ἀσκεπὴς καὶ χωρίς παράσημα, μὲ μιὰ μεγάλη κόκκινη
ναὸν τοῦ Μεγαλομάρτυρος.
στὰμπα στὸ ἀμπέχωνό του στὴ μέση τοῦ στήθους. Τὸ
Πλῆθος λαοῦ συνόδευε τὴν «Πρωταΐτισσα», κι ἀνά- πηλίκιο ἔμεινε τότε (λίγους μῆνες μετά) στὴν Τζουμαμεσά τους, στὶς πρῶτες τὶς σειρές, μποροῦσες νὰ ἰδῆς γιά, ὅπου ἀντικατέστησε τὰ παράσημά του μὲ τὴν κόκ(ἂν ἡ προσευχή σου ὑπῆρξε βαθειά, κοπιώδης καὶ ἔνδα- κινη στάμπα στὴ θέση τους.
κρυς, ὅσο καὶ ἡ γνώση σου) τὸν Μιχαὴλ ἀγαλλόμενον
Στὸ παραθρόνι ὁ Γεώργιος ἄκουσε, γιὰ δεύτερη
καὶ ἀκολουθούμενον ἀπὸ τὸν Δεσπότη Ἀνδρόνικο, τὸν φορά, ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο καὶ ὁμότεχνο ἐγγονὸ τοῦ γιαλησμονημένον ἔσχατο Παλαιολόγο τῆς πόλεως.
τροῦ, τὸν Ἀντώνιο Ἰωάννου Παλαμήδη, τὸν πανηγυρικὸ
Ὅμως ἡ Χαλκιδική, ἡ μάννα τῆς Θεσσαλονίκης, δι- τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας. Λόγον γεμάτον εὐφροσύνη,
καίως ἐζήλευσε, καὶ παρεκλήτευσε μερίδα ἐκ τῆς εὐλο- μηνύματα, προβλέψεις καὶ συστάσεις. Λόγον ἀγαθόν,
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ἐκφωνηθὲντα ἀψόγως. Λόγον ποὺ καθαγιάσθηκε γιὰ
δεύτερη φορά, ἐκφωνούμενος ὅμως τώρα μπροστὰ
στὴν Μάννα ὅλων ἡμῶν. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση μοῦ θύμησε
τὴν ὑπογραφή, μπροστὰ στὴν ἴδια εἰκόνα τὸ 1913, «τοῦ
Ἱεροῦ Ψηφίσματος» μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Ἁγιορεῖτες διεκήρυξαν τὴν Ἕνωσή τους μὲ τὴν Ἑλλάδα τῶν ὀνείρων τους:
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
Ἡ ἔκτακτος τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἱερὰ Σύναξις συγκροτουμένη ἐκ τῶν Καθηγουμένων καὶ Προϊσταμένων τῶν
Εἴκοσι κυριάρχων βασιλικῶν καὶ πατριαρχικῶν καὶ σταυροπηγιακῶν Ἱερῶν Μονῶν, κανονικῶς καὶ νομίμως ἐκπροσωποῦσα τὴν ὅλην αὐτοδιοίκητον μοναχικὴν πολιτείαν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνελθοῦσα σήμερον τὴν 3 Ὀκτωβρίου,
ἡμέραν πέμπτην τοῦ σωτηρίου ἔτους 1913, ἐν τῷ ἱερῷ
ναῷ τοῦ «Πρωτάτου» ἐν Καρυαῖς, ἐνώπιον τῆς ἐφεστίου
καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ
«Ἄξιον ἐστίν», ψηφίζει ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι: (.......)
Γ’- Διατάσσει ἵνα ἡ δότειρα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἁγίου
Ὄρους ἑλληνικὴ σημαία ἐξακολουθῇ κυματίζουσα εἰς τὸ
διηνεκὲς ἐπὶ πασῶν τῶν ἐν αὐτῷ Ἱερῶν Μονῶν καὶ τῶν
Ἐξαρτημάτων αὐτῶν ὡς σύμβολον κυριότητος καὶ προστασίας.
(.......)
Ἦρθε ἡ γλυκόπικρη ὥρα τοῦ χωρισμοῦ. Ἡ Κυρία τῶν
Ἀγγέλων ἔπρεπε νὰ πάει ν᾽ ἀναπαυθεῖ στὸ Περιβόλι
της, ἐν μέσῳ τῶν ἐν διαρκεῖ μετανοίᾳ ἀγγελοσχήμων.
Νοερῶς τὴν ξεπροβόδησαν ὅλες οἱ ἀρχαῖες Παναγίες
τῆς Χαλκιδικῆς:
Πρῶτα-πρῶτα ἡ Μεγάλη καί (φεῦ) ὑφαρπαγεῖσα
τῶν Ρεβενικίων. Ἡ «Ἀθυτιώτισσα», μαζί μὲ τὴν συγκά-
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τοικό της τὴν εἰκονισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Δανιὴλ Διονυσιάτου. Ἡ τῆς Ποτιδαίας, ἐκ τοῦ Πλατάνου τῆς Θράκης. Ἡ
Κορυφινὴ τῶν Μουδανίων. Ἡ Νικητιανὴ ἡ Ἁϊγιωργίτισσα. Ἡ Μαρμαρινὴ ἡ Ἀμιδόκτινος, ἡ καὶ «τοῦ Πύργου»
λεγομένη. Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ τοῦ Καλαμιτσίου. Ἡ τῆς
Σάρτης ἡ ἐκ τῆς Ἀφουσίας. Ἡ δέρνουσα τῶν Πυργαδικίων. Ἡ ἀμφιπρόσωπη τῶν Νέων Ρόδων. Η Ραβνιώτισσα
με τις μαχαιριές.
Ἀλλὰ ὅπως ἔβλεπα τὴν σκηνή, (ἐν σώματι ἢ ἐν πνεύματι; οὐκ οἶδα...) μοῦ φάνηκαν πολὺ περισσότερες οἱ Παναγίες. Πλησίασα σιγὰ τὴν Ἁϊγιωργίτισσα, ποὺ ὡς συγχωριανὸς
τῆς εἶχα θάρρος περισσότερο, καὶ ρώτησα. Μὲ κοίταξε μὲ
τὰ τρανὰ τὰ μάτια τ᾽ ἀμυγδαλωτὰ καὶ μοῦ ᾽πε:
-«Βρὲ Γιακείμ, ξεχνᾶς πόσες καήκαμε τὸ 21; Θαρρεῖς ὅτι χαθήκαμε; Ὅλες εἴμαστε ᾽δῶ. Νὰ ἡ παλιὰ ἡ
Νικητιανή, νὰ ἡ Ἁϊνικολάτσα, νὰ ἡ Παρθενιώτσα, νὰ ἡ
Σκιώτσα, νὰ ἡ Μεταγκιτσινή, νὰ ἡ Ὁρμυλιώτσα...», καὶ
μοῦ τὶς σύστησε ὅλες, καμμιὰ ἑξηνταριά, πανώριες Παναγιές, ἀρχαῖες. Καὶ κάθε μιὰ ποὺ ἄκουγε τ᾽ ὄνομά της
γυρνοῦσε, καὶ μὲ ἀχνὸ χαμόγελο, χαμόγελο μάννας κι
ἀδελφῆς, ἦταν σὰν νὰ μοῦ ᾽λεγε:
-«Ἂχ βρὲ Γιακείμ, μᾶς ξέχασες; Ἐσὺ δὲν μίλησες γιὰ
τὴν “μαρτυρία τῆς σιωπῆς” ὅταν μᾶς ζήτησες καὶ δὲν
μᾶς βρῆκες;».
Ψέλισα ἕνα καλογερικό, «εὐλόγησον», καὶ μόλις
ποὺ πρόλαβα νὰ ἰδῶ τὴν Πρωταΐτισσα ἢ Καρυώτισσα
ἢ Ἐλαιοῦσα, ἤγουν τὸ Ἄξιον ἐστί, νὰ περνάει πάνω ἀπ᾽
τὸ παλιό της λημέρι, τὸν λάκκο τοῦ Ἄδειν, τὸν μοναδικὸ
λάκκο τοῦ κόσμου ποὺ ἔχει ὄνομα σὲ ἀπαρέμφατο καί,
ἐπὶ πτερύγων ἀνέμου, νὰ φθάνει στὸ ὑπερχιλιετὲς σπίτι
της, τὸ γεραρὸν Πρωτᾶτο.
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Αυτά τα Χριστούγεννα
οι καµπάνες της Θείας Γέννησης
ας σηµάνουν την γέννηση της προσµονής και της ελπίδας
για καλύτερες ηµέρες.
΄Ολοι µαζί, η οικογένεια του Παγχαλκιδικού και οι φίλοι του,
ας υποδεχτούµε το 2013 µε αισιοδοξία και αλληλεγγύη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Το Δ.Σ.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεολόγος – τ. Δ/ντής Γυμνασίου

Χριστούγεννα

Η φάτνη, όσο γίνεται πιο ωραιοποιημένη, οι Μάγοι
και οι Ποιμένες, οι Άγγελοι κι όλα τα πρόσωπα που
έπαιξαν κάποιο ρόλο εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων συνήθως περνούν μέσα στη ζωή μας σαν εικόνες
μόνο. Μπερδεύονται μαζί της άλλοτε ζεσταίνουν λίγο
το συναίσθημα και τις πιο πολλές φορές, στους πιο πολλούς ανθρώπους, πρόσωπα και πράγματα, κι όλο το μυστήριο το βαθύ και ανερμήνευτο των Χριστουγέννων,
θα ταυτιστεί με πράγματα φτηνά κι
εφήμερα. Με καταστόλιστα δένδρα,
με ρεβεγιόν, με γλυκά και διακοσμήσεις πολλές και ποικίλες.
Μα ο άνθρωπος, και πριν ακόμη
κλείσει η Χριστουγεννιάτικη παρένθεση, το νιώθει πως το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται ούτε στο περιποιημένο φαγητό
αυτών των ημερών, ούτε στις κάρτες
που κατακλύζουν την αγορά και μας
φορτώνουν με ευχές. Όλα αυτά, όσο
κι αν φαίνονται ωραία, είναι μικρές
χαρές, μα δεν είναι η ίδια η χαρά. Το
μάτι έχει χορτάσει πια, η ψυχή είναι
που πεινάει.
Κι αυτή ακόμη η σπιτίσια ατμόσφαιρα και θαλπωρή γρήγορα εξατμίζεται,
αποχρωματίζεται, όταν ο Χριστός των
Χριστουγέννων έχει μείνει μακριά από
την οικογενειακή συγκέντρωση.
Ας ήταν τα φετινά Χριστούγεννα στη φάτνη της Βηθλεέμ ν’ ανακαλύπταμε όλοι μας τα Χριστούγεννα της
Θείας αγάπης, που από τον ουρανό κατέβηκε σκαλί –
σκαλί, ως την πιο βαθειά φτώχεια, για να μας πλουτίσει
κι να μας ανεβάσει σκαλί – σκαλί ως τον Ουρανό.
Ας ήταν τα φετινά Χριστούγεννα να ζεστάνουμε την
παγωνιά της καρδιάς μας κάτω από τον ήλιο αυτής της
Θείας αγάπης για να μεταλαμπαδεύσουμε το φως και τη
θαλπωρή του σε μια «Ολυμπιάδα» αγάπης. Στην άθλια
φτωχογειτονιά, στο ξεχασμένο χωριό του βουνού, στο
γηροκομείο, όπου το ηλιοβασίλεμα της ζωής δεν έχει
τίποτα από τα ζεστά της οικογενειακής ζωής χρώματα,
κοντά στα παιδιά χωρίς οικογένεια, σε εκείνα που περιμένουν μια επίσκεψη, που θα σπάσει τη μονοτονία του
ιδρύματος μια «Ολυμπιάδα» αγάπης με το φως από τη
φάτνη, που θα περάσει χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά,
από το στερημένο παιδί ως τη μοναχική γερόντισσα, για
την οποία η καλύτερη μουσική και η πιο σπάνια είναι το
φιλικό χτύπημα στην κλειστή της πόρτα.
Πόσος πόνος στη γη μας και πόσο λίγη η αγάπη που

και φέτος, όπως πέρυσι και
πρόπερσι και στους αιώνες που κύλησαν και θα κυλήσουν.
Μες το χειμώνα, που έχει πέσει βαρύς πάνω στη ζωή
των ανθρώπων και έχει καταψύξει και τα αισθήματα και
έχει νεκρώσει την καρδιά, τα Χριστούγεννα είναι μια
αναμμένη εστία που ξαναθερμαίνει, ό,τι έχει παγώσει
μέσα μας.
Μες τους χειμώνες των καιρών Χριστούγεννα και
πάλι. Στη γη των πρώτων Χριστουγέννων, στη Βηθλεέμ, και φέτος,
όπως πάντα, πάνω ψηλά απ’ το καμπαναριό του Ναού της Γεννήσεως,
θα σημάνει η καμπάνα που το γλυκό
της στόμα θα σκορπίσει το χαρούμενο μήνυμα της Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού.
Κι απ’ το δικό της στόμα θα πάρουν το μήνυμα όλες οι καμπάνες του
κόσμου. Κι απ’ τα καμπαναριά τους
θα το σκορπίσουν σ’ όλα τα πλάτη
της γης.
Και τούτο το μήνυμα το χαρμόσυνο και μεγάλο θα βρει τρόπο να
τρυπώσει στα χαμόσπιτα, στις πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες. Θα
διαπεράσει το τείχος του υλιστικού
κόσμου που υψώσαμε γύρω και μέσα
μας. Και στη ζωή του ταλαίπωρου
ανθρώπου της εποχής μας θα ανοίξει
ένα παράθυρο στον ουρανό, μια ουράνια παρένθεση και
τότε…τότε θα ζωντανέψει και πάλι η Βηθλεέμ, η φάτνη και κάτι από την ακτινοβολία του Θείου Βρέφους θα
φωτίσει τον ουρανό της ψυχής μας.
Μαζί με τους απλοϊκούς βοσκούς θα ζήσουμε την
έκσταση της εξαίσιας εκείνης νύχτας και μαζί τους
θα ακούσουμε τον μελωδικότερο ύμνο, που ακούστηκε ποτέ στον πλανήτη μας: «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ και
έπί γής είρήνη». Δόξα προσφέρουν οι κάτοικοι του ουρανού, οι άγγελοι στο Θεό, που κατοικεί στα ύψη. Και
στη γη που την ταράσσουν οι αμαρτίες, τα πάθη και οι
πόλεμοι ας απλωθεί ειρήνη. Γιατί ο Θεός εκδήλωσε την
εύνοιά Του στο ανθρώπινο γένος, στέλνοντας τον μονογενή Του υιό για να φέρει τη Λύτρωση και τη Χαρά.
Η πιο μεγάλη ιστορία όμως που άλλαξε την ιστορία
της ανθρωπότητας και έγραψε την ιστορία της λυτρώσεως για μας, τον καθένα προσωπικά, αν δεν προσέξουμε, ίσως περάσει αποσπασματικά από μπροστά μας σε
τούτη την παρένθεση που ανοίγουν κάθε φορά τα Χριστούγεννα στη ζωή μας.
3

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 13ο

Κι όταν θα στυλώσουμε τα μάτια μας στα μάτια της
εικόνας του Θείου Βρέφους της Βηθλεέμ, ας μη ξεχάσουμε ότι αυτού του Βρέφους τη δύναμη τρέμουν τα
σύμπαντα. Και ακόμη ότι είναι ανείπωτη ευτυχία και
ανυπολόγιστος θησαυρός, όχι μόνο να ακουμπά πάνω
στην καρδιά μας το Θείο Βρέφος, αλλά να ανακλίνεται μέσα σ’ αυτήν κάθε φορά που κοινωνούμε σώμα και
αίμα Χριστού. Και είναι βέβαιο ότι θα κοινωνήσουμε
τουλάχιστον τη μέρα αυτή οι περισσότεροι χριστιανοί.
Αυτό ας είναι για όλους μας το νόημα της ταπεινής
φάτνης, όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Ας αποτελέσει
σύμβολο και αφετηρία για το ανέβασμα από τα ταπεινά
και εφήμερα στα υψηλά και αιώνια, στην εκπλήρωση
του προορισμού μας ,στην πραγμάτωση της θειας εντολής της αγάπης.
Γιατί Χριστούγεννα πάνω από όλα θα πει Χριστός.
Χριστός που είναι αγάπη και λύτρωση.

θα τον ανακουφίσει! Και να σκεφθεί κανείς πως τράπεζα
αγάπης ανεξάντλητη είναι η Βηθλεέμ, η φάτνη.
Πόσοι σταυροί πόνου και δοκιμασίας στον κόσμο!
Και πόσα λίγα χέρια που προθυμοποιούνται να βοηθήσουν ουσιαστικά!
Μα είναι κοντά μας και πάλι η φάτνη που χώρεσε
τόση αγάπη όση χωρούν τα σύμπαντα.
Είναι κοντά μας, στης καρδιάς μας το κατώφλι φτασμένο, το μεγάλο μήνυμα του Αγγέλου: «Έτέχθη ύμίν
σήμερον Σωτήρ, ός εστί Χριστός Κύριος» (Λουκ.Β, 11).
Κοντά μας η απλότης και η ταπεινωσύνη των ποιμένων.
Των Μάγων η πίστη και η ελπίδα που δεν απόστασε
ούτε στιγμή.
Απ΄ αυτό το άγιο φως των Χριστουγέννων ας πάρουμε φως και ας μη το αφήσουμε να σβήσει στις παγωμένες
πνοές, που αποτελούν την ατμόσφαιρα του σημερινού
κόσμου. Είναι το μόνο που θα μείνει, όταν τα κεράκια
στα Χριστουγεννιάτικα δένδρα σβήσουν και φέτος.

* * *

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΗ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΗΜΕΡΑ…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΩΤΑ

«Εεπ, εδώ …εδώ,

στο μάθημα, …συνέλθετε, συγκεντρωθείτε …ξεχάστε τα γ’ρούνια κι τα λουκάν’(ι)κα…»
Τα λόγια αυτά του καθηγητού μας, της φιλολογίας,
στο Γυμνάσιο Πολυγύρου, του Γιώργη Φιλιππακόπουλου, ηχούσαν στην τάξη μας, την 8η Ιανουαρίου, στην
πρώτη κιόλας σχολική ώρα.
Μερικοί από εμάς στο άκουσμα αυτών των παραινέσεων κάναμε ένα τίναγμα της κεφαλής μας, μία ύστατη
προσπάθεια να συνέλθουμε, ν’ απαλλαγούμε, προσωρινά
τουλάχιστον, από τις πρόσφατες Χριστουγεννιάτικες,
γαστρονομικές αναμνήσεις. Το δικό μου το κεφάλι όμως
ήταν …ασήκωτο. Οι δικές μου αντίστοιχες αναμνήσεις
ήταν … συσσωρευμένες. Γιατί, …χασάπης ήταν ο πατέρας μου, ο Φιλώτας, κι εγώ στις 3 τελευταίες Γυμνασιακές
τάξεις (1957-1960) κατά την διάρκεια των διακοπών των
Χριστουγέννων, στο χωριό μου, στην Νικήτη, έπαιζα μ’
επιτυχία τον ρόλο του βοηθού του. Ταλέντο, στην εκδορά
του χοίρου, αφού πολύ παλαιότερα, μικρούλης, επί σειρά
ετών, κέρδιζα το έπαθλο, την ουροδόχο κύστη του χοίρου
ή αλλιώς … «τ’ φούσκα απ’ του γ’ρουν’(ι)», επιδεικνύοντας, παρουσία και θεατών, το … το, τέλος πάντων, το…
«όργανο», με το συμπάθειο. Εμείς το λέμε «μπρικ’(ι)».
Αυτή η φούσκα, με κατάλληλη κατεργασία, – μάστορας
κι εγώ – [προσθήκη υγρής «πιπιλιάς» (στάχτη), και ελαφρά κτυπήματα σε επίπεδη, λεία επιφάνεια],γινόταν μια
θαυμάσια μικρή, αρχέγονη μπάλα ποδοσφαίρου.

27 Δεκεμβρίου, του Αη – Στέφανου ανήμερα, απ’ τα
χαράματα, όλο το χωριό ήταν στο ποδάρι. Τα καζάνια,
για τον «θερμό» (… ο θερμός), σούζα στους χαρκόλακκες (χαλκόλακκες, θρακόλακκες) με τ’ αναμμένα κούτσουρα, κάθε αυλή και «καπνός αναθρώσκων» και μια
συγχορδία φωνών, τσιρίδων και απελπισμένων γρυλισμάτων ηχούσε παντού. Μακάβριο το όλο σκηνικό και
ανατριχιαστικό το θέαμα και το ακρόαμα, σ’ αυτήν την
μαζική … θυσία των οικόσιτων χοίρων, αυτών των περίεργων και αχόρταγων πλασμάτων του Δημιουργού,
αλλά είπαμε … χασάπης ήταν ο πατέρας μου, κι έτσι κι
εγώ έγινα μη χορτοφάγος και …. επιλεκτικά ζωόφιλος.
Ας είναι.
Εκείνα τα χρόνια, της δεκαετίας του ’50, τα χρόνια
της ανέχειας, κάθε σπίτι είχε και το δικό του … κουμάσ’(ι). Απαξιωτικός ο όρος, στην άλλη του έννοια…
«καλό κουμάσι κι αυτός», αλλά έτσι λέγεται και το συγκεκριμένο.
Το κουμάσι, το σπιτάκι του γουρουνιού, ήταν ένας
κυβόσχημος ξύλινος κλωβός, στην άκρη της αυλής, από,
σχετικά, πυκνά τοποθετημένα καδρόνια ή καπρούλια
στις 4 πλευρές του, καρφωμένα στα 4 γωνιακά κατακόρυφα χοντρά παλούκια και το δάπεδό του στρωμένο με
χοντρές, φαρδιές σανίδες. Στην οροφή του, πολυτέλεια,
μια-δυο κυματιστές τσίγκινες λαμαρίνες, ή ένα κομμάτι
μουσαμά ή λίγο πισσόχαρτο για τον ήλιο και την βροχή.
Όσοι Νικητιανοί είχαμε το προνόμιο η αυλή μας να
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και χωρίς την βοήθεια του Φιλώτα, άλλοι με επιτυχία
κι’ άλλοι …
«Ρίξαμε το γ’ρουν’(ι) ανάσκελα, μας έλεγε ο Μαυρουδής ο καπετάνιος, πέσαμε απάνω του όλο το σόι μας,
το πιάσαμε απ’ τα ποδάρια, απ’ τ’ αυτιά κι ο μπάρμπας
μου ο Μήτσος, καμαρωτός – καμαρωτός, το καβαλίκεψε
μπροστά στο στήθος». Κοντολογίς, μόλις ο Μαυρουδής
τράβηξε το μαχαίρι και … χαράκωσε λιγάκι τον λαιμό, ο
Μήτσος ανέκραξε «αίμα α α!», σηκώθηκε όρθιος, εγκατέλειψε το πόστο του κι απομακρύνθηκε σε απόσταση
…..ασφαλείας. Σηκώθηκε όμως και το γουρούνι, …δραπέτευσε, το άτιμο, κι άρχισε να τρέχει, «γκριλίζοντας»,
σ’ όλο το χωριό, με τον λαιμό του γρατσουνισμένο και
… αιμάσσοντα. Τελικά προσέτρεξε ο Φιλώτας κι’ αποκατέστησε την τάξη.
Από το σφαγμένο και σχολαστικά καθαρισμένο γουρούνι τίποτα δεν πετιέται,
τίποτα δεν πάει χαμένο.
Το δέρμα του, το «γ’ρουνουτόμαρου»,
κατάλληλα
κατεργασμένο από εμάς …
τους χασάπηδες, με μπόλικο
χοντρό άλας στην αρχή, να
χάσει τα υγρά του, λόγω της
ώσμωσης, να στεγνώσει και
στην συνέχεια, αφού καθαριστεί καλά, να πασπαλιστεί με
αρκετή τριμμένη στύψη (στυπτηρία), να γίνει έτσι μια υποτυπώδης δέψις, να κλείσουν
οι πόροι, να γίνει αδιάβροχο,
να προστατεύεται επίσης και από τους διαβρωτικούς
οργανισμούς (μύκητες). Μετά την κατεργασία το δίναμε στους σαγματοποιούς να επενδύσουν εξωτερικά τα
σαμάρια των υποζυγίων και στους τσαγκάρηδες να κατασκευάσουν εκείνα τα ανθεκτικά τσαρούχια, τα «γ’ρουνουτσάρ’χα», τα ενδεικτικά της ανέχειας, της φτώχιας...
Το ψαρονέφρι, μύες εκατέρωθεν εσωτερικά της ραχοκοκαλιάς, εκλεκτή λιχουδιά, έβγαινε πρώτο και ψηνόταν στα γρήγορα με το τσ’μπίδ’ στα κάρβουνα του
χαρκόλακκα, να προφτάσει την … λιγούρα μας και να
γίνει μεζές για το τσιπουράκι των μερακλήδων, των …
αναγκιωμένων!
Η συκωταριά, για την παρασκευή του «τζιρβά», αν
θυμάμαι καλά, μία ιδιότυπη μαγειρίτσα, με κρεμμύδι,
κόκκινο πιπέρι, αυγολέμονο, το κύριο μεσημεριανό φαγητό εκείνης της ημέρας. Επίσης την ίδια μέρα και τις
επόμενες, κοντοσούβλι, κοψίδια στα κάρβουνα, στην
άκρη του τζακιού με την μικρή σούβλα και το τσ’μπιδ΄,
και τηγανιές.
Το κεφάλι, ζεματισμένο με τον «θερμό», με την βοήθεια
της λινάτσας, αποτριχωμένο, ξυρισμένο καλά, βρασμένο
με προσθήκη σκόρδου και φύλλων δάφνης (βάγια), για
την παρασκευή της «πηχτής» της … τρεμουλιαστής, κύριο φαγητό της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

εφάπτεται του κεντρικού μας … «αποχετευτικού συστήματος»… του κεντρικού λάκκου μας καλύτερα, είχαμε
το κουμάσι τοποθετημένο στον «όχτο» κι έτσι τις βροχερές μέρες, που ο λάκκος φούσκωνε, η απομάκρυνση –
ξανά με το συμπάθειο - των … προϊόντων του πεπτικού
συστήματος, γινόταν ευκολότερη.
Εγκαθιστούσαμε το γουρούνι, μικρό, μόλις ολίγων
μηνών – γκριτζιλούδ’, το λέγαμε – στο κουμάσι και
πάραυτα θέταμε σ’ εφαρμογή το πρόγραμμα … «πλήρους και υγιεινούς διατροφής» του. Πίτυρα (το πίτυρον), [πίτουρα, λέγονται στα πολητικά, της πόλης δηλαδή], εμπλουτισμένα με μπόλικο «τζίρο» για να είναι
… ελκυστικά. Επίσης και σκέτο τζίρο για … ρόφημα.
Τζίρο λέγαμε τα κάπως θρεπτικά (πρωτεΐνες), ελαφρώς γαλακτόχρωμα, υγρά
υπόλοιπα των τυροκομείων.
Ψωμιά, ξερά ή μουχλιασμένα φουσκωμένα κι αυτά με
τζίρο, πάσης φύσεως αποφάγια, βαλάνια (βαλανίδια),
αγκόρνιτζα (αγριάπιδα, αγριάχλαδα), καρπουζόφλουδες
επιμελώς λεπτές, ζαρζαβάτια
χαλασμένα ή μαραμένα και
φρούτα παραγινωμένα, πεσμένα κάτω από το οπωροφόρο, όλα ακατάλληλα προς
βρώσιν, τα … κουτσιανούδια
από τ’ αρωματικά φιρίκια,
ό,τι δηλαδή απέμενε από την
βουλιμική επέλαση ημών των
καταραχιάδων,
τρυφερές,
αλλά ξεσπυρισμένες καλαμποκουκ’νάρες και κάπου –
κάπου και ολίγον δυσεύρετο «φύραμα».
Το γκριτζιλούδ’ έπρεπε να είναι «σουϊκό», καλόβολο,
ήσυχο, φαγανό κι’ έτσι να «γιεν’(ι)», να μεγαλώσει, να πάρει βάρος, πολύ, μέχρι να ’ρθει η ημέρα της… θυσίας του,
του Αη-Στέφανου ανήμερα. Αν ήταν «άσογο», νευρωτικό,
δύστροπο κι ανάφαγο τότε λέγαμε: «Πού, ρε, του μπασιάρτσαμι» (πετύχαμε). Αν συνεχώς γρύλιζε, ήταν ακατασύχαστο, έτρωγε κι έτρωγε το, «αλήξορο», και δράμι
δεν έβαζε, τότε αναρωτιόμαστε: «Μα τι έχ’(ι) αυτό, τινία
έχ’(ι)». Πιθανώς το έρμο να είχε και ταινία, το σίγουρο
όμως είναι πως την άλλη χρονιά αλλάζαμε προληπτικά
τον εκ Μεταγγιτσίου, κατά κανόνα, …, προμηθευτή.
Του Αη-Στέφανου, ο Φιλώτας, ο «Καψάλης», αυτός
ο καλόβολος γίγαντας του 1,85μ. ύψους, με τα 105 κιλά
του κατανεμημένα σε τέλειες αναλογίες, ο σκληραγωγημένος, με την λέξη «φόβος» διαγραμμένη απ’ το λεξιλόγιό του, αυτός που πάλεψε με την αρκούδα και την
νίκησε, ζωσμένος, μέσα στα μερακλίδικα θηκάρια τους,
τα καλοακονισμένα μαχαίρια του, πρωταγωνιστούσε
στο… τελετουργικό της σφαγής. Φυσικά βοηθούσαν
και οι νοικοκυραίοι, κυρίως για την … ανατροπή και
την ακινητοποίηση του ζωντανού. Μερικοί που τα κατάφερναν κάπως, που είχαν και λίγες γνώσεις, τολμούσαν
5
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λουκάνικα κι οι ομματιές κι ύστερα …
«Συνέλθετε, …έχετε ακόμα το νου σας στα ψημένα
λουκάν’(ι)κα και στα ρ’θούνια σας την …κνίσσα», μας
έλεγε ο Γιώργης Φιλιππακόπουλος την 8η Ιανουαρίου…
Ο πασπαλάς. Σε προγενέστερο χρόνο (2010) έγραψα: «Πασπαλάς (ο): εδώδιμο, παραδοσιακό παρασκεύασμα από καλοτσιγαρισμένα τεμάχια χοιρινού κρέατος
(τσιγαρίδια) και παραδοσιακού λουκάνικου που διατηρείται σε «βουτνάρα», αφού υπερπληρωθεί με λιωμένο
λίπος (λίγδα)». Στην βουτνάρα (βιτυνάρα) ο πασπαλάς
κρατούσε όλη την χρονιά κι έτσι είχαμε πάντοτε ένα
πλήρες και σχεδόν έτοιμο γεύμα για όλες τις, έκτακτες
και μη, περιπτώσεις.
Τα τσιγαρίδια και η λίγδα παρασκευάζονται μαζί, την
πρώτη μέρα. «Αξούγκια», σκέπη, «μπόσ’(ι)κα», «φτηνάδια», διάφραγμα, πλευρά, κοντοπλεύρια, λιπαρά μαλακά μέρη και αρκετά ψαχνά, όλα μαζί στο καζάνι. Μετά
από βρασμό σε υψηλή θερμοκρασία (τσιγάρισμα) και
συνεχές ανακάτεμα, παίρνουμε τα νοστιμότατα τσιγαρίδια. Το ρευστό που μένει στο καζάνι, αφού αφαιρεθούν
με την τρυπητή κουτάλα τα τσιγαρίδια, είναι η λίγδα.
Η λίγδα, η παγωμένη, η ασπριδερή, ήταν το υποκατάστατο του … βουτύρου. Μία φέτα ψωμί, αλειμμένη με
λίγδα και πασπαλισμένη με λίγο άλας ή ζάχαρη, αποτελούσε ένα γρήγορο, θρεπτικό πρόγευμα για εμάς τους
γαβριάδες, τους … λιμασμένους. Ακόμα, η λίγδα, εκείνα
τα χρόνια, είχε ευρεία χρήση στην μαγειρική, αντικαθιστώντας, σε πολλές περιπτώσεις, το ελαιόλαδο.
Ο πασπαλάς παρασκευάζεται μετά την 6η Ιανουαρίου, αφού τα … αγιασμένα λουκάνικα, που θα μπουν
μέσα του, τεμαχιστούν και ελαφρώς τηγανιστούν.
Αυτά « μι τα γ’ρούνια κι τα λουκάν’(ι)κα».
Τα βιώματα μου τούτα, τα … πεζά, δεν ευνοούν ρομαντισμούς και τα τοιαύτα. Άλλωστε, περιέχουν και αρκετές … σκληρές σκηνές.
Χασάπης ήταν ο πατέρας μου, ο Φιλώτας…

Τα άντερα (το λεπτό έντερο) καλοπλυμένα, μέσα κι’ έξω,
πολλές-πολλές φορές, για το γέμισμα των λουκάνικων.
Τμήμα του παχέος εντέρου παστωμένο με χοντρό
άλας, η «οματιά», εκλεκτός μεζές.
Το εξωτερικό στερεό λίπος, το χοντρό, της πλάτης,
σε φαρδιές λουρίδες, ο «παστός», παστωμένος με αρκετό χοντρό άλας, σε ξύλινο δοχείο, στο «καδί» και με
βάρος από πάνω. Διατηρείται έτσι ολόκληρο τον χρόνο και τηγανισμένος ή ψημένος αποτελεί ένα εύγευστο,
συνοδευτικό έδεσμα.
Τα λουκάνικα, ό,τι καλύτερο, ό,τι νοστιμότερο και μάλιστα αυτά με τα κουμματούδια πορτοκαλόφλουδας μέσα.
Το βράδυ της 27ης, καθισμένοι κοντά στο αναμμένο,
αλλά χαλιπωμένο τζάκι της πατωσιάς, με την χειροκίνητη κρεατομηχανή στερεωμένη στο χαμηλό τραπεζάκι και
το σινί πάνω στην γωνιά, κι όλα τ’ άλλα σχεδόν έτοιμα.
Χοντροαλεσμένο, με την μηχανή, ψαχνό χοιρινό, στερεό
λίπος χοντροαλεσμένο επίσης, άλας, πιπέρι κόκκινο και
λίγο μαύρο, ρίγανη, λίγο ξύδι και αρκετή πορτοκαλόφλουδα τριμμένη. Το μείγμα αυτών όλων, καλοζυμωμένο,
στο σινί και στην συνέχεια το γέμισμα των εντέρων με
την «λουκαν’(ι)κήθρα», χωνί ανοξείδωτο, με χερούλι και
σχετικά φαρδύ λαιμό. Όταν τελείωνε η όλη διαδικασία,
πέρασμα - κρέμασμα των λουκάνικων, μαζί κι’ οι οματιές,
στην «κουνταρίδα», να στραγγίσουν, να στεγνώσουν.
Η κουνταρίδα (κονταρίδα, μικρό κοντάρι), μαζί με
τα λουκάνικα, ήταν κρεμασμένη με δυό σχοινιά απ’ την
αγριντιά, στο χαγιάτι, οριζόντια, αιωρούμενη σε ύψος,
ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση των λιγούρηδων,
των ξεδιάντροπων γάτων. Αυτοί πάλι, προσπαθούσαν
πεισματικά να φτάσουν στην …λεία τους, μ’ αλλεπάλληλες, απεγνωσμένες …πτήσεις, αψηφώντας το νόμο
της βαρύτητας και την παρουσία μας, με οδυνηρές, τελικά, γι’ αυτούς, συνέπειες.
Κι εμείς όλοι περιμέναμε να ‘ρθει και η 6η Ιανουαρίου, των Φώτων, ν’ αγιαστούν μαζί με τα ύδατα και τα

* * *

ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΦΑΝΗΚΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ

Προπαραμονή

ανεμοσούρια χιονιού σε κάποια σημεία σπάζανε το επίπεδο σκηνικό. Ένα παγωμένο ρεύμα αέρα, πεσκέσι του
Χολομώντα, διέσχιζε κάθετα την κωμόπολη. Στ’ αυτιά
ηχούσαν ακόμα οι επιθανάτιοι ρόγχοι των γουρουνιών,
θυσία στο έθιμο της ημέρας. Φωτισμένα σπίτια, τυλιγμένα σε μια ασπρογάλαζη αχλή, κρατούσαν σε εγρήγορση
τις ψυχές. Το μεγαλόπρεπο καμπαναριό του Αγίου Στεφάνου με ένα λευκό φωτοστέφανο χιονιού στην κορυφή
του επόπτευε όλη την περιοχή. Ο λόφος του Προφήτη
Ηλία έμοιαζε με ένα μπουκέτο ολόλευκα χρυσάνθεμα κι
η Αγία Παρασκευή στη μοναξιά της έστηνε κουβέντα με

Χριστουγέννων του 1955.
Η Αρναία τυλιγμένη σ’ ένα παχύ στρώμα χιονιού υποδεχόταν τη Γέννηση του Θεανθρώπου. Ατέλειωτες στήλες άσπρου καπνού από τις καμινάδες, προσευχές του
μόχθου, ανέβαιναν στον αιθέρα, μέχρις ότου εξανεμίζονταν. Η κίνηση περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη, στους
δρόμους της κωμόπολης. Κάπου - κάπου μόνο άκουγες
βιαστικές ευχές που ανταλλάσσονταν και ύστερα μια
παγωμένη λευκή σιωπή. Θεόρατα, σπαθιά οι κρυσταλίδες στις στέγες των σπιτιών, σε μια ατέλειωτη παρέλαση,
λαμπύριζαν στο αναιμικό φως. Περίεργα, πολύμορφα
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τα δρύινα λευκά αγάλματα του δασυλλίου.
Είχε σουρουπώσει για τα καλά. Η μικρή κωμόπολη
χαμένη στην καταχνιά ζούσε το δικό της όνειρο. Τρεις μικροκαμωμένες ανθρώπινες φιγούρες διαγράφτηκαν στο
βάθος, στα ριζά του γειτονικού δάσους, πίσω από το ξωκκλήσι του Πατροκοσμά. Η τοπική γεννήτρια του Κατάκαλου μόλις μπήκε σε λειτουργία και πάσχιζε με το ισχνό
φως της να σπαθίσει το πηχτό πέπλο της καταχνιάς.
Ο Κωστής, ο Νικόλας και ο Γιαννακός κρατούσαν, με
την έπαρση Ρωμαίου Αυτοκράτορα σε θρίαμβο, το τρόπαιό τους, ένα κατάχλωρο, συμμετρικά ανεπτυγμένο,
δέντρο άγριου κέδρου. Όπως κάθε χρόνο έκαναν κολλεγιά για τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. και κάλαντα
χωρίς δέντρο δεν γίνεται.
Τρία δεκάχρονα γειτονόπουλα, αχώριστοι φίλοι και συμμαθητές στην ίδια
τάξη, ζούσαν με την ένταση της παιδικότητάς τους στο ρυθμό της επαρχιώτικης, γκρίζας καθημερινότητας.
-Έι…κι όπους είπαμι, ιγώ θα κρατώ του δέντρου, είπε ο Κωστής, κι
έδειξε με σημασία το μικρό τσεκούρι
στο ζωνάρι του που λίγο πριν αφαίρεσε με ιδιαίτερη επιδεξιότητα τη ζωή
του όμορφου κέδρου.
- Χαλάλισ’, όμως ιγώ, είπε ο Νικόλας, θα του στουλίσω με τα σκαλιστά
αγγελούδια. Έχω αρκετά από δαύτα.
Ο Γιαννακός έξυσε με αμηχανία
το κεφάλι του και ύστερα από σκέψη
μονολόγησε φωναχτά: Αμ του μπαμπάκ’ ποιος θα του βαλ’;
Σέρνοντας με δυσκολία στο χιονισμένο δρόμο το δέντρο μπήκαν στα
“Πραβιτάδικα”, κατηφόρισαν μέχρι τη “στροφή της Νίνας” κι εκεί χώρισαν τους δρόμους τους.
Απόψε το όνειρο μοιράστηκε στα τρία.
Ο Κωστής αγκομαχώντας έσυρε το δέντρο στο σπίτι του και καθισμένος δίπλα στο τζάκι το κοίταζε με
τρυφερότητα. Σε λίγο αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Μορφέα μέσα σε ένα ολοπράσινο κέδρινο δάσος. Χάθηκε μέσα στη βαθυπράσινη πλανκέτα της φύσης και διασχίζοντας την ολόχλωρη συστάδα των δέντρων κατέληξε στην άκρη του δάσους. Κι εκεί στο ξέφωτο ένα αστέρι
αλλιώτικο κι αλλόκοτο έμοιαζε να αιωρείται πάνω από
την ταπεινή στάνη του μπιστικού. Έτσι του φάνηκε…
Ο Νικόλας είχε βγάλει τα σκαλιστά αγγελούδια από

το σκουριασμένο τενεκεδένιο κουτί και πετώντας ανάλαφρα στον ουρανό πάσχιζε, στην ονειροφαντασία του,
να πιαστεί από τα φτερά του Αγγέλου, που με επιδέξιους
ελιγμούς και ανάλαφρο πέταμα ήρθε και κάθισε πάνω
από την ταπεινή στάνη του μπιστικού. Ένα αστέρι αλλιώτικο κι αλλόκοτο ακολουθώντας την τροχιά τους
κάθισε και αυτό πάνω στη στάνη. Έτσι του φάνηκε…
Ο Γιαννακός ανέβηκε με προσοχή τα βαρυφωρτομένα
από το χιόνι ξύλινα σκαλοπάτια και μπήκε στο σπίτι. Μια
λιγοθυμισμένη μυρωδιά πίτας τρύπησε τη μύτη του. Κερήθρα και μέλι στόλιζαν το τραπέζι. Στο κέντρο δέσποζε
η αχνιστή Χριστόπιτα για το μέλωμα του Χριστού. Έγειρε
κατάχαμα και ίσα που πρόλαβε να ακούσει τον πατέρα να
ψάλλει: “Η Γέννησις Σου Χριστέ ο Θεός
Ημών…”. Αποκαμωμένος σύρθηκε στο
παραγεμισμένο από ξερά φύλλα βελανιδιάς στρώμα και ω! του θαύματος ένιωσε να τον συνεπαίρνει η γλυκιά αίσθηση του ύπνου στο κατάλευκο τώρα από
βαμβάκι στρώμα. Μέσα στη θαλπωρή
του βαμβακιού μόλις που πρόλαβε να
δει κρεμασμένες στον τοίχο τις υφαντές τσάντες για τα αυριανά σούρβα.
Χαμένος στο ξεφτισμένο σύννεφο του
βαμβακιού απολάμβανε τη βελουδένια
υφή του καθώς κινούνταν αργά στα
κράσπεδα του κέδρινου δάσους. Ένα
αστέρι αλλιώτικο κι αλλόκοτο ήρθε και
κάθισε πάνω από την ταπεινή φάτνη
του μπιστικού. Έτσι του φάνηκε…
Παραμονή Χριστουγέννων.
Το όνειρο φόρεσε τα καλά του: Σοσόνια με γούνινη επένδυση, μάλλινο
πανωφόρι, υφαντό σκούφο και κασκόλ. Σήμερα οι καρδιές ζεστές πάλλονται στο ρυθμό
της Αγάπης. Οι ουρανοί αγάλλονται. Τα παιδιά αγάλλονται.
Σήμερα τα τρία κομμάτια του ονείρου αγκαλιασμένα σεργιανούν στα γραφικά σοκάκια της μικρής κωμόπολης ψάλλοντας: “Καλήν ημέρα Άρχοντες, αν ειν’ ο ορισμός σας…”.
Ένα μικρό λαμπερό αστέρι, αλλιώτικο κι αλλόκοτο
ήρθε και κάθισε στην κορφή του κέδρου. Τα χέρια του
Κωστή αλάφρωσαν από το βάρος του δέντρου, τα σκαλιστά αγγελούδια έψαλλαν εν χορώ το δοξολόγημά τους
και το κατάλευκο βαμβάκι, πυκνό και αδιαπέραστο, ζέσταινε τη Μάνα – Παναγιά που θήλαζε το θείο βρέφος.
Έτσι τους φάνηκε…

* * *
Η έκδοση του επόμενου 13ου τεύχους
Το επόμενο δέκατο τρίτο τεύχος του περιοδικού μας θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο 2013.
Παράκληση οι εργασίες να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2013.
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ΠΟΙΗΣΗ
Επίκληση

Η Μάνα το κόσμου
(Το νανούρισμα της Παναγιάς)

Χριστέ μου, τώρα που θα ξανάρθεις στη γη
Μην τους αφήνεις σε παρακαλώ, ξανά να σε σταυρώσουν
Έγιναν δάσος στη ψυχή μας οι σταυροί
Κι είναι πολλοί που για τριάκοντα αργύρια
Ζητούν τα όνειρα μας να προδώσουν.

Κι έγειρε η Μάννα Παναγιά και γλυκά
Κάτι Του σιγομίλησε
Τον τύλιξε με τη μυρωδιά
Του μητρικού γάλατος
Και Τον έδεσε σφικτά
Στον ανθρώπινο λώρο,
Συμβόλαιο τιμής
Για τα κρίματα μας.
Τα μικρά δαχτυλίδια
Των μαλλιών Του
Μυστικοί αρραβώνες
Αιώνιας Αγάπης
Κι η ανάσα Του
Ούριος άνεμος,
Λιμάνι απάνεμο
Στους νεκρούς της γης.

Χριστέ μου, τώρα που θα’ ρθεις πάλι στη γη
Μην περιμένεις απ’ τους μάγους, τ’ άγια δώρα
Φυλάξου μόνο απ’ του Ηρώδη την οργή
Αυτή, που μ’ όλες τις μορφές της απειλής
Τις αγωνίες των παιδιών, βιάζει τώρα.
Χριστέ μου, τ’ άστρο που στη φάτνη σου σταμάτησε
Το μαγικό της γέννησής σου εκείνο βράδυ
Μην το κρατάς τόσο σφιχτά στη φούχτα σου
Στείλτο παντού, να λάμψει σ’ όλες τις καρδιές
Να διαλύσει το πυκνό του κόσμου μας σκοτάδι.

Ανάγειρε στον Κόρφο Της
Το Θεϊκό βλαστάρι
Κι απορρύθμισε
Την τάξη του κόσμου.
Χαμογέλασε και χιλιάδες
Ρόδα οι ψυχές
Κρεμάστηκαν στις ποδιές
Των Αγγέλων
Θεϊκοί φθόγγοι το νανούρισμα
Της Μάνας του κόσμου:
Αγέρι μοσχομυριστό, του πρωινού ανάσα,
Χάιδεψε το κορμάκι Του, φίλησε τα χειλάκια,
Κλείσε τα δυο Του βλέφαρα, του ουρανού τις πόρτες
Και μεσ’ στους κήπους της Εδέμ συχνοσεργιάνισέ Τον.
Ευωδίασε τον ύπνο Του σε κρίνους μεθυσμένους
Με μαξιλάρια ουρανούς αγγελοκαμωμένους.
Τύλιξε το κορμάκι Του στις μυρωδιές του Μύρου
Και δωσ’ Του ύπνο ευωδιαστό στην αγκαλιά του ονείρου.
Κοιμήσου γιόκα του Θεού στην ταπεινή σου κλίνη
Η φύση απόψε αγρυπνά, τα γόνατα της κλίνει.
Η ανάσα του άδολου βοσκού, λιβάνι αγρυπνίας
Και τ’ αστεριού το ισχνό κερί, πηγή φωτοχυσίας.

* * *
Νύχτα Χριστουγέννων
Θάθελα, απόψε η ψυχή μου
ένα μικρό αστεράκι να γενεί
ν’ακολουθήσει μυστικά της Γέννησης
το μαγικό, υπέρλαμπρο αστέρι
για να μπορέσει ταπεινός προσκυνητής
όση μπορεί απ’την αγάπη της
δώρο στα πόδια του μικρού Χριστού να φέρει.
Κι εκεί στη φάτνη που έγινε
ο πιο λαμπρός της Οικουμένης θρόνος
το νεογέννητο Χριστό μας να δεχτεί
εκεί η ψυχή μου, ν’ακουμπήσει την ανάσα της
για να υμνήσει τον Ουράνιο Λυτρωτή.
Κι εκεί να μείνει όλη τη νύχτα ξάγρυπνη
στη ζεστασιά της φάτνης τυλιγμένη
γαληνεμένη, απ’των αγγέλων τους ουράνιους ψαλμούς
και με το φως της λύτρωσης λουσμένη.
Θάθελα, αυτή την Άγια Νύχτα
που το ουράνιο θαύμα, έχει συντελεσθεί
έν’άλλο θαύμα να γενεί και η ψυχή μου
μαζί με το μικρό Χριστό, να ξαναγεννηθεί.
Μαίρη Παντελιάδου

Γιάννης Καραμίχος
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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ
Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Δημοσιογράφος και συγγραφέας
Απ’ αυτό το βήμα, όμως, εμείς οι μαχόμενοι Ακρίτες
Μακεδόνες ακούμε τα μηνύματα:

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών γεραίρει σήμερα
με ευλάβεια και τιμά την διπλή εθνική επέτειο: τα Εκατό
Χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και
την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα.
Έχει μεγάλη σημασία ασφαλώς να επανέρχονται στη
μνήμη μας τα ιστορικά εκείνα γεγονότα. Πιο μεγάλη
σημασία, ωστόσο, έχει στους χαλεπούς καιρούς μας να
συνειδητοποιήσει και να ενστερνισθεί ο εμπερίστατος
Ελληνισμός το μήνυμα που, μέσω των γεγονότων, του
απευθύνει η ακίβδηλη Ιστορία από τη Μακεδονία.
• Τότε, όπως και σήμερα, η Ελλάδα είχε πτωχεύσει το 1893
και είχε βυθισθεί στην εθνική ταπείνωση του 1897.
• Τότε, η Μακεδονία εθεωρείτο μια χαμένη υπόθεση,
όπως τώρα χαμένη θεωρείται η έξοδος από την εθνική κρίση και την ταπείνωση.
• Τότε, οι πρώτοι στα πρωτεία έπεφταν πρώτοι στη
φωτιά, οι πλούσιοι προσέφεραν στην Πατρίδα τα
φλωριά με τα σακιά.
• Τότε όλοι πλούσιοι και φτωχοί αγαπούσαν πρώτα την
Ελλάδα και της χάριζαν τη ζωή τους θυσία για να ζήσει.
• Τότε η ηγεσία ήταν ενωμένη και αφιερωμένη. Βασίλευε η εθνική ενότητα.
• Τώρα, σε επίπεδο ηγεσίας συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
• Τώρα, επικρατούν μωροί αλλά δεν εμωράνθη το άλας
της Γης. Ο Ελληνισμός μπορεί και τώρα, όπως τότε.
Αρκεί να εμπνευσθεί και να οδηγηθεί ενωμένος στον
σκληρό αγώνα. Μπορεί να νικήσουμε, αν πρώτα νικήσουμε το χούϊ μας.
Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι αποτελούν το μεγαλύτερο στρατηγικό επίτευγμα του ελληνισμού μετά το 1821.
Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δέκα μόνον μηνών,
από 5 Οκτωβρίου 1912 μέχρι 28 Ιουλίου 1913, η Ελλάδα διπλασίασε την έκτασή της, από 63.211 τετραγωνικά
χιλιόμετρα σε 120.308, υπερδιπλασίασε τον πληθυσμό
της από 2.631.952 σε 4.718.221 κατοίκους, πολλαπλασίασε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και κατέλαβε
κεντρική θέση στη γεωπολιτική.
Από το 1897 έως το 1904, που έπεσε ο Παύλος Μελάς, είχαν περάσει μόνον επτά χρόνια. Αλλά το 1908 η Μακεδονία
σώθηκε και μετά από τέσσερα χρόνια ελευθερώθηκε.
Τότε οι Έλληνες πετύχαμε ένα απίστευτο θαύμα. Γιατί
να μη το πετύχουμε τώρα; Τώρα οι συνθήκες είναι απείρως ευνοϊκότερες από τότε. Τότε απαιτούσαν μυριάδες
ανθρώπινες ζωές. Τώρα απαιτούν μονάχα πίστη, αυτοπεποίθηση, πρότυπα ηγεσίας και αγώνα.
Αλλά πώς πραγμάτωσαν τότε το θαύμα οι Έλληνες;
Μας ομολογούν οι ίδιοι τι πρότυπα είχαν, τι πίστευαν,
τι αγάπησαν και πέτυχαν. Και τα γεγονότα τους επιβεβαιώνουν. Αλλά, δυστυχώς, οι επίγονοί τους δεν ακούν.

Μήνυμα πρώτο: Δεν υπάρχουν «χαμένες υποθέσεις»
αλλά χαμένα κορμιά.
Την Άνοιξη του 1904 έρχονται στα μέρη μας, μεταμφιεσμένοι σε εμπόρους, οι αξιωματικοί Παύλος Μελάς,
Γεώργιος Κολοκοτρώνης, Αλέξανδρος Κοντούλης και
Αναστάσιος Παπούλας να αναγνωρίσουν την κατάσταση στη Μακεδονία, να αναφέρουν στην Αθήνα και να
αποφασίσει η ηγεσία. Την Τρίτη 16 Μαρτίου 1904 γράφει από τη Ρούλια ο Παύλος Μελάς στην αγαπημένη
σύζυγό του Νάτα:
Ενώ εκοιμώμεθα, έρχεται ο Κώτας και μας λέγει ότι
έφθασαν, κατόπιν προσκλήσεώς του, τρεις προύχοντες
από το Πισοδέρι. Μας φιλούν συγκινημένοι. Κατ’ αρχάς
είναι συνεσταλμένοι και προσεκτικοί, αλλά ολίγον κατ’
ολίγον μας ανοίγουν την καρδιάν τους. Τότε βλέπομεν
πόσον ενθουσιασμόν κλείουν εις τα στήθη των όλοι αυτοί
οι πατριώται τους οποίους ουδέποτε οι επίσημοί μας ηδυνήθησαν να γνωρίσουν. ΄Ολοι αυτοί οι επίσημοι επερίμεναν να ιδούν τίποτε μουρλούς να βγουν στους δρόμους
και να φωνάζουν. Τους έβλεπαν σιωπηλούς εξ επιβεβλημένης ανάγκης και τους εχαρακτήριζαν ως αδιαφόρους
ή επαμφοτερίζοντας. Προ ολίγου εις τας Αθήνας ένας
επίσημος μου έλεγεν ότι κατόπιν των πληροφοριών των
Προξένων αμφέβαλλεν ότι θα εύρωμεν 30-40 ανθρώπους
προθύμους να μας βοηθήσουν.
Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όμως, ο Ελληνισμός είχε
κερδίσει αυτήν την «χαμένη υπόθεση». Το 1912, ωστόσο, όλοι τη θεωρούσαν πάλι μια «χαμένη υπόθεση».
Όταν στις 5 Οκτωβρίου 1912 οι τέσσερις Βαλκάνιοι
Σύμμαχοι κήρυξαν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με κύριο έπαθλο τη Μακεδονία, όλα τα Γενικά
Επιτελεία των Συμμάχων, των Οθωμανών και των Ευρωπαίων −ακόμη και ορισμένοι Έλληνες γραμματισμένοι εν Εσπερία− πίστευαν ακράδαντα ότι αποκλειόταν
να επικρατήσει η Ελλάδα στη Μακεδονία. Πράγματι, οι
ελληνικές δυνάμεις ήσαν τρεις φορές μικρότερες των
βουλγαρικών και δυο φορές μικρότερες των σερβικών.
Επί πλέον, για να προελάσουν, έπρεπε να διασπάσουν
τέσσερις ισχυρότατες οχυρές στενωπούς και να διαβούν
ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια, όπως οι ποταμοί Αλιάκμων, Αξιός και Γαλλικός, ο απέραντος Βάλτος των Γιαννιτσών και δυτικά το Σαρή Γκιόλ. Ωστόσο, μέσα σε 22
μόνον μέρες ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας,
κέρδισε όλες τις μάχες και εισήλθε στη Θεσσαλονίκη.
Στον αμέσως επόμενο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο, από
16 Ιουνίου μέχρι 16 Ιουλίου 1913, μέσα σε ένα μόνον
9
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μήνα ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε την υπόλοιπη
Κεντρική Μακεδονία, όλη την Ανατολική Μακεδονία,
την Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη. Κινούμενος ακάθεκτος προς Βορράν διέσπασε τα Στενά του ιστορικού
Κλειδίου, εξεπόρθησε τα αδιάβατα Στενά της Κρέσνας,
εισήλθε στην πεδιάδα της Σόφιας και έδωσε την τελευταία νικηφόρα μάχη του στο Σιμιτλή.

γεθος της θυσίας Του, το μέγεθος της αποστολής Του μ’
έκαμναν να αισθάνωμαι πόσον μικροί και πόσον μακράν
Αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως μ’ ενεθάρρυναν. Πάντοτε Τον ελάτρευσα διά την θρησκείαν Του και
Τον εθαύμασα διά την θυσίαν Του. Ελπίζω να μας βοηθήση. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος,
έτοιμος να κάμω τα πάντα. Χαίρε, αγάπη μου, μη με σκέπτεσαι πλέον εμένα, αλλ’ ευχήσου διά την επιτυχίαν της
αγίας αποστολής μας. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ.
Στο Εκτελεστικό του Μακεδονικού Αγώνα μετείχαν
και έπαιζαν το κεφάλι τους νύχτα-μέρα οι πλουσιότεροι
και ισχυρότεροι προύχοντες της Θεσσαλονίκης Δημήτριος Ζάννας, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, Αργύριος
Ζάχος, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αλκιβιάδης Μάλτος, Θανάσης Βόγας, Γεώργιος Πεντζίκης, Μαργαρόπουλος και άλλα τέτοια εναλλασσόμενα αναστήματα.
Ο Αλέξανδρος Ζάννας, γιος του Προέδρου
του Εκτελεστικού, είναι
τότε έφηβος αλλά ρίχνεται στον Αγώνα. Το 1912
διακόπτει τις σπουδές του
στο Παρίσι, κατατάσσεται
εθελοντής, μάχεται στην
πρώτη γραμμή του πυρός
από τον Όλυμπο μέχρι τη
Θεσσαλονίκη και εισέρχεται ένστολος και ένοπλος
στη γενέτειρά του πόλη
πριν αυτή παραδοθεί. Είναι ο εκ μητρός πάππος
του σημερινού Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.
Ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης είναι εγγονός του θρυλικού Γέρου του Μοριά. Ωστόσο, το 1904 βάζει το κεφάλι του στον τορβά εισέρχεται πρώτος στη Μακεδονία
μεταξύ των πρώτων τριών προαναφερθέντων αξιωματικών. Μετά από εννέα χρόνια πρώτος πάλι ορμάει κατά
των Βουλγάρων και το 1913 πέφτει στη Μακεδονία.
Ο Νικόλαος Βότσης, από τρανή υδραίικη γενιά, ανεψιός του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, περιφρονεί
τα τρομερά πυροβολεία του Καραμπουρνού, γλιστράει
μέσα στον θανάσιμο κλοιό του Θερμαϊκού και τινάζει
στον αέρα το «Φετχί Μπουλέντ».
Ο Κωνσταντίνος Καλλάρης είναι στρατηγός αλλά ο
γιος του τάσσεται στην πρώτη γραμμή του πυρός. Και
σκοτώνεται.
Δεν διόριζαν τότε τα παιδιά τους στη Βουλή. Ήταν
ντροπή.
Με τέτοια ζωντανά πρότυπα και ο έσχατος έσεται
πρώτος. Τότε οι ταπεινοί Έλληνες υψώθηκαν πρώτοι
των πρώτων αητοί. Στο Σαραντάπορο τα τηλεβόλα των
Οθωμανών ξερνούν ένα αδιαπέραστο φράγμα πυρός.
Ρωτάει ο πυροβολητής στρατηγός Παναγιώτης Δαγκλής: «Ποιοί, ωρέ, πεθαίνετε τώρα για την Πατρίδα;»
«Ιγώ, ιγώ κι ιγώ» −τα ευζωνάκια. Χυμούν ακάλυπτα διακόσια και πέφτουν και τα διακόσια. Έτσι ο Δαγκλής επισημαίνει ένα προς ένα όλα τα εχθρικά κανόνια, τα βάζει

Μήνυμα δεύτερο:Οι πρώτοι στα πρωτεία πέφτουν
πρώτοι στη φωτιά.
Ο ΄Ιων Δραγούμης είναι από τρανή γενιά: ο πατέρας
του Υπουργός των Εξωτερικών και ο πάππος του Γραμματέας του Κυβερνήτη Καποδίστρια.
Μόλις 24 χρονών, παραμονές του Ήλιντεν, τρέχει
αυτόβουλος στο στόμα του λύκου. Αναλαμβάνει Γραμματέας του Προξενείου στο Μοναστήρι, οργώνει ολομόναχος απ’ άκρη σ’ άκρη
τη Μακεδονία, οργανώνει
την Εθνική Άμυνα, δημοσιεύει στην Αθήνα άρθρα
και βιβλία. Κράζει: Έλληνες, σώστε τη Μακεδονία
και η Μακεδονία θα μας
σώσει. Ανήμερα του Αγίου
Δημητρίου το 1912 μαζί με
τον Βίκτωρα Δούσμανη
και τον Ιωάννη Μεταξά
παραλαμβάνει ελεύθερη
τη Θεσσαλονίκη. Το 1920
τον δολοφονεί μέσα στην
Αθήνα ο Εθνικός Διχασμός.
Ο ανθυπολοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς
ήταν εξέχουσα προσωπικότητα της ανωτάτης αθηναϊκής
κοινωνίας, γιος του βαθύπλουτου Δημάρχου της Αθήνας,
φίλος των Πριγκήπων και γαμβρός του Στεφάνου Δραγούμη. Ωστόσο, επέλεξε συνειδητά να καταστεί ο Αμνός
του Γένους και να θυσιασθεί για να σώσει τη Μακεδονία.
Η θυσία του, πριν 108 χρόνια, εσήμανε τις καμπάνες του
εθνικού συναγερμού και έφερε την Ανάσταση. Ήταν έτοιμος εξ αρχής. ΄Εξη ημέρες πριν εισέλθει στη Μακεδονία
επί κεφαλής 40 Μακεδονομάχων, γράφει από τη Λάρισα
στη Νάτα του, την 21η Αυγούστου 1904:
Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν
και με την ιδέαν ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχον και έχω την ακράδαντον πεποίθησιν ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και
υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το πάν όπως πείσω και
Κυβέρνησιν και κοινήν γνώμην περί τούτου.
Την 27η Αυγούστου, διαβαίνοντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα από τη Θεσσαλία μετέλαβε των Αχράντων
Μυστηρίων στο Μοναστήρι της Μερίτσας. Γράφει στην
αγαπημένη του και την αποχαιρετά για πάντα:
Ουδέποτε με τόσην κατάνυξιν μετέλαβα. Ο νους μου
διαρκώς εστρέφετο προς Εκείνον ο οποίος χάριν ημών και
της Θείας Θρησκείας Του υπέστη το μαρτύριον. Το μέ10
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στο στόχαστρο των δικών του κανονιών και ευθύβολα
τα εξουδετερώνει όλα.
Ο Γεώργιος Αβέρωφ ουδέποτε ήλθε στην Ελλάδα
ούτε είχε καμιά εξάρτηση ούτε επιχείρηση με το Ελληνικό Κράτος. Όταν, όμως, ήλθε η Ώρα η Καλή, της χάρισε
το εύδρομο θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ που κυριάρχησε
στο Αιγαίο, το ελευθέρωσε και έκρινε την τύχη του Α΄
Βαλκανικού Πολέμου.
Προηγουμένως είχε δωρίσει στην νεαρή ελληνική πρωτεύουσα Αθήνα το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο
των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, τη Σχολή των Ευελπίδων, τη Σχολή των Ναυτικών Δοκίμων, το Εφηβείον και, μαζί
με τους συγχωριανούς του Μετσοβίτες Μιχαήλ Τοσίτσα και
Γεώργιο Στουρνάρα, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
Τώρα οι Πρώτοι και οι πλουσιότεροι φυγομαχούν,
προκαλούν, φοροδιαφεύγουν, κλέβουν το δημόσιο χρήμα
του Λαού, μας κουνούν και
το δάκτυλο από πάνω!....
Μήνυμα τρίτο: Η άνευ
όρων και ορίων αφιέρωση
στην Πατρίδα ανοίγει τους
μεγάλους δρόμους στην
Ιστορία.
Ο Μακεδονικός Αγώνας
ξαναφτέρωσε την Ελλάδα
της ήττας, της Μελούνας,
της μιζέριας και της φοβικής εσωστρέφειας. Υπήρξε ο
προθάλαμος των Βαλκανικών Πολέμων. Δεν νοείται,
όμως, Μακεδονικός Αγώνας ούτε μπορούσε να διεξαχθεί ποτέ χωρίς τους μυριάδες
αφανείς γηγενείς Μακεδόνες. Αυτοί οι αφανείς γηγενείς,
κατά κανόνα οι ταπεινοί, φτωχοί κι ανυπεράσπιστοι σλαβόφωνοι, αφιερώθηκαν άχρι θανάτου στο Γένος. Υπήρξαν
η ένοπλη ραχοκοκαλιά του Αγώνα, οι τροφοδότες του και
οι οδηγοί του, το διεκδικούμενο ζωντανό έπαθλό του και το
Ιερόν Σφάγιόν του. Αυτοί αντέστησαν, υπέστησαν, μαρτύρησαν, πολέμησαν, και θυσιάσθηκαν άχραντοι, ακλόνητοι
και αυτόβουλοι. Στο πλευρό τους προσήλθαν αυθόρμητοι
από τις ΄Ακρες του Ελληνισμού οι αντρειωμένοι αφιερωμένοι Έλληνες. Τότε οι Αδελφοί γνωρίσθηκαν, συναγωνίσθηκαν και συλλειτουργήθηκαν. Έσωσαν τη Μακεδονία και η
Μακεδονία έσωσε την ταπεινωμένη Ελλάδα από τη φοβία
και τη μοιρολατρεία, από τη γελοία μεγαλομανία και την
άγονη ρητορεία που οι γραμματιζούμενοι έφεραν αγέρωχοι από την Εσπερία στον αθηναϊκό καφενέ.
Στο Μεγάλο Συναξάρι η Εταιρεία Μακεδονικών
Σπουδών απογράφει, βάσει τεκμηρίων, 5.981 αφανείς
γηγενείς Μακεδονομάχους σε 22 πόλεις και χωριά της
Μακεδονίας.
Τίποτε δεν δόθηκε δωρεάν στην ελληνική Ιστορία.
Χρειάστηκε πατριωτισμός και αίμα. Όταν εσήμανε ο
Βαλκανικός Πόλεμος, μυριάδες ξωμάχοι μετανάστες
έσπευσαν από κάθε γωνιά του Κόσμου στη φωτιά εθελοντές. Οι Έλληνες χυμούσαν όρθιοι με εφ’ όπλου και
έπεφταν για την Πατρίδα πάνω στον ανθό τους.

Στο διπλό Μέτωπο Κιλκίς και Λαχανά έπεσαν 5.662
νεκροί και τραυματίες. Πέντε μόλις μέρες πριν την ανακωχή, πρώτος μπροστά με το σπαθί στο χέρι πέφτει ο
ταγματάρχης Ιωάννης Βελισαρίου, 13 Ιουλίου 1913.
Μήνυμα τελευταίο: Όρος εκ των ων ουκ άνευ: Ηγεσία
και εθνική ενότητα
Τα Έθνη πλήττονται βαριά και ταπεινώνονται εξευτελιστικά, όταν χάσουν την εθνική ενότητα και την άξια
Ηγεσία. Τότε εξατμίζονται οι αυτοφυείς αρετές, που διαθέτει εν δυνάμει ο Ελληνισμός και φανερώθηκαν κατά
τρόπον θαυμαστό στον Μακεδονικό Αγώνα και στους
Βαλκανικούς Πολέμους −αλλά όχι μόνον τότε.
Μακεδονομάχοι ήσαν όσοι αξιωματικοί πρωτοστάτησαν το 1909 στο αναίμακτο στρατιωτικό κίνημα του
Γουδί. Ανυποχώρητο αίτημα: η ανασύνταξη του παλαιού
πολιτικού συστήματος και
η άμεση ανασυγκρότηση
του Κράτους με την απομάκρυνση των Ανακτόρων
από το Στράτευμα και την
πολιτική. Παράκλητος του
Έθνους εκλήθη από την
επαναστατημένη Κρήτη ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Οξυδερκής πολιτικός
και διπλωμάτης, εκσυγχρονιστής και φιλελεύθερος, ριψοκίνδυνος και
εγκρατής της Ελληνικής
Ιστορίας απεδείχθη σιδηρούς και συνάμα τότε νουνεχής Ηγέτης. Το 1910 θριάμβευε στις εκλογές και αναβαπτίσθηκε το 1911, οπότε
ο Λαός συγκεντρωμένος θάλασσα στο Σύνταγμα απαιτούσε Συντακτική Συνέλευση, δηλαδή κατάργηση του
Στέμματος. Ακλόνητος εκείνος ανταπάντησε «Αναθεωρητική». Και την επέβαλε στον Λαό.
Ο Ηγέτης δεν ακολουθεί τη μάζα ούτε χαράσσει την
πολιτική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ηγείται. Οδηγεί,
εμπνέει, φρονηματίζει τον Λαό. Η ζωή του και η δράση του
είναι πρότυπο καλού καγαθού ανδρός. Παραδειγματίζει.
Διατήρησε στο Στράτευμα τον Διάδοχο και τον όρισε στρατηγό. Το όνομά του, Κωνσταντίνος, εξέπεμπε ισχυρότατο
εθνικό συμβολισμό. Έδειχνε τον δρόμο.
Οι δύο Ηγέτες ενωμένοι ενέπνευσαν αυτοπεποίθηση,
ενότητα και αυτοθυσία στον Λαό. Ήταν η Ώρα η Καλή.
Σε διάστημα δύο μόλις ετών ο Βενιζέλος άλλαξε άρδην
την Ελλάδα. Καθιέρωσε φιλελεύθερο Σύνταγμα και σάρωσε το παλαιό πολιτικό σύστημα. Αναδιοργάνωσε εκ
βάθρων, εξεπαίδευσε, ανέπτυξε και εξόπλισε τον Στρατό. Δημιούργησε ισχυρό Στόλο. Έτσι η Ελλάδα αναγεννήθηκε από την τέφρα της, νίκησε και διπλασιάσθηκε.
Έχουμε, λοιπόν, ζωντανά πρότυπα τους προπάτορές
μας και έχουμε ασυγκρίτως περισσότερα πλεονεκτήματα για να επαναλάβουμε το θαύμα τους. Δυστυχώς,
ψηλά δεν έχουμε ζωντανά πρότυπα. Δεν έχουμε εθνική
ενότητα. Δεν ακούμε τα μηνύματα των καιρών εκείνων
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ούτε των σημερινών καιρών.
Η Ιστορία, όμως, μας διαμηνύει από τη Μακεδονία
τι σημαίνει Εθνικός Διχασμός. Τον έζησαν και τον πλήρωσαν με συμφορά οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Τις
τρομακτικές συνέπειες του Εθνικού Διχασμού έζησαν
και υπέστησαν, γυμνοί και ανέστιοι στη Μακεδονία, οι
πρόσφυγες εκείνης της Εθνικής Καταστροφής. Το δράμα εκείνο λαβώνει μέχρι σήμερα κατάκαρδα τα παιδιά
και τα εγγόνια τους. Βιώσαμε οι παλαιότεροι την εθνική τραγωδία του Εμφυλίου. Ωστόσο, όλοι μαζί χυμούμε
ακάθεκτοι κάθε μέρα στην εμφύλια έριδα.
Τι να πω; Τον έχουμε στο αίμα μας;
Ο Εθνικός Διχασμός χαράζει την αυγή της Ελληνικής
Ιστορίας στην Ιλιάδα του Ομήρου με τις πρώτες-πρώτες
λέξεις της:
Μήνιν άοιδε, θεά Πηλιάδεω Αχιλλήος. Τραγούδησε,
θεά, την οργή του Αχιλλέα.

Για μιαν ωραία δούλα τσακώθηκαν μπροστά στην
Τροία ο Βασιλιάς και το Πρωτοπαλλήκαρό του. Και οι
Τρώες τους πήραν όλους στο φαλάγγι.
Έτσι το 1915, δυο μόλις χρόνια μετά τον μέγα θρίαμβό τους, τσακώθηκαν ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και
ο Πρωθυπουργός του Ελευθέριος Βενιζέλος. Συνέπεια:
δυο χωριστά ελληνικά Κράτη εμπόλεμα μεταξύ τους το
1917. Τρία χρόνια μετά η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και
των Πέντε Θαλασσών το 1920 και σε δυο χρόνια η Μικρασιατική Καταστροφή το 1922.
Καιρός πια να ακούσουμε και να εισακούσουμε όλοι
οι Έλληνες το μήνυμα της Ιστορίας μας στο χείλος της
νέας εθνικής καταστροφής. Ο χρόνος λήγει σύντομα.
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Λόγος πανηγυρικός

* * *
Ενημέρωση προς τους συνεργάτες του περιοδικού
Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα φυλάσσονται στο αρχείο του Περιοδικού
για τα επόμενα τεύχη. Εργασίες δημοσιευμένες ή μή δεν επιστρέφονται.
Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος δημοσίευσης ενός κειμένου δεν προσδιορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης
στο περιοδικό αλλά από τη χρησιμότητά του, την επικαιρότητά του, το μέγεθος, τις ανάγκες του περιοδικού κ.λ.π.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ
Η χρονιά τελειώνει σε λίγο. Παρακαλούμε όσους δεν είναι τακτοποιημένοι να σπεύσουν,
με κατάθεση στο λογαριασμό

ΑΤΕ 233 01 013 981 58

ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία 5-9 κάθε βράδυ ή με πρόσκληση στη συνεργάτιδά μας
κ. Βενετία Κομνιανίδου (6979 910 850) να σας επισκεφθεί στο σπίτι ή στο γραφείο σας.
Στον Πολύγυρο παρακαλέσαμε για τις εισπράξεις το μέλος του Συλλόγου
κ. Γιώργο Διαμαντουλάκη 6977007729 ή 2371021420
Αν δε γνωρίζετε τι οφείλετε τηλεφωνήστε στον ταμία
κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο 2310 928664 ή 6946 086467

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

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 δεκατρία (13) 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)
ΧΡΗΣΤΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ιατρός (τ.11)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (τ.12)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (τ.13)

Σήμερα ζητείται χορηγός
για την έκδοση του 14ου τεύχους που κοστίζει 1.800 ευρώ και θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο 2013.
Μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι χορηγοί για το ίδιο τεύχος.
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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Η πρώτη ελληνική διοίκηση υπό τον Ρακτιβάν

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Την επόμενη της απελευθερώσεως της Θεσ-

θυμούσε να εφαρμοσθεί και μερίδα Εβραίων συντηρητισαλονίκης απέπλεε το ατμόπλοιο «Αρκαδία» με προο- κών, θέλοντας να καταστεί η Θεσσαλονίκη εβραϊκή! Οι
ρισμό την Θεσσαλονίκη, στο οποίο επέβαινε ο επιφανής Εβραίοι, καθώς έγραφε, δεν τον προβλημάτιζαν, μολονόνομικός Κωνστ. Ρακτιβάν, εκ Βεροίας καταγόμενος, και τι δεν έλειπαν και ενέργειες ορισμένων εξεχόντων Εβραίστενός συνεργάτης του Βενιζέλου, ο οποίος ανελάμβανε ων για μία «αυτόνομη» Θεσσαλονίκη υπό ισραηλιτική δικαθήκοντα αντιπροσώπου της ελληνικής κυβερνήσεως οίκηση. Την ελληνική πρωτοφανέρωτη παρουσία στην
στην Μακεδονία. Τον Ρακτιβάν, που είχε κρατήσει στην πόλη χαιρετίζει ο αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων
κυβέρνηση Βενιζέλου το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για λό- Νεχαμά με το ψευδώνυμο P. Risal. Ο Ρακτιβάν με τους
γους κύρους, συνόδευαν λίγοι υπάλληλοι του Υπουργείου συνεργάτες του εργάσθηκαν, συστηματικώς, συγκροΕσωτερικών, δέκα προξενικοί υπάλληλοι, δύο δικαστικοί, τώντας σώμα δασοφυλακής, καταρτίζοντας ρυμοτομικά
σχέδια, οργανώνοντας υγειονομική υπηπέντε τελωνειακοί, 168 Κρήτες χωροφύρεσία, φροντίζοντας για τις αρχαιότητες,
λακες, άγημα ναυτών και δημοσιογράεισάγοντας τον ελληνικό οργανισμό διφοι. Το πλοίο έφθασε στις 30 Οκτωβρίου.
καστηρίων και άλλα. Ο πολυδραστήριος
Ήταν φυσικό η ελληνική αντιπροσωπεία
Ρακτιβάν, ήπιος στον χαρακτήρα, όλον
να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων,
τούτον τον καιρό είχε να αντιμετωπίσει
καθ’ όσον δεν είχε επιδικασθεί οριστικώς
την εχθρότητα των εκπροσώπων των Μ.
στην Ελλάδα η Θεσσαλονίκη, ΟθωμαΔυνάμεων, αλλά και των ξένων εταιρειών
νοί αξιωματικοί και χωροφύλακες κυκλο(τροχιοδρόμων, σιδηροδρόμων, φωταερίφορούσαν στην πόλη ξιφήρεις, οι Εβραίου κλπ.), που με σωρεία προφάσεων παοι στέκονταν διστακτικοί απέναντι στην
ρεμπόδιζαν το έργο της Ελληνικής Διοινέα πραγματικότητα και οι Βούλγαροι
κήσεως. Όλα τούτα συνέβαιναν κατά την
δεν έκρυβαν τις διαθέσεις τους να αυτοκρίσιμη περίοδο που ο Βενιζέλος αγωνιανακηρύσσωνται συγκυρίαρχοι. Είχαν
ζόταν στην διάσκεψη του Λονδίνου (Δεκ.
διώξει, βιαίως, τους Έλληνες πρόσφυγες
1912) για την μόνιμη κατακύρωση της
από την Αχειροποίητο και την Αγία ΣοΘεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Στην διάφία, που σκόπευαν να τις κάμνουν βουλσκεψη αυτή οι Μ. Δυνάμεις έδειξαν για
γαρικές (!), ίδρυσαν υποκατάστημα της
Κωνσταντίνος Ρακτιβάν
μιαν ακόμη φορά το αληθινό δυναστικό
Εθνικής Τράπεζας Βουλγαρίας, ταχυδροπρόσωπό τους, αποβλέποντας σταθερά
μείο, τηλεγραφείο κ.ά. Η πληθυσμιακή
φυσιογνωμία της πόλης, άλλωστε, δυσχέραινε το έργο στο δόγμα της «προστασίας» και επιδιώκοντας την προτης διοικήσεως Ρακτιβάν. Στην πόλη εκείνη την εποχή τα ώθηση των συμφερόντων τους στην Βαλκανική Χερσότρία σύνοικα στοιχεία είχαν τους εξής κατοίκους : Έλ- νησο. Η Αγγλία υπεστήριζε την Ελλάδα υπό την προϋληνες 39. 956, Οθωμανοί 45.867, Εβραίοι 61.439, Βούλ- πόθεση αυτή να την ακολουθεί στην εξωτερική πολιτική
γαροι 6.263, άλλες εθνότητες 4.364. Το έργο του Ρακτι- και στον ναυτικό εξοπλισμό, οι Κεντρικές Δυνάμεις εμβάν ήταν, πολλαπλώς, δυσχερές για την διατήρηση της φανίζονταν βουλγαρόφιλες, οι δυνάμεις της Entente σκέτάξεως, την διοίκηση, που όφειλε να εξασφαλίσει την πτονταν ενδεχόμενο διεθνοποιήσεως της Θεσσαλονίκης,
ισότητα, την διατήρηση της διοικητικής και κοινωνικής η Ρωσσία δεχόταν την κατακύρωση της Θεσσαλονίκης
υποδομής της πόλης και κυρίως την παγίωση της ελλη- στην Ελλάδα υπό τον όρο σοβαρών παραχωρήσεων στην
νικής κυριαρχίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο του πο- Βουλγαρία, όπως του Μοναστηρίου, των Σερρών, της
λέμου. Αυτό το τελευταίο απασχολούσε, ιδιαιτέρως, τον Δράμας, της Καβάλας, η Αυστρία ήταν υπέρ της ΒουλΡακτιβάν, δοθέντος ότι η επιδίκαση της πόλης στην κυ- γαρίας, την οποία, όμως εξεβίαζε, προκειμένου αυτή να
ριαρχία του ελληνικού βασιλείου ήταν μετέωρη. Σοβαρό ακολουθεί την πολιτική της, η Γερμανία, μολονότι δισταπρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Ρακτιβάν, ήταν η παρου- κτική, έκλινε συναισθηματικώς υπέρ της Ελλάδος εκ του
σία των Βουλγάρων στην πόλη, καθώς και η εχθρότη- λόγου ότι η βασίλισσα Όλγα της Ελλάδος ήταν αδελφή
τα του Αυστριακού Προξενείου που εξέφραζε την πολι- του Κάιζερ Γουλιέλμου. Τελικώς, η οριστική ενσωμάτωση
τική της Αυστροουγγαρίας, που σε συνεργασία με την της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό βασίλειο επήλθε ύστεΓερμανία επεδίωκε την «διεθνοποίηση» της Θεσσαλονί- ρα από τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο και τους επιτυχείς χεικης, από όπου θα προωθούσε τα συμφέροντά της στην ρισμούς του Βενιζέλου. Όλα αυτά επικυρώθηκαν με την
ΝΑ Ευρώπη και την Μ. Ανατολή. Την πολιτική αυτή επι- συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913), που νομιμοποίησε
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τα ελληνικά δίκαια και καθόρισε τα υφιστάμενα, ως σήμερα, σύνορα των βαλκανικών κρατών.
Στην ομαλή μετάβαση της εξουσίας στην ελληνική
διοίκηση, πλην του Ρακτιβάν, συνέβαλε η ευγένεια και
η διάκριση του στρατιωτικού διοικητού της πόλης πρίγκηπος Νικολάου, η δραστηριότητα του νομάρχου Περ.
Αργυρόπουλου, η εμπειρία του οικονομολόγου Γ. Κοφινά. Όλοι τους εργάσθηκαν με μεθοδικότητα και ενθουσιασμό και το έργο τους εντυπωσίασε και τους δύσπιστους Ευρωπαίους διπλωμάτες και παρατηρητές. Άξιον
σημειώσεως είναι ότι το έργο του Ρακτιβάν δυσχέραιναν οι παρεμβάσεις των αθηναϊκών παραγόντων, που,
χωρίς να γνωρίζουν την πραγματικότητα, επεδίωκαν να
διοικούν την Θεσσαλονίκη εξ Αθηνών ! Αυτό προκύπτει
από επιστολές του Ρακτιβάν προς τον συνάδελφο και
φίλο του υπουργό Οικονομικών Αλέξανδρο Διομήδη
από 4, 11 και 15 Νοεμβρίου 1912.
Αξιοσημείωτη στην εμπέδωση και ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης ήταν και η
συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων, που ιδρύθηκε δύο
εβδομάδες μετά την απελευθέρωση της πόλης με προϊστάμενο τον Γ. Οικονόμο, κατοπινό καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτός φρόντισε την περίοδο 1912 –
1916 για την συλλογή και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την
ίδρυση Μουσείου, την προστασία της αψίδος του Γαλερίου, των τειχών, του Λευκού Πύργου και συνεργάσθηκε με
αρχαιολόγους των αγγλικών και γαλλικών στρατευμάτων, όπως και ο διάδοχός του στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ευστρ. Πελεκίδης, από την διαίσθηση του οποίου διασώθηκε η Αρχαία Αγορά. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
και η μέριμνα για την προστασία των βυζαντινών αρχαιοτήτων με την συντήρηση και αναστήλωση του Αγίου Δημητρίου, της Αχειροποιήτου, της Παναγίας Χαλκέων κ.ά.,
την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας, την προσπάθεια ιδρύσεως Βυζαντινού Μουσείου. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος εικόνων, γλυπτών, κεντημάτων κ.ά. μεταφέρθηκε στο
Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα ήδη το 1914 με υπουργική απόφαση. Θα επιστρέψουν στην πόλη μας ογδόντα
χρόνια αργότερα, όχι όλα, μετά την καθυστερημένη ίδρυση του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης.
Και ενώ το καθεστώς της Θεσσαλονίκης ήταν μετέωρο, καθ’ όσον οι Βούλγαροι παρέμειναν στην πόλη, οι
Εβραίοι ανησυχούσαν για το μέλλον τους, η Σερβία ήταν
δυσαρεστημένη απέναντι στην «σύμμαχό» της Βουλγαρία, η οποία, θεωρούσε η Σερβία, είχε αθετήσει την συμφωνία της 29 Φεβρ. 1912 για την τύχη των περιοχών που
απελευθερώθηκαν. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση συνήψε συνθήκη συμμαχίας με την Σερβία (19 Μαΐου 1913),
που προέβλεπε την συνοριακή γραμμή των δύο συμβληθέντων κρατών, την επιβολή στην Βουλγαρία των εδαφικών διεκδικήσεών τους στα πρώην τουρκικά εδάφη, τα
κοινά αμυντικά μέτρα έναντι των Βουλγάρων. Τον Μάρτιο του 1913, ωστόσο, η Ελλάδα θρηνούσε τον δολοφονηθέντα βασιλέα Γεώργιο τον Α΄. Και όπως γράφει ο Γ.
Βαφόπουλος «ότι με το βασιλικό αίμα είχε υπογραφεί η
οριστική κατακύρωση της Θεσσαλονίκης». Η Ελλάδα
δεν μπορούσε να πράξει αλλιώς, αφού καθημερινώς αυ-

ξάνονταν τα ελληνοβουλγαρικά επεισόδια στην Θεσσαλονίκη και στην Σόφια ο βουλγαρικός τύπος προετοίμαζε
με φανατισμό την κοινή γνώμη της χώρας για πολεμική
σύρραξη με την Ελλάδα. Φθάσαμε, έτσι, στις 16 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, οπότε οι Βούλγαροι προσέβαλαν τους
Σέρβους στην Γευγελή και τους Έλληνες στις Ελευθερές
– Πράβιστα. Άρχιζε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος.
Το απόγευμα, γύρω στις 7, οι Βούλγαροι αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την Θεσσαλονίκη, δέχθηκαν
την ελληνική επίθεση. Προηγήθηκε διαταγή του στρατηγού Κ. Καλάρη να εγκαταλείψουν την πόλη σε μία
ώρα. Ο ελληνικός στρατός με συντονισμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατόρθωσε να καταβάλει τους
οχυρωμένους σε σχολεία, στρατώνες, ακόμη και στην
Αγία Σοφία Βουλγάρους, που παραδόθηκαν το πρωί
της 17 Ιουνίου 1913. Ήταν η μάχη της Θεσσαλονίκης.
Πέρα από την τεράστια συμβολή του Σώματος του
Υγειονομικού του Ελληνικού Στρατού, στην επιτυχή
έκβαση των πολέμων 1912-1913, την οποία αναπτύσσει σε άρθρο στο ανά χείρας τεύχος του Παγχαλκιδικού Λόγου ο γεν. αρχίατρος ε.α. κ. Χρήστος Παπαγιάννης, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη προσφορά του
λαού της Θεσσαλονίκης στην περίθαλψη των τραυματιών του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, όταν οι Θεσσαλονικείς, Έλληνες, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι, με συγκινητικό τρόπο, βοήθησαν τους πληγωμένους στρατιώτες
του πολέμου αυτού κατά των Βουλγάρων τους μήνες
Ιούνιο – Αύγουστο του 1913. Συνεστήθη τότε ο Ερυθρός Σταυρός Πόλεως Θεσσαλονίκης, που δεν είχε
καμμία σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό. Έγκριτοι Θεσσαλονικείς, υπό την εποπτεία του μητροπολίτου Γενναδίου, συγκρότησαν επιτροπή που συντόνιζε το έργο
της περιθάλψεως των τραυματιών και γνωστά σχολεία
της πόλης μετατράπηκαν σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
Αυτά ήσαν : το Λύκειο Νούκα (συνοικία Καραγάτσια),
η Σχολή Κωνσταντινίδου (συνοικία Αγίας Τριάδος –
σημερινή Σχολή Τυφλών), το Διδασκαλείο (συνοικία
Αγίας Τριάδος), η οικία Άμποτ (συνοικία Αγίου Νικολάου), η οικία Χαρίση (συνοικία Αγίας Παρασκευής –
Αχειροποιήτου), η Ιωαννίδειος Σχολή (συνοικία Αγίου
Κωνσταντίνου), το Πρότυπο Παρθεναγωγείο (συνοικία Χαμηδιέ), η οικία πρώην Πέτρου Κόντου Βουλγάρου (συνοικία Αγίας Παρασκευής), πρώην Ξενοδοχείο
«Σόφια», (οδός Βαρδαρίου), η Κεντρική Αστική Σχολή
(συνοικία Παναγούδας), η πρώην Σερβική Σχολή (μεταξύ πρώτης και δεύτερης παραλιακής οδού), το Γυμνάσιο (στην Εγνατία οδό), το Παρθεναγωγείο (συνοικία Αγίου Αθανασίου). Ευχαριστώ τον καθηγητή κ.
Γεράσιμο Πεντόγαλο που έθεσε στην διάθεσή μου την
υπό έκδοση μελέτη του για τον Ερυθρό Σταυρό Πόλεως Θεσσαλονίκης. Η λήξη του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, όπου η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε από τους
Βουλγάρους, βρήκε τον ελληνικό στρατό νικηφόρο και
μία νέα εποχή ανοιγόταν για την Θεσσαλονίκη και την
Μακεδονία εν γένει, καθώς η εποποιία του ελληνικού
στρατού επικυρώθηκε με την συνθήκη του Βουκουρεστίου.
14

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Πλοίαρχος Π.Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ*
Διοικητής Ναυτικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος
Εισαγωγή
Είναι σε όλους γνωστή η δράση και η συνεισφορά του
Στρατού Ξηράς στους Βαλκανικούς Πολέμους. Εξίσου
όμως σημαντική ήταν και η συμβολή του Πολεμικού μας
Ναυτικού στους Βαλκανικούς Πολέμους όπως θα προσπαθήσω να καταδείξω στο σύντομο αυτό άρθρο.

καμία φάση του πολέμου να φθάσουν στο μέτωπο.5
Όπως προαναφέρθηκε ο Ελληνικός στόλος μειονεκτούσε του Τουρκικού σε απόλυτη σύγκριση. Το ότι κέρδισε κατά κράτος τον αγώνα στα πελάγη και πέτυχε την
απόλυτη θαλάσσια κυριαρχία οφείλεται στη ναυτική στρατηγική, στην ηγεσία, την εκπαίδευση, τη ναυτοσύνη, την
παράδοση6, την αυταπάρνηση, το υψηλότατο ηθικό, και το
επιθετικό του πνεύμα. Το επιθετικό αυτό πνεύμα φάνηκε
από την αρχή. Σε πολεμικό συμβούλιο που συγκλήθηκε
τον Σεπτέμβριο του 1912, ένα μήνα πριν την έναρξη των
εχθροπραξιών, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού
Ελευθερίου Βενιζέλου, έγινε ανασκόπηση των δυνατοτήτων των ναυτικών μονάδων και παρατέθηκαν τα στοιχεία
της σύγκρισης των στόλων Ελλάδας και Τουρκίας. Ο πρωθυπουργός επηρεασμένος από την παράθεση των δυσμενών στοιχείων δυσφορούσε. Όταν κλήθηκε ο Πλοίαρχος
Κουντουριώτης, που επίσης ήταν παρών, να σχολιάσει τη
ροή και τα συμπεράσματα της συζήτησης, με σοβαρό και
ζωηρό ύφος είπε: «Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν καταγίνομαι με
το χι συν ψι και τας γωνίας αποκλίσεως. Ξεύρω να πω ένα
πράγμα: Καράβια άνευ ικανού εμψύχου υλικού, είναι μόλυβδος βαρύς βυθιζόμενος εντός ύδατος. Σας διαβεβαιώ ότι με
τα καράβια που έχομε θα κάμουμε καλά τη δουλειά μας». Ο
Πρωθυπουργός αποδέχθηκε με ανακούφιση την βεβαίωση
του Κουντουριώτη και μετά από λίγες μέρες μερίμνησε για
την προαγωγή και τοποθέτησή του στην αρχηγία του ελληνικού στόλου.
Στις 5 Οκτωβρίου 1912 ο Ελληνικός Στόλος απέπλευσε από το Φάληρο, ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1912 απελευθέρωσε τη Λήμνο με τη συνδρομή μιας διλοχίας Κεφαλλονιτών7. Η απελευθέρωση της Λήμνου και η χρήση του
Μούδρου ως ορμητηρίου, προκεχωρημένης βάσης και
σημείου ελέγχου των Στενών, ήταν η πρώτη στρατηγική κίνηση του Κουντουριώτη, αλλά και του Βενιζέλου,
που εξασφάλισε τη βρετανική έγκριση για την κίνηση
αυτή. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε συζητηθεί το θέμα
του «ορμητηρίου του Στόλου του Αιγαίου εν πολέμω».
Άλλοι αξιωματικοί είχαν προτείνει την Εύβοια και άλλοι
την Σκιάθο. Ο ναύαρχος Κουντουριώτης πήρε το λόγο:
«Μόνο μια θέση θα μας δώσει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχουμε ανάγκη, το φυσικό λιμάνι του Μούδρου
στη Λήμνο, απέναντι από τα Στενά!» Στις αντιρρήσεις ότι
ήταν «εχθρικόν έδαφος» απήντησε ότι θα το ελευθερώσει με μόλις ένα τάγμα. Η πρόθεσή του ήταν σαφής και
ο Βενιζέλος συμφώνησε: «Θα μαντρώσω τους Τούρκους
στα Δαρδανέλια»!8 Πράγματι, η εγκατάσταση μόνιμης
περιπολίας στα Στενά και η θαλάσσια απαγόρευση που

Η δράση του Πολεμικού Ναυτικού
Το 1912 ο ελληνικός στόλος παρά την ένταξη στις τάξεις του και των νέων του μονάδων, του θωρακισμένου
καταδρομικού «ΑΒΕΡΩΦ», των τεσσάρων αντιτορπιλικών («ΑΕΤΟΣ», «ΛΕΩΝ», «ΠΑΝΘΗΡ», και «ΙΕΡΑΞ»)
και του υποβρυχίου «ΔΕΛΦΙΝ»1, υστερούσε του τουρκικού στόλου σε όλους τους τομείς, ήτοι σε μέση ταχύτητα,
σε εκτόπισμα και σε ισχύ πυρός, σε αναλογία περίπου
δύο προς τρία. Παρόλα αυτά ο στόλος μας ήταν ο κύριος - αν όχι ο μοναδικός - λόγος που οι άλλες χώρες της
Βαλκανικής δέχθηκαν με χαρά την ένταξη της Ελλάδας
στην αντι-τουρκική συμμαχία, όπως παραδέχθηκαν τόσο
ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, όσο και ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών2. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν λάβουμε
υπόψιν ότι οι σύμμαχοί μας είχαν αντικρουόμενα με εμάς
συμφέροντα, καθότι θα διεκδικούσαν τα ίδια μέρη στη
Μακεδονία και την Θράκη, και ότι η μεταξύ μας αντιπαλότητα των προηγουμένων ετών κατά την διάρκεια του
Μακεδονικού Αγώνα δεν είχε ακόμη ξεχαστεί.
Αναλυτικότερα, αν και οι σύμμαχοι μας ήταν ισχυρότατοι στην Ξηρά καθώς οι Σέρβοι διέθεταν έναν
στρατό της τάξεως των 220.000 ανδρών και οι Βούλγαροι έναν ακόμη πιο ισχυρό της τάξεως των 300.000
ανδρών έναντι του Ελληνικού Στρατού που αριθμούσε
μόνο 120.000 άνδρες3, είχαν την βαθειά πεποίθηση ότι
χρειάζονταν τον ισχυρό ελληνικό στόλο που θα απέτρεπε τη γρήγορη ενίσχυση του μετώπου από Οθωμανικές
εφεδρείες από την Βόρειο Αφρική ή τα παράλια της
καθ’ ημάς Ανατολής.4 Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο
αυτό ότι την εποχή εκείνη το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, το δε σιδηροδρομικό ήταν
ανεπαρκέστατο και γιαυτό η δια θαλάσσης ενίσχυση
των οθωμανικών στρατευμάτων στην Βαλκανική ήταν
μονόδρομος. Φαίνεται λοιπόν καθαρά πως η μεγαλύτερη προσφορά του ελληνικού στόλου ήταν η αποτροπή
της έλευσης των ενισχύσεων και εφεδρειών, που θα έδινε αριθμητικό πλεονέκτημα στους Συμμάχους. Σχεδόν
όσοι Οθωμανοί πολέμησαν στα Βαλκάνια, άλλοι τόσοι
παρέμειναν εγκλωβισμένοι στη Σμύρνη, στην Αλεξανδρέττα και άλλα μεγάλα λιμάνια και δεν μπόρεσαν σε

* Ο πλοίαρχος Π.Ν. κ. Χρήστος Παυλούδης κατάγεται από την Ορμύλια Χαλκιδικής.
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επέβαλε ο ελληνικός στόλος στον τουρκικό, αποτελεί τη ελληνική ναυαρχίδα καταναυμάχησε μόνη τον οθωμανικό
στόλο, αφού εκμεταλλευόμενη την υπεροχή της κυρίως σε
μέγιστη στρατηγική νίκη στους βαλκανικούς πολέμους.
Στις 18 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Ίμβρος, η Θά- ταχύτητα, έτρεψε τα Τουρκικά πλοία σε άτακτη φυγή και
σος και ο Άγιος Ευστράτιος, ενώ την επομένη απελευθε- αναζήτηση προστασίας στα Στενά.
Στις 5 Ιανουαρίου 1913, ακολούθησε νέα αποτυχηρώθηκε και η Σαμοθράκη. Στις 22 του ίδιου μήνα υψώθηκε η Γαλανόλευκη στα Ψαρά και με παρέλευση διημέρου μένη έξοδος του αντίπαλου στόλου. Σε μια προσπάθεια
στην Τένεδο. Ακολούθησε το Άγιον Όρος και η Ικαρία και ανύψωσης του τουρκικού ηθικού, οι Τούρκοι ύψωσαν
έτσι στις 5 Νοεμβρίου, δεδομένης και της απελευθέρω- τελετουργικά τη σημαία του πειρατή «Χαριεντίν Μπαρσης της Σάμου από τους κατοίκους της, μόνο η Λέσβος μπαρόσα» στο ομώνυμο πλοίο. ‘Ομως όταν συνάντησαν
και η Χίος βρισκόντουσαν σε τουρκικά χέρια. Όλες οι τον Ελληνικό στόλο στις 11:30 ηττήθηκαν εκ νέου στη
απελευθερώσεις έγιναν εύκολα με την επιβλητική πα- δεύτερη νικηφόρα ναυμαχία, αυτήν της Λήμνου. Φυσικά
ρουσία του ελληνικού ναυτικού να καταβάλει τις μικρές το αποτέλεσμα ήταν η παραμονή του τουρκικού στόλου
φρουρές των νήσων που παραδίδονταν. Η παραμονή των στο ναύσταθμο του Ναγαρά, στα Δαρδανέλλια, μέχρι το
Τούρκων μέσα στα Στενά οδήγησε και στην πανηγυρική τέλος του πολέμου και η διάλυση των όποιων οθωμανικών ψευδαισθήσεων για απόκτηση ελέγχου στο Αιγαίο.
απελευθέρωση της Κρήτης στις 20 Φεβρουαρίου 2013.
Το Πολεμικό Ναυτικό διακρίθηκε και στις πολεμιΟι Τούρκοι φοβούμενοι το «ΑΒΕΡΩΦ» δεν προσπάθηκές επιχειρήσεις στο Ιόνιο,
σαν να βγουν στο Αιγαίο ούτε
οι οποίες μάλιστα ξεκίνησαν
όταν ξεκίνησε η συνδυασμέπριν τις επιχειρήσεις στο Αινη προσπάθεια Στρατού και
γαίο. Ο καταδρομικός τολμηΝαυτικού για απελευθέρωση
ρότατος είσπλους στον Αμτης Λέσβου και της Χίου, στις
βρακικό των κανονιοφόρων
7 και 10 Νοεμβρίου 1912. Εί«B» και «Δ» με κυβερνήτες
χαν μάλιστα υποστεί και δυο
τους Υποπλοιάρχους Μακκά
ταπεινωτικές βυθίσεις από
και Μπούμπουλη1 παράλληλα
παμπάλαια ελληνικά τορπιλοβόλα. Το θωρηκτό τους «Φετμε τον αποκλεισμό της εισόχί Μπουλέν» βυθίστηκε μέσα
δου του κόλπου από τον στοστη Θεσσαλονίκη στις 18
λίσκο του πλοιάρχου ΔαμιαΟκτωβρίου από την παράτολνού, έδωσαν τη δυνατότητα
μη ενέργεια του Υποπλοιάρχου
εγκλωβισμού του τουρκικού
Ο «Αβέρωφ»
Νικολάου Βότση, κυβερνήτη
στολίσκου του Αμβρακικού
του τορπιλοβόλου «11» και η κανονιοφόρος «Τραπεζού- και συνεπώς του πλήρους ελέγχου του Ιονίου και του
ντα» είχε την ίδια τύχη στο λιμένα των Κυδωνιών (Αϊβαλί) απρόσκοπτου ανεφοδιασμού δια θαλάσσης του ελληνιστις 9 Νοεμβρίου από τορπίλη του τορπιλοβόλου «14» με κού στρατού που επιχειρούσε στην Ήπειρο. Με αυτό τον
κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Περικλή Αργυρόπουλο. Ιδι- τρόπο ο Στόλος του Ιονίου συνέβαλε τα μέγιστα στην
αίτερα το ανδραγάθημα του Βότση είχε μεγάλο αντίκτυπο, απελευθέρωση πόλεων στο νότο όπως της Πρέβεζας και
καθώς το ηθικό των Τούρκων καταρρακώθηκε και τους της Νικόπολης, αλλά και στο βορρά όπως της Χειμάρρας
πλημμύρισε το αίσθημα της ανασφάλειας, δεδομένου ότι η και των Αγίων Σαράντα. Ο ναυτικός δε αποκλεισμός που
από θαλάσσης επίθεση στο κέντρο της εξουσίας τους στη επέβαλε απέτρεψε την ενίσχυση της τουρκικής άμυνας
Μακεδονία, ήταν το τελευταίο πράγμα που θα περίμεναν. των Ιωαννίνων.
Στον αντίποδα, το ήδη υψηλό ηθικό των Ελλήνων στραΤο Πολεμικό μας Ναυτικό συμμετείχε ενεργά και στο
τιωτών που εκείνες τις μέρες ξεκινούσαν την μάχη στα Β΄ Βαλκανικό πόλεμο απελευθερώνοντας την Καβάλα
Γιαννιτσά έφθασε σε επίπεδα ενθουσιασμού και οδήγησε στις 26 Ιουνίου 1913 και την Αλεξανδρούπολη μετά από
σε μια γρήγορη νίκη, με άμεση συνέπεια την έγκαιρη άφιξη δυο εβδομάδες, ενώ συνέχισε και την ενίσχυση των επιτους στην Θεσσαλονίκη και την απελευθέρωσή της.
χειρήσεων του στρατού ξηράς, σε μια σύγκρουση με τους
Οι Σύμμαχοι, πλην της Ελλάδος, υπέγραψαν ανακω- Βουλγάρους, που ήταν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου χερσαία.
χή με τους Τούρκους στις 20 Νοεμβρίου 1912. Η χώρα
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε και
μας πίεζε για την επίτευξη τετελεσμένων στα Γιάννενα, την δράση του εμπορικού μας ναυτικού, το οποίο με τα
στη Χίο και τη Λέσβο. Μετά απ’ αυτό ο τουρκικός στό- εκατό περίπου επίτακτα πλοία του εφοδίαζε με όλα τα
λος δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια και απαραίτητα εφόδια τις μαχόμενες δυνάμεις του Στρατού
στις 3 Δεκεμβρίου 1912 εμφανίστηκε έξω από τα Στε- Ξηράς στην Μακεδονία και την Ήπειρο.
νά. Ο Κουντουριώτης απηύθυνε τότε το περίφημο σήμα
του, που δείχνει τη διαφορά τόσο στο ηθικό όσο και
Ελληνικές Πρωτιές
στην ηγεσία των δύο αντιπάλων:
Η έφεση στη πρωτοπορία του Ελληνικού Ναυτικού
«Με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς του Βασιλέως αποδείχθηκε και στις 24 Ιανουαρίου του 1913, όταν
και εν ονόματι του Δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, το Ελληνικό
με πεποίθησιν της νίκης εναντίον του εχθρού του Γένους».
Οι δύο αντίπαλοι στόλοι συναντήθηκαν στις 09:00 το
συνέχεια στη σελίδα 32
πρωί και ξεκίνησε η σύντομη «ναυμαχία της Έλλης». Η
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ*
Γεν. Αρχίατρος ε.α

2

Οι πολεμικές

επιχειρήσεις του 1912-13 παρά
τη σχετική συντομία τους σε ξηρά και θάλασσα δεν ήταν
ένας απλός περίπατος, όπως μερικοί θέλουν να πιστεύουν. Μπορεί οι απώλειες να μην ήταν τεράστιες, όπως
στους πολέμους που ακολούθησαν (Α΄ Παγκόσμιος, Μικρασιατική εκστρατεία), όμως ‘‘σκληρός εχθρός’’ των μαχομένων στους Βαλκανικούς Πολέμους ήταν επίσης η
βροχή στο Σαραντάπορο, το χιόνι και τα κρυοπαγήματα στο Μπιζάνι, η λάσπη στα Γιαννιτσά, η κόπωση της
τάξης του πυροβολικού στο ανώμαλο έδαφος, η πείνα,
τα λοιμώδη νοσήματα, η αναμονή, η νοσταλγία για την
οικογένεια. Ήταν ο προσωπικός καθημερινός αγώνας
του κάθε Έλληνα στρατιώτη και ναύτη. Είναι οι πολεμικές επιχειρήσεις που διπλασίασαν την Ελλάδα και πρέπει να θεωρούνται από όλους ως σημαντικοί σταθμοί στη
συλλογική μας μνήμη και όχι να φθάσουμε στο σημείο
να περιβληθούν με λήθη και να επισκιασθούν από άλλα
γεγονότα. Είναι απόλυτα δικαιολογημένη η δυσανασχέτηση των Μακεδόνων μπροστά σε τέτοια φαινόμενα και
αισθάνονται επιβεβλημένη την υποχρέωση για την προβολή και την ιστορική καταξίωση των πολέμων αυτών.
Στην λαμπρή αυτή ιστορική στιγμή της πατρίδας μας η
συστράτευση-πανστρατιά των υγειονομικών δυνάμεων
του έθνους ήταν απόλυτα σύμφωνη με το παλλαϊκό αίσθημα. Η φιλοπατρία και το αίσθημα αυτοθυσίας που χαρακτήριζε όλο το υγειονομικό προσωπικό είχε σαν αποτέλεσμα αυτό που γράφει ο Διευθυντής Υγειονομικού
Μετόπισθεν Μακεδονίας Αρχίατρος Σόλων Χωματιανός:
‘’προσήλθον οικειοθελώς και άνευ επιτακτικής υποχρεώσεως, εις απλούν αίσθημα φιλοπατρίας υπείκοντες’’.
Είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή στους Βαλκανικούς
Πολέμους διακεκριμένων καθηγητών του εσωτερικού και
της διασποράς και άλλων εγκρίτων ιατρών. Ο καθηγητής
Μικροβιολογίας Κων/νος Σάββας, Πρόεδρος του Ιατροσυνεδρίου και έφεδρος Αρχίατρος συνέβαλε εξαιρετικά
στην αντιμετώπιση της επιδημίας της χολέρας στη Μακεδονία με τον προληπτικό εμβολιασμό που εφάρμοσε σε
150.000 στρατιωτικούς και 350.000 πολίτες της Ελληνικής υπαίθρου. Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο βρίσκουμε τον
έφεδρο Ανθυπίατρο Γεώργιο Παπανικολάου, τον διάσημο μετέπειτα ερευνητή και σωτήρα εκατομμυρίων γυναικών με το γνωστό Παπ-test και του οποίου φέτος γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από το θάνατό του. Στη μάχη του
Σαρανταπόρου και των Γιαννιτσών βρίσκουμε τον Ιατρό
Ανδρέα Καρκαβίτσα, ένα από τους σημαντικότερους πεζογράφους της Νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Στους Βαλκανικούς Πολέμους έλαβαν μέρος και πολλοί
έγκριτοι ξένοι ιατροί, κυρίως Χειρουργοί, οι οποίοι είτε προσήλθαν αυθόρμητα είτε μετακλήθηκαν με χορηγία της Βασίλισσας Σοφίας από τη Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Ρωσία.
Στη συστράτευση των υγειονομικών δυνάμεων δεν
πρέπει να ξεχνάμε το κατώτερο προσωπικό των νοσοκόμων και τραυματιοφορέων, που ήσαν εθελοντές, μεταξύ αυτών πολλοί φοιτητές της Ιατρικής από την Ελλάδα και την διασπορά αλλά και πτυχιούχοι ιατροί που
υπηρετούσαν ως υπαξιωματικοί ή ως απλοί στρατιώτες.
Οι εθελόντριες Αδελφές Νοσοκόμες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αδελφές του ΕΕΣ με χαρακτηριστικές περιπτώσεις την Αθηνά Μεσολωρά, την επιφανέστερη εθελόντρια του ΕΕΣ όλων των πολέμων, Βαλκανικών,
Μικρασιατικής εκστρατείας, Έπους ΄40, την Ασπασία
Ράλλη, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Κυριακούλη
Μαυρομιχάλη στα χέρια της οποίας πέθανε τραυματισμένος ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης, την Άννα Παπαδοπούλου, αδελφή του Παύλου Μελά, την αποκληθείσα
‘’Μάνα του στρατιώτη’’, την οποία συνάντησε έξω από τη
Βέροια το πρωί της 26ης Οκτωβρίου 1912 ο Μαρίνος Γερουλάνος, ‘’βρεγμένη και λασπωμένη μέχρι τα γόνατα να
επιστρέφει από την ταφή θανόντων στρατιωτών’’, όπως
γράφει στο βιβλίο του ‘‘ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ’’, ήταν όχι μόνο
από την Ελλάδα, αλλά και αλλοεθνείς από Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία, Ρωσία, Σουηδία.
Στους Βαλκανικούς Πολέμους συνέδραμαν φορείς
εγχώριοι και αλλοδαποί, οι λεγόμενοι φορείς επικουρίας και αυτοί ήταν ο ΕΕΣ, ο ΕΣ Θεσσαλονίκης, τα Νοσοκομεία της Βασίλισσας Σοφίας και των Πριγκιπισσών, ιδιωτών, ο Κυανός Σταυρός, Νοσοκομεία Ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και ξένοι Ερυθροί Σταυροί.
Η πανεθνική αυτή υγειονομική συστράτευση έδωσε
αποτελέσματα αγαθά και εξόχως επωφελή.
Ένας από τους Υγειονομικούς σχηματισμούς που
πρωτοστάτησε στην προσφορά αυτή ήταν το παλαιό
424ΓΣΝΕ, που λειτούργησε ως Γ΄ΣΝ στη Θεσσαλονίκη,
τις παραμονές του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.
Η Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της στις 26
Οκτωβρίου 1912 λόγω της γεωγραφικής της θέσης και
των συγκοινωνιακών διευκολύνσεων, που διέθετε, σιδηροδρομικό δίκτυο, ανοικτή θαλάσσια επικοινωνία, κατέστη το κέντρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού στη Μακεδονία. Τύχη αγαθή ήταν να προΐσταται
της Υγειονομικής Υπηρεσίας Μετόπισθεν Μακεδονίας (ΥΥΜΜ), ο Αρχίατρος Σόλων Χωματιανός (1854-

* Ο γεν. αρχίατρος ε.α. κ. Χρήστος Παπαγιάννης κατάγεται από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
17

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 13ο

1918). (φωτό), μία εξέχουσα προσωπικότητα της ΥγειοΤο πρότυπο Νοσοκομείο του ΕΕΣ που λειτούργησε
νομικής Υπηρεσίας του Στρατού. Η έκθεση πεπραγμένων στη σχολή Ιδαδιέ δυναμικότητας 1500 κλινών με διευτης ΥΥΜΜ που συντάχθηκε από τον ίδιο αποκαλύπτει θυντή τον Επίτιμο Αρχίατρο Μαρίνο Γερουλάνο.
ένα ευπατρίδη, φλογερό πατριώτη ,άριστο επιστήμονα
Τα 11 Νοσηλευτήρια που οργάνωσε ο ΕΣ Θεσσαλονίκαι έμπειρο υγειονομικό Αξιωματικό, ο οποίος με γνώ- κης και η Ελληνική Κοινότητα, τα οποία ιδρύθηκαν μετά
ση, ευστροφία, προβλεπτικότητα, υψηλό ήθος και άο- από πρόταση γιατρών της Θεσσαλονίκης. Ο ΕΣ Θεσκνη προσπάθεια διηύθυνε με επιτυχία τις υγειονομικές σαλονίκης τελούσε υπό την προεδρία του Μητροπολίεπιχειρήσεις σε όλο το μέτωπο της Μακεδονίας.
τη Γενναδίου. Στα 11 Νοσηλευτήρια αναπτύχθηκαν πεΤρεις ήταν οι στόχοι της ΥΥΜΜ και του Χωματιανού ρίπου 1000 κλίνες και λειτουργούσαν υπό την εποπτεία
την περίοδο αυτή.
των τριών Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
1. Η συμπλήρωση του προσωπικού και του υλικού των
Με διαφαινόμενη την Ελληνοβουλγαρική σύρραυγειονομικών μονάδων και σχηματισμών, ώστε να κατα- ξη ο Χωματιανός πρότεινε τη σύσταση νέου Νοσοκοστούν ετοιμοπόλεμες ενόψει ενός πολύ πιθανού Ελληνο- μείου, του Γ΄ ΣΝ , στο κατάστημα του πρώην Οθωμαβουλγαρικού πολέμου.
νικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου (φωτο). Τα εγκαίνια
2. Η αύξηση του αριθμού των νοσοτου Γ΄ ΣΝ έγιναν την 5ην Μαΐου 1913
κομειακών κλινών στη Θεσσαλονίκη,
παρουσία του πρίγκιπα Νικολάου. Την
που είχε καταστεί το μοναδικό νοσηΔιεύθυνση του Νοσοκομείου ο Χωμαλευτικό κέντρο της Μακεδονίας.
τιανός ανέθεσε στον Επίατρο Στέφανο
3. Η λήψη προφυλακτικών μέτρων
Ταρουσόπουλο.
κατά της επιδημίας της χολέρας που
Η ΥΥΜΜ προέβη και στη σύσταση
απειλούσε τον Ελληνικό στρατό και το
Υγειονομικής Αποθήκης, την διεύθυνλαό της Μακεδονίας.
ση της οποίας είχε ο ίδιος Στέφανος ΤαΣτο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλ. μερουσόπουλος, ο διευθυντής του Γ΄ ΣΝ.
ταξύ των δύο πολέμων, αντιμετωπίΑπό τις 13 Μαΐου το Νοσοκομείο
στηκαν με επιτυχία λοιμώξεις σχετικές
αρχίζει να δέχεται τους πρώτους τραυμε τις κακές συνθήκες στρατωνισμού,
ματίες από τις συγκρούσεις με τους
ύδρευσης και διατροφής του προσωΒουλγάρους στην περιοχή του Παγπικού. Η λήψη αυστηρών μέτρων απογαίου.
μόνωσης και απολύμανσης απέτρεψε
Την ημέρα της έναρξης του Ελλητην εξάπλωση του εξανθηματικού τύνοβουλγαρικού Πολέμου (17 Ιουνίου
φου και υπήρξαν μόνο 10 θάνατοι στη
1913) το Νοσοκομείο νοσήλευε ήδη
Θεσσαλονίκη από τη λοίμωξη αυτή.
528 Απώλειες Υγείας (Α.Υ.)
Η ΥΥΜΜ διευθυνόμενη από τον
Στις 21 Ιουνίου, λόγω αθρόας μεταΗ είσοδος του Γ΄Στρατιωτικού
Αρχίατρο Σόλωνα Χωματιανό ίδρυσε
φοράς τραυματιών, το Νοσοκομείο διΝοσοκομείου. (Φωτό 1933).
στη Θεσσαλονίκη τα παρακάτω νοσηατάχθηκε να επεκταθεί σε κτίρια των
λευτικά ιδρύματα:
γειτονικών στρατώνων πεζικού (όπου σήμερα το Γ΄ ΣΣ)
Το Α΄ΣΝ δυνάμεως 450 κλινών, που εγκαταστάθηκε και έτσι η δυναμικότητα έφθασε τις 2800 κλίνες.
στο Θεαγένειο Νοσοκομείο της Ελληνικής Κοινότητας,
Στις 23 Ιουνίου νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο 2255
με παράρτημα στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο, όπου Απώλειες Υγείας, από τις οποίες οι 1735 τραυματίες της
αναπτύχθηκε το χειρουργείο του Ολλανδικού ΕΣ.
πολυαίματης μάχης Κιλκίς-Λαχανά.
Το Β΄ΣΝ δυνάμεως 500 κλινών, που εγκαταστάθηκε
Στις 26 Ιουνίου 1913 παρουσιάστηκε στο Νοσοκομείο
στο πρώην Τουρκικό Δημοτικό Νοσοκομείο, με παράρ- ο Απόστολος Ψαλτώφ, διαπρεπής χειρουργός, επικεφατημα στο Ιταλικό Νοσοκομείο, σημερινό Νοσοκομείο λής χειρουργικής ομάδος του γραικικού Νοσοκομείου
Λοιμωδών Νόσων.
Σμύρνης και ανέλαβε υπηρεσία. Την ίδια μέρα παρουσιάΤο Α΄ΣΝ Διακομιδής, δυνάμεως 200 κλινών, που στηκε ο καθηγητής Αντ. Χριστομάνος και τις επόμενες οι
εγκαταστάθηκε στην περιοχή του ΣΣ Μοναστηρίου σε καθηγητές Γεωργ. Κοσμετάτος και Σπ. Λιβιεράτος.
δύο εβραϊκά σχολεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Ιουνίου 1913 είχαν
Το Στρατιωτικό Αναρρωτήριο στην Έπαυλη Αλατίνη, αναπτυχθεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, στα Νοσοκοτο οποίο κατά τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο προήχθη μεία του ΕΕΣ και τους λοιπούς φορείς επικουρίας πεστο Δ΄ΣΝ.
ρισσότερες από 10.000 Νοσοκομειακές κλίνες στη ΘεσΤο Νοσοκομείο της Ερυθράς Ημισελήνου, δυναμικό- σαλονίκη. Πρόκειται για πραγματικό άθλο. Όπως με
τητας 600 κλινών, το Νοσοκομείο Hirch της Ισραηλίτικης δικαιολογημένη υπερηφάνεια αναφέρει ο Χωματιανός
Κοινότητας Θεσσαλονίκης, που λειτούργησε ως Α΄ Νο- «άπαντες οι τραυματίες και ασθενείς ήσαν κατακεκλιμσοκομείο της Βασίλισσας Σοφίας . Το Β΄ Νοσοκομείο της μένοι επί κλινών παρεχουσών αυτοίς πάσας τας δυναΒασίλισσας Σοφίας, που λειτούργησε στους χώρους του τάς εν πολέμω αναπαύσεις».
Βουλγαρικού Προξενείου, το Γ΄ Νοσοκομείο της Βασίσυνέχεια στη σελίδα 31
λισσας Σοφίας, που εγκαταστάθηκε στο Γαλλικό Λύκειο.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*
Υποπτέραρχος (Ι) εα

«Η Αεροπορία

το χειριστή, ο οποίος εκτός από το κρύο και τη βροχή,
είχε να αντιμετωπίσει τα ατομικά ή ομαδικά πυρά απο
τις χερσαίες εχθρικές δυνάμεις.
Οι περιορισμένες δυνατότητες των αεροπλάνων αυτών
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πολέμου, ανάγκασαν την τότε κυβέρνηση στην παραγγελία νέων και τελειότερων αεροπλάνων (Maurice Farman), τα οποία, εκτός
των άλλων, είχαν τη δυνατότητα να φέρουν και παρατηρητή. Το πρωί της 5ης Οκτωβρίου 1912, πρώτη ημέρα του
πολέμου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πολεμική αποστολή στα αεροπορικά χρονικά της Ελλάδας. Ο Υπολοχαγός
Δημήτριος Καμπέρος εκτέλεσε πτήση αναγνώρισης των
εχθρικών στρατευμάτων στην περιοχή της Ελασσόνας. Η
διαταγή που έλαβε ήταν να πετάξει πάνω από το μέτωπο
των εχθρικών δυνάμεων και να συλλέξει πληροφορίες
σχετικά με τις κινήσεις και τις δυνάμεις του εχθρού κατά
μήκος της οδού Ελασσόνας–Σαρανταπόρου. Απογειώθηκε από το «πρόχειρο» αεροδρόμιο της Λάρισας και αφού
έκανε αναγνώριση ολόκληρης της παραμεθόριας περιοχής,
προσγείωσε το αεροπλάνο στον Τύρναβο, από όπου συνέταξε την αναφορά του. Ο ίδιος περιέγραψε την πρώτη του
αυτή αποστολή, πάνω από το μέτωπο, η οποία ήταν και η
πρώτη στον κόσμο πτήση κατά τη διάρκεια ενός τακτικού
πολέμου ως εξής : «Το αεροπλάνο μου ήταν όλο συρματόσχοινα. Φόρεσα το καπέλο μου ανάποδα μη μου το πάρει ο
αέρας, στερέωσα δίπλα μου ένα κασόνι με χειροβομβίδες,
απογειώθηκα και σε λίγο έφτασα πάνω από τις εχθρικές
γραμμές σε πολύ χαμηλό ύψος. Οι Τούρκοι ξαφνιασμένοι,
αρχικά απλώς με κοιτούσαν!!!. Ύστερα άρχισαν να μου ρίχνουν με όλα τα όπλα. Και οι δικές μου χειροβομβίδες όμως
δεν πήγαν χαμένες(όλες έπεσαν στα εχθρικά στρατεύματα). Κατόρθωσα να συλλέξω τις πληροφορίες που ήθελε
ο αρχιστράτηγος και γύρισα πίσω. Όταν κατέβηκα είδα το
αεροπλάνο μου κόσκινο από τις σφαίρες…». Τις επόμενες
ημέρες οι αποστολές επαναλήφθηκαν, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες, ενώ τα αεροσκάφη βομβάρδιζαν τις
τουρκικές δυνάμεις με αυτοσχέδιες βόμβες, οι οποίες είχαν
μεν μικρή αποτελεσματικότητα, αλλά σημαντική ψυχολογική επίδραση στο ηθικό του εχθρού.
Οι πτήσεις των τεσσάρων Ελλήνων αεροπόρων συνεχίσθηκαν και πάνω από τη Μακεδονία χωρίς απώλειες ως
την 26η Οκτωβρίου 1912, ημέρα «κατάληψης» της Θεσσαλονίκης από τα ελληνικά στρατεύματα». Η απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό ζυγό πρόσθεσε
στο δυναμικό του «Λόχου Αεροπορίας» ένα αεροπλάνο(λάφυρο) τύπου Bleriot XI με κινητήρα 50hp, το οποίο

μας άρχισε την πολεμική της
δράση από τη Λάρισα, στις 5 Οκτωβρίου του 1912, ημέρα έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων για την απελευθέρωση των υπόδουλων, έως τότε, περιοχών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δυστυχώς, οι βαλκανικοί πόλεμοι,
διέκοψαν την ανάπτυξη της Αεροπορίας και μπήκε στον
πόλεμο όχι καλά προετοιμασμένη, χωρίς η ίδια να ευθύνεται ». Η συμβολή της αεροπορίας ήταν πολύτιμη και τα
αποτελέσματα από την δράση της διέλυσαν κάθε αμφιβολία, όσων αμφισβήτησαν το ρόλο της!!!
Η προσπάθεια οργάνωσης των αεροπορικών δυνάμεων της χώρας, που άρχισε το 1908, διακόπηκε από την
είσοδο της Ελλάδας στους Βαλκανικούς Πολέμους. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου,
τέσσερα ελληνικά αεροπλάνα τύπου Henry Farman
εγκαταστάθηκαν σε ένα πεδίο προσγείωσης(αγρό) κοντά στη Λάρισα. Αποστολή των αεροπόρων ήταν η συλλογή πληροφοριών για το Ελληνικό Γενικό Στρατηγείο,
που είχε αναπτυχθεί στην ίδια περιοχή. Η μικρή αυτή
αεροπορική δύναμη διέθετε τέσσερις πιλότους, ένα Γάλλο αρχιμηχανικό και μερικούς στρατιώτες-τεχνίτες, οι
οποίοι κάλυπταν και τις ανάγκες φρούρησης του αεροδρομίου. Τέσσερις πιλότοι, ο υπολοχαγός πυροβολικού
Δημήτριος Καμπέρος (διοικητής του τμήματος), ο υπολοχαγός μηχανικού Μιχάλης Μουτούσης και οι ανθυπίλαρχοι Πανούτσος Νοταράς, Χρήστος Αδαμίδης, όλοι
διπλωματούχοι πιλότοι, ανακλήθηκαν από την Γαλλία,
όπου είχαν πάει για εκπαίδευση, προκειμένου να επανδρώσουν τον νεοσύστατο λόχο αεροπορίας.
Παράλληλα, υπό την εποπτεία του Καμπέρου, άρχισαν να κατασκευάζονται σε ιδιωτικό εργοστάσιο της
Αθήνας βόμβες- πυρομαχικά, για τις ανάγκες της αεροπορίας. Τα αεροπλάνα Farman, χωρίς άτρακτο και με
τον κινητήρα πίσω από το κάθισμα του πιλότου, μπορούσαν να ανέλθουν σε ύψος 1500 μέτρων, γεγονός
σπάνιο. Οι πιλότοι ήταν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και διέθεταν μόνο πυξίδα και υψόμετρο (δεμένο
στον άξονα του ποδωστηρίου), χωρίς άλλα όργανα αεροναυτιλίας ή επικοινωνίας. Τα «κενά-ελλείψεις» του
αεροπλάνου, κάλυπτε ο ένας και μοναδικός χειριστής
με την πείρα και την αντίληψή του. Τα αεροπλάνα δεν
διέθεταν οπλισμό, πλην του περιστρόφου του χειριστή
και μερικών χειροβομβίδων, τις οποίες ο ίδιος χειριστής
πετούσε με το χέρι, πετώντας σε χαμηλό ύψος. Μπορεί
κανείς να καταλάβει ότι η πτήση με ένα τέτοιο αεροπλάνο αποτελούσε ηρωισμό και μεγάλη δοκιμασία για

* Ο υποπτέραρχος ε.α. κ. Νίκος Παπαδημητρίου κατάγεται από τη Νικήτη Χαλκιδικής.
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πετούσε μισθωμένος Γάλλος αεροπόρος, επ’ ωφελεία του
τουρκικού Στρατού. Όταν ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε την πόλη της Θεσσαλονίκης, το αεροπλάνο κατασχέθηκε και ο Γάλλος ιδιοκτήτης του απελάθηκε.
Επειδή μετά τη μάχη του Σαρανταπόρου, στα σύνορα,
η προέλαση του Ελληνικού Στρατού στη Μακεδονία ήταν
ραγδαία, το ελληνικό σμήνος μεταστάθμευσε στις 15 Οκτωβρίου κοντά στην Κοζάνη, από όπου άρχισε την εκτέλεση
αποστολών πάνω από το Βέρμιο και την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης. Κατά τα τέλη Νοεμβρίου 1912, το ελληνικό σμήνος των Maurice Farman μεταφέρθηκε δια θαλάσσης από
τη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι της Πρέβεζας με αποστολή την
εκτέλεση αποστολών αναγνώρισης στο ηπειρωτικό μέτωπο.
Λίγες μέρες μετά την τοποθέτησή του στην Πρέβεζα, (περιοχή Νικόπολης), ο Καμπέρος ζήτησε μετάθεση απο την
αεροπορία στο πυροβολικό, γιατί διαφώνησε με τον λοχαγό
γάλλο αεροπόρο Barres, τον
οποίο διόρισε η κυβέρνηση στο
σμήνος ως ειδικό. Η διαφωνία
ήταν ο χώρος εγκατάστασης
της μικρής αεροπορικής βάσης. Ο Καμπέρος ήθελε να είναι πιο κοντά στο μέτωπο, στη
θέση Πέντε Πηγάδια μεταξύ
Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ώστε
τα αεροπλάνα να μπορούν να
πετούν περισσότερο χρόνο
πάνω από τα τουρκικά οχυρά
του Μπιζανίου.
Μετά την
αποχώρηση του Καμπέρου, ο
Γάλλος αεροπόρος διαπίστωσε οτι ο Καμπέρος πράγματι
είχε δικαιο!! Τα καύσιμα των αεροπλάνων μόλις επαρκούσαν για πτήση μερικών λεπτών πάνω από το μέτωπο. Για
τον λόγο αυτό, δημιούργησε ένα βοηθητικό αεροδρόμιο σε
ένα χωράφι κοντά στο ελληνικό στρατηγείο, στο χάνι του
Εμίν Αγά, όπου γινόταν ανεφοδιασμός των αεροπλάνων σε
καύσιμα και χειροβομβίδες. Όμως το «αεροδρόμιο» αυτό
περιβαλλόταν από υψώματα, είχε μπροστά του μια βαθιά
χαράδρα και επηρεαζόταν λόγω υψομέτρου από τις καιρικές
συνθήκες, προκαλώντας μεγάλες δυσκολίες στους Έλληνες
πιλότους..
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, άρχισαν στις 5 Δεκεμβρίου 1912 οι πτήσεις των ελληνικών αεροπλάνων.
Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε από τον Μιχάλη Μουτούση, ο οποίος απογειώθηκε από την Πρέβεζα,
πέταξε πάνω από τα οχυρά του Μπιζανίου και τα Γιάννενα, ρίχνοντας αυτοσχέδιες βόμβες, και προσγειώθηκε
κοντά στο χάνι του Εμίν Αγά. Οι πτήσεις πάνω από το
ηπειρωτικό μέτωπο συνεχίστηκαν χωρίς απώλειες ως
την 21η Φεβρουαρίου 1913 που καταλήφθηκαν τα Γιάννενα από τον ελληνικό στρατό. Κατά τις πτήσεις αυτές
διακρίθηκε ο υπολοχαγός-αεροπόρος Μιχ. Μουτούσης,
που μαζί με τους συναδέλφους του, Ανθυπίλαρχο Χρ.
Αδαμίδη και τον Ελληνορώσο εθελοντή αεροπόρο Σακώφ, όχι μόνο αναγνώριζαν τις θέσεις και τις κινήσεις
των Τούρκων, αλλά τους έριχναν και χειροβομβίδες με
σοβαρές απώλειες του εχθρού. Επίσης πετώντας πάνω

από τα Γιάννενα έριχναν εφημερίδες και δέματα με τρόφιμα στους Έλληνες κατοίκους της πολιορκημένης πόλης που είχαν αρχίσει να υποφέρουν από την πείνα.
Ανάλογη προσπάθεια χρησιμοποίησης αεροσκαφών έγινε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και από το
Ναυτικό. Την 11η Νοεμβρίου 1912 παραδόθηκε ένα υδροπλάνο τύπου Astra Hydroplane, το οποίο μεταφέρθηκε στη
Λήμνο αλλά κατά τις δοκιμές αποδείχτηκε αποτυχημένο.
Κλήθηκε και πάλι ο Υπολοχαγός Μ. Μουτούσης με αεροσκάφος Maurice Farman Hydravion.. Την ημερομηνία αυτή
(24η Ιανουαρίου 1913), γράφτηκε ένα σημαντικό γεγονός
στην ιστορία της αεροπορίας, που τονίστηκε ιδιαίτερα από
τον ελληνικό και ξένο τύπο της εποχής εκείνης. Το ελληνικό υδροπλάνο αποθαλασσώθηκε από τον κόλπο του Μούδρου της Λήμνου και πέταξε πάνω από τη ναυτική βάση του
τουρκικού στόλου στο Ναγαρά των Δαρδανελίων. Πιλότος
του υδροπλάνου ήταν ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης,
ο οποίος είχε ανακληθεί από το
Ηπειρωτικό Μέτωπο το Δεκέμβριο του 1912 για να προσφέρει
τις υπηρεσίες του στη Ναυτική
Αεροπορία, και παρατηρητής
ο Σημαιοφόρος Αριστ. Μωραΐτίνης, που σε ένα πρόχειρο
σκαρίφημα σημείωσε το είδος
και το όνομα των τουρκικών
πολεμικών πλοίων. Η πτήση
του υδροπλάνου πάνω από τα
εχθρικά πλοία προκάλεσε τα
πυρά των Τούρκων, ενώ ταυτόχρονα ο Μωραΐτίνης κατά
τους τέσσερις γύρους πάνω από την εχθρική βάση έριξε
όλες του τις χειροβομβίδες πάνω στα τουρκικά πλοία. Αυτή
ήταν η πρώτη παγκοσμίως αποστολή ναυτικής συνεργασίας. Μετά την αναγνώριση και το βομβαρδισμό, το υδροπλάνο στράφηκε προς τη Λήμνο προσπαθώντας να εντοπίσει
το αντιτορπιλικό Βέλος που το συνόδευε. Όταν πλησίασε
το πλοίο σταμάτησε ο κινητήρας του υδροπλάνου το οποίο
προσθαλασσώθηκε σε μικρή απόσταση από το αντιτορπιλικό. Η απόσταση που είχε διανύσει συνολικά ξεπερνούσε τα
250 χιλιόμετρα, επίτευγμα πολύ σημαντικό για την εποχή.
Η αποστολή συνέλεξε σημαντικές πληροφορίες, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση του αεροπορικού όπλου
σε αεροναυτικές επιχειρήσεις.
Κατά το Β’ βαλκανικό πόλεμο, που ξέσπασε στις 16
Ιουνίου 1913 μεταξύ Βουλγαρίας και των τότε συμμάχων
της Ελλάδας, Σερβίας και Μαυροβουνίου, δεν σημειώθηκε ιδιαίτερη αεροπορική δράση από ελληνικής πλευράς
γιατί τα λίγα ελληνικά αεροπλάνα, που είχαν χρησιμοποιηθεί εντατικά κατά τον Α’ Βαλκανικό, είχαν υποστεί
σημαντικές φθορές και είχαν καθηλωθεί στο έδαφος από
έλλειψη ανταλλακτικών και την όχι καλή συντήρηση.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ένα σημαντικό αεροπορικό γεγονός: Ο Αργυρόπουλος πέταξε αρκετές αναγνωριστικές
αποστολές με ορμητήριο το πεδίο προσγείωσης Λεμπέτ
συνέχεια στη σελίδα 32
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το σπήλαιο

ύστερα από διάλυση αυτού (καρστική διαδικασία). Το νερό
της βροχής εμπλουτισμένο με διοξείδιο του άνθρακα, διάλυε τους ασβεστόλιθους (ανθρακικά άλατα του ασβεστίου)
κατά μήκος διαρρήξεων και με την πάροδο του χρόνου σχηματίστηκαν υπόγειες κοιλότητες. Η διαδικασία αυτή πρέπει να άρχισε πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Το
σπήλαιο καλύπτει μια έκταση 11.000 τ.μ. και πρόκειται για
ένα λαβυρινθώδες καρστικό σχηματισμό. Η διάρθρωση των
χώρων του σπηλαίου σχηματίζει δύο κύριες στοές ενωμένες
περίπου σε σχήμα Λ. Το συνολικό μήκος των διαφόρων
στοών και θαλάμων μαζί με τις διακλαδώσεις, υπερβαίνει τα
1500μέτρα και μετά βεβαιότητας συμπεραίνεται ότι υπάρχει συνέχεια των διακλαδώσεων, διότι σε πολλές θέσεις οι
σταλακτίτες και τα απολιθώματα κρύβουν τις διόδους προς
πλευρικούς χώρους.
Το θέαμα του εσωτερικού του σπηλαίου είναι μαγευτικό. Μεγάλοι επιμήκεις θάλαμοι, αρκετά υψηλοί (8-10
μέτρα) επικοινωνούν με στενές στοές, περικλείοντας
απερίγραπτης ωραιότητας από πλήθος σταλακτιτικούς
σχηματισμούς ποικίλης μορφής.
Η μορφή και το μέγεθος των σταλακτιτικών σχηματισμών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και επειδή οι
παράγοντες αυτοί στο Σπήλαιο των Πετραλώνων είναι
πολλοί, οι μορφές και τα μεγέθη είναι αμέτρητα. Επικρατούν οι σταλακτίτες – ανάλογα με τη διάμετρό τους- σε
βελονοειδείς, σωληνοειδείς και υπό μορφή στηλών (κολώνες), οι σταλακτίτες υπό μορφή παραπετάσματος, οι
εκκεντρίτες, ελικτίτες και κοραλλιόμορφοι. Το χρώμα
των σπηλαιο-λιθωματικών αυτών σχηματισμών είναι
υποκίτρινο έως ανοικτό καφέ και οφείλεται στα οξείδια
του σιδήρου που είναι διαλυμένα στο νερό.
Το Σπήλαιο των Πετραλώνων παρέμεινε κλειστό από
της δημιουργίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι
το Ανώτερο Πλειστόκαινο (1 εκατομμύριο χρόνια από σήμερα), δηλαδή χωρίς επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του Σπηλαίου. Στη συνέχεια όμως διανοίγεται φυσική
είσοδος από κατακρήμνιση τμήματος της οροφής, όπου
επιτρέπει τα ζώα της εποχής εκείνης και τον παλαιολιθικό
άνθρωπο να εισέρχονται. Αργότερα, πριν από 80χιλιάδες
περίπου χρόνια, η φυσική είσοδος ξαναφράζει και το σπήλαιο παραμένει σφραγισμένο, μέχρι προ ολίγων ετών. Το
γεγονός αυτό επέτρεψε να διατηρηθεί με ασφάλεια εντός
του Σπηλαίου η απολιθωμένη πανίδα και το κρανίο του
παλαιανθρώπου, με αποτέλεσμα να προσφέρεται σήμερα
το Σπήλαιο ως ένα πολύ μεγάλης αξίας Μουσείο και Αρχείο του Παλαιανθρώπου και της σύγχρονης προς αυτόν
πανίδας, της ανωτέρας και μέσης παλαιολιθικής εποχής.
Επίσης ευτύχημα θεωρείται και η μετέπειτα καλή διατήρηση του Σπηλαίου. Η απολιθωμένη πανίδα του σπηλαίου
όπως αναφέρθηκε, μελετήθηκε στο Εργαστήριο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Α.Π.Θ. Διαπιστώθηκαν λεί-

Πετραλώνων Χαλκιδικής κατέχει
εξέχουσα παλαιοανθρωπολογική σημασία για την Ελλάδα, διότι εντός αυτού ανακαλύφθηκαν: α) Το πρώτο
και μοναδικό για τη χώρα μας άμεσο λείψανο παλαιανθρώπου και β) πλήθος απολιθωμένων οστών προϊστορικής πανίδας της Ελλάδας.
Το σπήλαιο βρίσκεται στη δυτική Χαλκιδική, δίπλα από
το χωριό Πετράλωνα, μέσα σε ασβεστόλιθο, στους δυτικούς
πρόποδες του βουνού Κατσίκα, σε υψόμετρο 290μέτρων.
Η ανακάλυψη του σπηλαίου έγινε τυχαία το έτος 1959
από κατοίκους του χωριού Πετράλωνα, από περιέργεια
εξερευνήσεως μιας οπής στην επιφάνεια του ασβεστολιθικού εδάφους. Ο Φιλ. Χαντζαρίδης, κάτοικος Πετραλώνων, υποστήριζε ότι στο βάθος της οπής ρέει άφθονο
νερό και παρακίνησε τους νέους του χωριού να κατέβουν με την ελπίδα να βρεθεί νερό που ήταν αναγκαίο
για το χωριό. Πράγματι, δύο κάτοικοι των Πετραλώνων,
οι Β. Γιαννακόπουλος και Χρ. Σαρηγιαννίδης, με τη βοήθεια ενός σχοινιού κατέβηκαν στο βάθος και ανακάλυψαν το εσωτερικό τού ως τότε αγνώστου σπηλαίου.
Δυστυχώς όμως δεν βρήκαν νερό που γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο κατέβηκαν. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι
πλήθος οστών ζώων στο δάπεδο. Αργότερα, ανοίχθηκε
μία τεχνική είσοδος σε απόσταση 40μέτρων από της αρχικής φυσικής οπής, όπου η πρόσβαση στο εσωτερικό
του σπηλαίου ήταν ευκολότερη.
Από τα απολιθωμένα οστά διαφόρων ζώων, μερικά μεταφέρθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εργαστήριο Γεωλογίας. Τα απολιθώματα αυτά,
αφού καθαρίστηκαν, άρχισαν να μελετούνται. Μετά από
ένα χρόνο, το 1960, ανακαλύφθηκε το περίφημο κρανίο
του παλαιανθρώπου από τους Ι. Μαλκοτόνι, Ι. Στάθη, Β.
Αβράμη, Χρ. & Γ. Σαρηγιαννίδη και Στ. Χατζαρίδη.
Από την πρώτη μέρα της ανακάλυψης του Σπηλαίου
των Πετραλώνων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό. Οι καθηγητές
Π. Κοκκορος, Α. Κανέλλης, Λ. Σωτηριάδης και αργότερα
Γ. Μαρίνος, Αρ. Πουλιανός και Ε. Τσουκαλά πραγματοποίησαν παλαιοντολογικές ανασκαφές, άνοιξαν περάσματα,
εξερεύνησαν συστηματικά το σπήλαιο και μάζεψαν μεγάλες
ποσότητες παλαιοντολογικού υλικού. Αυτό έγινε και με τη
βοήθεια κατοίκων του χωριού που αναφέρθηκαν παραπάνω
καθώς επίσης και των Λ. Νικολαϊδη και Λ. Τσομπανέλη. Το
υλικό αυτό μελετήθηκε και δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά το κρανίο και τα απολιθωμένα οστά
σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Τη λεπτομερή όμως
μελέτη της πανίδας των διαφόρων ζώων την πραγματοποίησε το 1964 ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ανόβερου
Ο. Sickenberg και αργότερα η Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.
Τσουκαλά. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το Σπήλαιο
αναπτύχθηκε στον ασβεστολιθικό όγκο του όρους Κατσίκα,
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ψανα ποικιλίας θηλαστικών, όπως περιττοδάκτυλα, σαρκοφάγα, τρωκτικά, κ.ά. Αναφέρονται απολιθωμένα οστά
εφόσον διαπιστώνονται αξιοσημείωτες αποκλίσεις από
τα κανονικά. Δεν αναφέρονται τα επιστημονικά ονόματα,
γιατί αφορούν τους ειδικούς. Τα απολιθωμένα ζώα είναι:
α) Σαρκοφάγα: Λύκος μικρόσωμος, Αλεπού μικρόσωμη,
Αγριόσκυλος μεγαλόσωμος, Άρκτος μικρόσωμη, Άρκτος
μεγαλόσωμη, Ύαινα σπηλαίων, Ύαινα κοινή, Πάνθηρας,
Πάνθηρας μεγάλος, β) Χορτοφάγα: Ρινόκερος, Άλογο μεγαλόσωμο, Όνος, Χοίρος μικρόσωμος, Ελάφι, Ελάφι μεγάλο, Ελάφι γιγαντιαίο, Βόδι μεγάλο, Κατσίκα.
Εντός της πανίδας διακρίνονται στοιχεία μεσογειακά,
στοιχεία κοινά για ολόκληρη την Ευρώπη και στοιχεία μικρασιατικά-καυκάσια. Η μετανάστευση των τελευταίων
πιθανόν έγινε κατά την διάρκεια της τελευταίας μεσοπαγετώδους περιόδου, πριν περίπου από 150-200χιλιάδες
χρόνια. Η πανίδα του σπηλαίου χρονικώς διακρίνεται σε
δύο ομάδες ως προς την ηλικία: Μία παλαιότερη (Ελάφι-Βόδι-Άρκτος και ο παλαιολιθικός άνθρωπος) και μία
νεότερη (Άλογο-Ελάφι γιγαντιαίο-Κατσίκα) που έχουν
διαφορά ηλικίας από 80-100χιλιάδες έτη.
Το κρανίο που ανακαλύφθηκε στο Σπήλαιο των Πετραλώνων προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, διότι σχετίζεται
με το γεγονός ότι είναι ένα από τα πληρέστερα διατηρημένα ευρήματα παγκοσμίως και θεωρείται εξαιρετικής
σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπου.
Το κρανίο βρίσκεται σε πλήρη χρονική συμφωνία με την
πανίδα του σπηλαίου από όσα αναφέρθηκαν. Με την ανακάλυψη του κρανίου των Πετραλώνων εκπληρώθηκε ένα
μεγάλο κενό, διότι πράγματι ήταν η πρώτη άμεση απόδειξη της εξάπλωσης του παλαιολιθικού ανθρώπου τόσο
στον Ελλαδικό χώρο, όσο και στα Βαλκάνια και γενικότερα στην Ν.Α. Ευρώπη. Από την ανεύρεση εργαλείων και
άλλων ενδείξεων η ανεύρεση του κρανίου αναμένονταν,
όπως είχε προβλέψει πολύ νωρίτερα ο καθηγητής της Ανθρωπολογίας κ. Κούμαρης. Η ηλικία του ατόμου που ανήκε το κρανίο, έπειτα από μελέτες πολλών ερευνητών, κατά
μέσο όρο ανέρχεται στα 20-30χρόνια.
Σχετικά με την ηλικία του κρανίου των Πετραλώνων,
οι πρώτες έρευνες, που έγιναν από πολλούς επιστήμονες με βάση κρανιομετρικά στοιχεία, κατέταξαν αυτό
στο είδος Hommo neanderthalensis. Τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά του κρανίου των Πετραλώνων είναι:
• Προεξέχοντα υπερόφρυα τόξα
• Παχιά οστά του κρανίου
• Μεγάλη κλίση του μετωπικού οστού προς τα πίσω
• Όγκος εγκεφαλικής κάψας≈1200cm3
• Μεγάλες και παραλληλόγραμμες οφθαλμικές κόγχες
• Πλατύ ρινικό άνοιγμα
• Μικρός σχετικά προγναθισμός
• Μικρή αναθόλωση του κρανίου
• Οδοντοστοιχία σχήματος U
Από νεότερες έρευνες, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου και άλλες μεθόδους, διαπιστώθηκε ότι άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά ανήκουν στους Neaterdalius και άλλα στο Hommo Erectus.
Τα σπουδαιότερα όμως εξ’ αυτών (π.χ. μικρός όγκος

εγκεφαλικής κάψας) είναι χαρακτηριστικά που δείχνουν ομοιότητες με το Hommo Erectus. Συμπερασματικά δείχνουν ότι αυτό ανήκει στις μεταβατικές μορφές
από Hommo Erectus στο Hommo Sapiens.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η
ηλικία του ανθρώπου των Πετραλώνων δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη των 250.000χρόνων, ενώ μία ηλικία
200.000χρόνων περίπου πρέπει να θεωρηθεί ως η πλέον
πιθανή για αυτόν. Η ηλικία αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου και
τη φυλογενετική του θέση.
Εκτός από τα αναφερόμενα ευρήματα εντός του δαπέδου του Σπηλαίου, βρέθηκαν τέσσερις μεμονωμένοι
ανθρώπινοι οδόντες και πολλά εργαλεία. Τα εργαλεία
είναι πολυάριθμα, πρωτόγονα στην κατασκευή τους, δηλαδή άτεχνα και άτυπα. Είναι λίθινα και οστέινα. Τα λίθινα είναι στο πλείστον από γκριζωπό ασβεστόλιθο του
Σπηλαίου, από λευκό χαλαζία, από βωξίτη που υπάρχει
σε άλλα σημεία του βουνού και διασκορπισμένα στο
έδαφος της επιφάνειας. Ο λευκός χαλαζίας θα πρέπει
να έχει μεταφερθεί από απόσταση. Όλα τα εργαλεία είναι σφηνοειδή τριγωνικά ή ορθογώνια με οξύτερη ακμή,
που καταλήγει σε πριονοειδή οδοντωτή κοπτική λεπίδα.
Τα οστέινα εργαλεία φαίνονται περισσότερα από τα λίθινα. Έχουν συνήθως μορφή λεπίδων ή σουβλιού.
Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία είναι άτεχνα και προορίζονταν για τη σφαγή κλπ. των θηραμάτων. Πιθανόν ο
άνθρωπος των Πετραλώνων να χρησιμοποιούσε για τις
ανάγκες του λοιπού βίου του και καλύτερα εργαλεία, τα
οποία δε μετέφερε εντός του Σπηλαίου.
Οι τέσσερις οδόντες που βρέθηκαν μεταξύ οδόντων
πολλών ζώων (Άρκτου, κλπ.) ανήκουν σε παλαιανθρώπους. Οι τέσσερις αυτοί μεμονωμένοι οδόντες είναι:
άνω δεξιός προγόμφιος, άνω δεξιός κυνόδοντας, άνω
αριστερός κυνόδοντας και κάτω αριστερός κυνόδοντας.
Αυτοί δεν ανήκουν στο ίδιο άτομο, ούτε στο κρανίο που
βρέθηκε. Πάντως η οδοντολογική μελέτη που έγινε και
η σύγκριση του με άλλους παλαιανθρώπους δείχνει ότι
ανήκουν σε παλαιολιθικούς ανθρώπους.
Ερχόμαστε τώρα στο θέμα κατά πόσον το Σπήλαιο
χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία από τον παλαιάνθρωπο των Πετραλώνων και των ζώων της εποχής του. Η
ανεύρεση τόσων οστών ζώων και του κρανίου εντός
του Σπηλαίου μας οδηγεί στη σκέψη αυτή. Από την
όλη όμως μελέτη του Σπηλαίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Σπήλαιο δεν χρησίμευε σαν κατοικία
του ανθρώπου, αλλά χρησιμοποιήθηκε από αυτόν σαν
παγίδα για το κυνήγι των ζώων. Δεχόμαστε δηλαδή ότι
εδώ ο κυνηγός παλαιολιθικός άνθρωπος εξωθούσε τα
κοπάδια των θηραμάτων του –ίππων, ελαφιών, βοδιώνπρος την φρεατοειδή, βαραθρώδη είσοδο του Σπηλαίου,
ώστε τα ζώα να κρημνίζονται εκεί. Όσα δε κατέφευγαν
στο εσωτερικό, θανατώνονταν στη συνέχεια από τον
κατερχόμενο άνθρωπο. Η άποψη αυτή στηρίζεται στα
δεδομένα της τοπογραφίας του Σπηλαίου, τον τρόπο
κατανομής των λειψάνων των ζώων εντός του Σπηλαίου
και την συγκρότηση της πανίδας κατά κατηγορία ζώου.
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Επίσκεψη στα Μουσεία: Βαλκανικών Πολέμων (Γέφυρα) και Πολεμικό Μουσείο (Κιλκίς) 23-9-2012

Στο είσοδο του Μουσείου των Βαλκανικών πολέμων

Στο ηρώο του Πολεμικού Μουσείου του Κιλκίς

Ομιλία του αρχίατρου ε.α. κ. Χρήστου Παπαγιάννη

Ο ομιλητής και το ακροατήριο

Ο ομιλητής

Ο καθηγητής κ. Ι. Τσίκουλας

Διήμερη εκδρομή στα Γιάννενα και τα Ζαγοροχώρια, 17,18-11-2012

Με τους πρωταγωνιστές της μάχης του Καλπακίου

Στο δρόμο για το Μονοδένδρι

Παρουσίαση του βιβλίου του Φ. Γιαγκιόζη. , Θεσσαλονίκη 1912-2012. Ο συναρπαστικός αιώνας, 28-11-12

Η ομιλία του κ. Φ. Γιαγκιόζη

Ο πρόεδρος συγχαίρει τον συγγραφέα
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Από τις εκδηλώσεις συμμετοχής στον εορτασμό των 100 χρόνων από
Η 5η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής 3-11-2012, στην Αρναία

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού

Η χορωδία Μεγάλη Παναγία και Παλαιοχωρίου

Η χορωδία του Ζερβοχωρίου

Η χορωδία της Αρναίας

κ. Ζηνοβία
Πάχτα

Το πολιτιστικό κέντρο της Αρναίας κατάμεστο
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Ο χαιρετισμός
του Προέδρου
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την απελευθέρωση της Χαλκιδικής ,της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας
Η 6η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής 1-12-2012, στην Ορμύλια

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Η χορωδία του Ταξιάρχη

Η χορωδία της Γαλάτιστας

Η χορωδία του Πολυγύρου (Πολιτιστικού)

Η χορωδία της Ορμύλιας

25

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 13ο

Από την 5νθήμερη εκδρομή στη Ρουμανία. 18-22 Οκτωβρίου 2012

Μπροστά στη Βουλή της Ρουμανίας, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο, με πρώτο το Πεντάγωνο των Η.Π.Α.

Το χορευτικό πάντα μαζί μας

Στην Ελληνική εκκλησία του Βουκουρεστίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο στο επίσημο δείπνο

Πανοραμική θέα από το μπαλκόνι της Βουλής

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Πολιτιστική Εταιρεία ΜΑΚΕΔΝΟΣ, 11-11-2012.

Η κ. Μαρία Γρίβα
απαγγέλλει
Η Χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
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Η απονομή
αναμνηστικών

Ο κ. Δημήτριος
Αλεξάνδρου πρόεδρος ΜΑΚΕΔΝΟΥ
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ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Την 16η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00΄, άφησε την τελευταία του πνοή , στο δωμάτιό του,
στο κτίριο της Ι. Μητροπόλεώς μας, ο πνευματικός πατέρας και ιεράρχης μας κυρός Νικόδημος Αναγνώστου,
ύστερα από οκτάμηνη πάλη με την επάρατη νόσο.
Με την αναγγελία του θανάτου του, βαρύ πένθος έπεσε
σε όλη τη Μητροπολιτική επαρχία. Οι καμπάνες των Ιερών Ναών χτυπούσαν πένθιμα επί
τρεις ημέρες. Πλήθος πιστών προσήρχετο και
προσκυνούσε το σκήνωμα τού Ιεράρχη, που
ευρίσκετο μέσα στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό
του Αγ. Στεφάνου Αρναίας, νύχτα και ημέρα.
Την 18η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, εψάλη η
εξόδιος ακολουθία. Στη συνέχεια εκφωνήθηκαν οι επικήδειοι λόγοι, δεκαπέντε τον αριθμό. Ακολούθησε ο τελευταίος ασπασμός από
τους συγγενείς και όλους τους συμμετέχοντες
Ιεράρχες και στη συνέχεια με τη φιλαρμονική
του Δήμου σε πλήρη συγκρότηση να παιανίζει
πένθιμα εμβατήρια με αγήματα στρατού, με τις
σημαίες των Σχολείων και με τη συνοδεία χιλιάδων λαού,
έγινε η περιφορά της σορού στους δρόμους της Αρναίας.
Με την επιστροφή της πομπής έγινε ο ενταφιασμός πίσω
από το ΄Αγιο Βήμα του Ι. Ναού του Αγ. Στεφάνου, δίπλα
στον τάφο του αείμνηστου Μητροπολίτη Αρναίας Σωκράτη
Σταυρίδη (1911-1944).
Στην τελετή, μαζί με τις χιλιάδες λαού, παρέστησαν : Ο
Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμος και 23 Μητροπολίτες ,εκπρόσωποι Μητροπολιτών και επίσκοποι καθώς και όλο το ιερατείο της Μητροπόλεώς μας. Παρούσες και οι πολιτικές Αρχές: ο Υπουργός
Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιάννης Γιώργος, ο βουλευτής κ.
Ευθ. Καρανάσιος, οι Δήμαρχοι Αρναίας, Πολυγύρου, Σιθωνίας και Βόλβης κ.κ. Χρ. Πάχτας, Αστ. Ζωγράφος, Ι. Τζίτζιος
και Δημ. Γαλαμάτης, οι πρώην δήμαρχοι Αρναίας κ.κ. Αστ.
Καραστέργιος και Γ. Κατσιαμούρης, οι αντιδήμαρχοι του
Δήμου Αριστοτέλη, ο πρόεδρος της Δημ. Κοιν. Αρναίας κ.
Αθαν. Τσιάλας και πολλοί πρόεδροι και μέλη Κ.Σ. των Κοινοτήτων της Επαρχίας μας.
Γενικός τελετάρχης όλων των διαδικασιών των τριών
ημερών πένθους και της εξοδίου ακολουθίας ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Ριγανάς και
ειδικός τελετάρχης επί της τάξεως ο Γραμματέας του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγ. Στεφάνου κ. Παντελής
Ζωγράφος συνεπικουρούμενος από τον Εκκλ. Σύμβουλο
Γεώργιο Τσόχα.
Στοιχεία από τη ζωή και το έργο του μακαριστού:

Ο αείμνηστος Ιεράρχης κυρός Νικόδημος Αναγνώστου
γεννήθηκε το 1931 στο Λισβόριο Λέσβου. Αποφοίτησε
αριστούχος από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1955
και το ίδιο έτος χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος.
Υπηρέτησε επί τετραετία ως εφημέριος της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυατείρων (Αγγλίας), όπου και μετεκπαιδεύτηκε
στον BIRRMINGHAM στην Καινή Διαθήκη.
Υπηρέτησε: ως πρωτοσύγκελλος (1959-1977)
στην Ι. Μητρόπολη Μυτιλήνης, ως ηγούμενος
στην Ι. Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης, ως
αντιπρόεδρος του Πατριαρχικού Ιδρύματος
Πατερικών Μελετών, ως καθηγητής της Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (1977-1980) και ως προϊστάμενος
του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου Κάτω Πατησίων
Αθηνών (1980-1981). Το 1981 εξελέγη Μητροπολίτης Ιερισσού Αγ. ΄Ορους, Αρδαμερίου
και Αρναίας. Η ενθρόνισή του έγινε την 16η
Απριλίου 1981, ημέρα Πέμπτη, προ της Κυριακής των Βαίων και την Κυριακή των Βαίων
συνόδευσε τον Τίμιον Σταυρόν της Ι. Μονής του Ξηροποτάμου στα Πετροκέρασα. Συνολικά υπηρέτησε την επαρχία του 31 και πλέον έτη.
Μεγάλο και ποικίλο υπήρξε το έργο του αείμνηστου Ιεράρχη μας τόσο το ποιμαντικό, όσο και το φιλανθρωπικό
και το κοινωνικό. Κατ’ αρχάς έφερε την ηρεμία στην Εκκλησία από τις διαμάχες που υπήρχαν στο παρελθόν μεταξύ φορέων ή ιδιωτών και Εκκλησίας, για ιδιοκτησιακά
κυρίως θέματα. Πρώτη του προτεραιότητα ήταν να έχουν
Ιερείς όλες ανεξαίρετα οι Εκκλησίες και γι’ αυτό χειροτόνησε αρκετούς νέους. Ίδρυσε Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και
έτσι επανδρώθηκαν τα ψαλτήρια των Εκκλησιών. Και δεν
έμεινε εκεί. Για να έχει άμεση επαφή με τους ιερείς συγκαλούσε κάθε μήνα ιερατικές συνάξεις και μια φορά το χρόνο
σύναξη των ιεροψαλτών. Σεβάσθηκε τα έθιμα των χωριών
και των κωμοπόλεων και τα ανέδειξε. Επισκεπτόταν μια
και δυο και τρεις φορές το χρόνο όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως, χωρίς να φείδεται κόπων, όπου λειτουργούσε,
κήρυττε, νουθετούσε, έλυνε προβλήματα και έδινε οδηγίες
στους ιερείς και ιεροψάλτες και τους επιτρόπους. Πραγματικός ιεραπόστολος. Δεν υπήρχε πανήγυρη χωριού χωρίς να
είναι παρών, να λειτουργήσει , να κηρύξει και να λαμπρύνει
με την παρουσία του τις τελετές. Βοηθούσε με κάθε τρόπο
τους πολιτιστικούς, τους κοινωνικούς και τους αθλητικούς
φορείς, διαθέτοντας συχνά και χρήματα εξ ίδιων του. Και τι
δεν έκανε. Και όλα τα πρόσφερε αυθόρμητα με την καρδιά
του. Ουδέποτε δέχθηκε να πάρει «δώρο» από κανέναν Ιερό
Ναό ή ιδιώτη για ιεροτελεστία που τελούσε. Ήταν αφιλο27
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χρήματος, αφιλάργυρος και αυτό αποδείχτηκε με το θάνατό του. Πέθανε φτωχός χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς
τίποτα. Δεν θα μιλήσουμε για το θεολογικό και διοικητικό
έργο του, που είναι τεράστιο, ούτε για τα βιβλία που συνέγραψε, ούτε για τη Μαρτυρία, την εφημερίδα της Μητροπόλεως που τακτικά εξέδιδε για πολλά χρόνια. Ούτε επίσης
για το κατηχητικό έργο και την κοινωνική του προσφορά,
γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος. Θα αναφέρουμε όμως
τέσσερα βασικά μεγάλα έργα που κατά τη γνώμη μας τον
έχουν κάνει αθάνατο.
1) Πρώτο μέλημα του ήταν η ανέγερση Μητροπολιτικού Μεγάρου το οποίο εστερείτο η Μητρόπολη. Ανήγειρε ένα λαμπρό, λιτό, αλλά αρχοντικό κτίριο, πραγματικό
στολίδι της Εκκλησίας, στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγ. Στεφάνου Αρναίας, με γραφεία, αίθουσες, βιτρίνες με τις φορεσιές των ιεραρχών, κλπ., όπου
στέγασε όλες τις υπηρεσίες της Μητροπόλεως. Μέσα στο
κτίριο κτίσθηκε το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσι της Παναγίας της δακρυρροούσας, ένα κόσμημα λαμπρό.
Το όλο συγκρότημα είναι έργο θαυμαστό και αιώνιο.
2) ΄Ιδρυσε το Ίδρυμα Αγάπης στην Αρναία. Ανήγειρε
ένα μεγάλο και άνετο κτίριο, με έναν περίφημο Ι. Ναό της
Παναγίας του Ακαθίστου, όπου στέγασε το γνωστό γηροκομείο, το μόνο που λειτουργεί στη Χαλκιδική και όπου
βρίσκουν καταφυγή οι φτωχοί και ανήμποροι γέροντες.
3) ΄Ιδρυσε την Ι. Μονή του Αγίου Κοσμά σε ένα θαυμάσιο δασικό περιβάλλον, λίγο έξω από την Αρναία και που

ήδη λειτουργεί, ως γυναικεία μονή. Κάθε χρόνο εκεί γίνεται πνευματικό συμπόσιο με θέματα γύρω από τη διδασκαλία και τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά, στο οποίο
παίρνουν μέρος ειδικοί επιστήμονες και πλήθος λαού. Και
4) Με πρωτοβουλία του, με την εποπτεία και την καθοδήγησή του συντελέσθηκε ένας άθλος, που εγγίζει τα όρια
του θαύματος. Πρόκειται για την αναστήλωση σε χρόνο
ρεκόρ, 15 μηνών, του Ιερού Ναού Αγ. Στεφάνου Αρναίας, ο
οποίος αποτεφρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2005. Τίποτε δε
σώθηκε, κάηκαν τα πάντα και μόνο οι τοίχοι έμειναν όρθιοι. Με πολύ κόπο και ιδρώτα ο Ι. Ναός αποκαταστάθηκε.
Πολλοί βοήθησαν αλλά πρώτος ήταν πάντα ο Δεσπότης
μας. Και το θαύμα έγινε. Σήμερα ο νέος Ι. Ναός, που διατήρησε απόλυτα τα αρχικά χαρακτηριστικά του, πέρα από
την ιερότητά του, αποτελεί ένα θαυμάσιο αξιοθέατο, ένα
πραγματικό μνημείο της πίστεώς μας, αφού κάτω από το
παλιό δάπεδο η αρχαιολογική σκαπάνη που το ανέσκαψε,
πέρα από τα άλλα ευρήματα (εικόνες, οστά, νομίσματα κ.ά.
κειμήλια) βρήκε τα θεμέλια από άλλους τρεις χριστιανικούς ναούς που προϋπήρχαν στην ίδια θέση με πρώτο έναν
του 4ου αιώνα. Σήμερα όλα τα θεμέλια φαίνονται θαυμάσια
αφού το δάπεδο έγινε γυάλινο. Πολλοί πλέον επισκέπτονται την Αρναία για να δουν το θαύμα που επιτελέσθηκε.
Μέγα το έργο που κατέλειπε ο αείμνηστος Ιεράρχης.
Η ευγνωμοσύνη μας θα τον συνοδεύει πάντα και η μνήμη του θα μείνει ΑΙΩΝΙΑ.

* * *

Η ΕΚΛΟΓΗ, Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσου Αγίου Όρους καὶ
Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης
Αθανασόπουλος), εγεννήθη τω 1955 εις
Τρίπολιν Αρκαδίας.
Έλαβεν τα εγκύκλια γράμματα εις Τρίπολιν καί εν συνεχεία εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών,
λαβών το πτυχίον με άριστα.
Εχειροτονήθη Διάκονος τω 1978 καί Πρεσβύτερος τω 1980, υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κυρού
Θεοκλήτου Β΄ (Φιλιππαίου).
Υπηρέτησεν ώς Ιεροκήρυξ και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας.
Έχει δημοσιεύσει αρκετάς εποικοδομητικάς μελέτας θεολογικοῦ καί κοινωνικού
περιεχομένου εις Εφημερίδας καί Περιοδικά καί ἔχει
συγγράψει καί εκδώσει δύο βιβλία.
Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου εχειροτονήθη τη 7η Οκτωβρίου 2012.
Η ενθρόνηση
Η ενθρόνισή του έγινε στην έδρα της Μητροπόλε-

ως, στην Αρναία, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2012, με
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με τη συμμετοχή πλήθους
πιστών. Παρόντες ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμος, τρεις περίπου δεκάδες Αρχιερείς
μεταξύ των οποίων και ο Τριπόλεως όπου
ήταν πρωτοσύγκελος πριν την εκλογή του
ο νέος Μητροπολίτης, σύσσωμο το ιερατείο
της Μητροπόλεως Ιερισσού, ο Υπουργός κ.
Λυκουρέντζος, ο τ. Υπουργός κ. Δημ. Ρέπας,
ο βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ευθ. Καρανάσιος, οι τ. βουλευτές κ.κ. Γ. Βαγιωνάς και Βασ.
Πάπας, οι αντιπεριφερειάρχες Χαλκιδικής:
κ. Ι. Γιώργος και Τριπόλεως, οι δήμαρχοι:
Αριστοτέλη κ. Χρ. Πάχτας, Πολυγύρου κ.
Αστ. Ζωγράφος, Βόλβης κ. Δημ. Γαλαμάτης
και Τριπόλεως, ο πρόεδρος της Δημ. Ενότητας Αρναίας κ. Αθ. Τσιάλας, οι τ. Δήμαρχοι Αρναίας
κ.κ. Αστ. Καραστέργιος και Γ. Κατσιαμούρης, οι τοπικές
Αρχές και πλήθος πιστών, που από το πρωί είχαν συρρεύσει για να παρακολουθήσουν την τελετή. Σημειώνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι 500 συμπατριώτες του
νέου Μητροπολίτη ήρθαν με 10 λεωφορεία και πολλά
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Ι.Χ.από την Πελοπόννησο για να παραστούν τιμητικά
και με αγάπη, όπως οι ίδιοι δήλωναν, στην ενθρόνιση
του εκλεκτού τους συμπατριώτη.
Η υποδοχή έγινε στην πλατεία της Αρναίας. Μόλις ο νέος Μητροπολίτης κατέβηκε από το αυτοκίνητο
στην κατάμεστη πλατεία μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, οι
καμπάνες των Εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν ζωηρά,
οι φιλαρμονικές να παιανίζουν, ενώ κοπέλες με καλαθάκια τους έραιναν με άνθη. Τριγύρω τα γεμάτα κόσμο
μπαλκόνια ήταν καταστολισμένα με τα ξακουστά υφαντά της Αρναίας. Στην εξέδρα εκφωνήθηκαν οι λόγοι. Ο
Δήμαρχος κ. Χρήστος Πάχτας καλωσόρισε και ευχήθηκε τον νέο Μητροπολίτη υγεία και δύναμη στα νέα του
καθήκοντα και του δώρισε ένα εγκόλπιο. Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Αρναίας του δώρισε ένα υφαντό χαλί
αρναιώτικο. Ο νέος Μητροπολίτης αντιφώνησε και ευχαρίστησε όλους. Στη συνέχεια σχηματίσθηκε πομπή, η
οποία με κωδωνοκρουσίες, παιάνες και με ιαχές ΑΞΙΟΣ
ΑΞΙΟΣ στους δρόμους που ήταν στρωμένοι με δάφνες,
κατέληξε στον Ι. Ναό του Αγ. Στεφάνου, όπου όλοι πή-

ραν τις θέσεις τους και άρχισε το τυπικό της ανάγνωσης
των σχετικών εγγράφων που προβλέπει το τυπικό της
Ενθρόνισης. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί: του μέχρι
τούδε τοποτηρητή, Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, του εκπροσώπου του Πατριάρχη, του Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Αλεξάνδρου του πρωτοσυγκέλου
Αρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, για να κλείσει η τελετή με τον ενθρονιστήριο λόγο του νέου Μητροπολίτη
κ. Θεοκλήτου ο οποίος κατά γενική ομολογία ήταν μεστός υψηλών νοημάτων και είχε θεολογικό βάθος.
Μετά το τέλος της ενθρόνισης ο Αρχιεπίσκοπος με
τους μετέχοντες Αρχιερείς μετέβησαν στο τάφον του
αείμνηστου μητροπολίτη Νικοδήμου, που έχει ενταφιασθεί πίσω από το Άγ. Βήμα του Ναού, και έψαλαν Τρισάγιο. Το γεύμα που παρετέθη στη συνέχεια σφράγισε
την όλη τελετή της ενθρόνισης.
Τώρα και εμείς με τη σειρά μας αναφωνούμε: Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη κ. Θεόκλητε. Σας υποδεχόμαστε
με χαρά και ευχόμεθα, ο Θεός να Σας χαρίζει υγεία και δύναμη στην επιτέλεση του υψηλού Σας λειτουργήματος.

* * *

ΤΑΚΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΕΚ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
Συγγραφέας
απολαβές ελάχιστες, αν όχι ανύπαρκτες, μα και τότε δε
σταμάτησε. Τροφή του ήταν οι συνεχόμενες επιτυχίες
του και ανταμοιβή του, οι αναμφισβήτητα μεγάλες δημιουργίες του.
Ο μεγάλος αυτός λαογράφος, μουσικός παραγωγός,
τροβαδούρος, συνθέτης και άλλα πολλά που συνθέτουν την προσωπικότητα του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη, έχουμε τη χαρά και την τιμή
να είναι ένας εκ Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικιώτης!
Μιλάω πάντα, όταν αναφέρομαι στο όνομά του, στον ενεστώτα χρόνο, αν και έχει
εκλείψει από κοντά μας, από τον μάταιο τούτον κόσμο, εδώ και τριάντα τρία χρόνια, γιατί το έργο του, κατόρθωσε να τον συμπεριλάβει στο πάνθεον των αθάνατων!
Γεννήθηκε στην Μεγάλη Παναγία το
1914. Ήταν το δεύτερο παιδί του Κωνσταντίνου και της Μηλίτσας Σαμαρά.
Αξιόλογος άνθρωπος και πατέρας ο Κωνσταντίνος Σαμαράς, μα πάνω απ΄ όλα και αυτό είναι που
μας ενδιαφέρει, σύγχρονος για την εποχή του, που αγαπούσε τη μουσική.
Αξέχαστες μένουν στους παλαιότερους Μεγαλοπαναγιώτες οι μελωδικές βραδιές που απολάμβαναν τα καλοκαίρια από το φλάουτο του. Σε μια εποχή που η Ελλάδα

Μεγάλος, πρωτοπόρος, λαογράφος.
Τάκης Σαμαράς. Ένα όνομα μια ιστορία. Ο σημαιοφόρος της διάσωσης και διάδοσης των μακεδονικών τραγουδιών, της δημοτικής μουσικής, και γενικά της ελληνικής λαογραφίας.
Τ΄ αχνάρια του ακολούθησαν και ακολουθούν ακόμα μεγάλοι του είδους. Το δρόμο, που άνοιξε, λάμπρυναν αείμνηστοι γίγαντες της λαϊκής παράδοσης όπως η Δόμνα Σαμίου και
άλλοι... Αρκεί μόνο να αναφέρω πως στα
ονόματα σαν της Νίτσας Τσίτρα, του Κώστα
Κουφογιάγκου, της Ξανθίπης Καραθανάση,
του Νίκου Αβαγιανού και άλλων σημαντικών μουσικών ή τραγουδιστών, αν ψάξει κανείς, θα βρει κάπου να συναντώνται με αυτό
του Τάκη Σαμαρά.
Μα ό,τι και να γράψει κανείς γι΄ αυτόν το
μεγάλο καλλιτέχνη, θα είναι λίγο. Το έργο
του είναι τόσο μεγάλο, γι΄ αυτό και η απαρίθμησή του είναι αδύνατη.
Πρωτοπόρος στο είδος του, όπως όλοι οι πρωτοπόροι, τράβηξε μόνος και αβοήθητος το δύσκολο ανηφορικό δρόμο που είχε διαλέξει. Καμιά βοήθεια! Καμία συνδρομή δεν είχε από κανέναν, μα αυτό δεν τον πτόησε.
Δόξες και δάφνες δεν έδρεψε, όπως θα του άξιζε, για
το μεγάλο και πολύτιμο έργο του. Οι οικονομικές του
29
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σπαράζονταν από αλλεπάλληλους πολέμους, από φτώχια
και πείνα, εκείνοι είχαν την πολυτέλεια να γλυκαίνουν τις
καρδιές τους από το υπέροχο κελάιδισμα του φλάουτου.
Αυτή την αγάπη και το ταλέντο για τη μουσική κληρονόμησε ο γιος του Τάκης και το πρώτο πράγμα που έπιασε στα χέρια του, σαν έγινε παλικαράκι, ήταν μια κιθάρα
και αφού την έκανε πειθήνιο όργανο στα χέρια του, πήρε το
δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που αγάπησε σαν δεύτερη πατρίδα του, αν και για τον Τάκη Σαμαρά ιδιαίτερη πατρίδα δεν ήταν μονάχα η Μεγάλη Παναγία, δεν ήταν μονάχα η Χαλκιδική ή η Μακεδονία, μα ολόκληρη η Ελλάδα.
Παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951 την Ευανθία
Σταυρίδου και το 1952 απέκτησε τη μία και μοναδική
κόρη του στην οποία έδωσε το όνομα της μητέρας του
Μηλίτσα που ζει στην Αθήνα, από την οποία είχα την
τιμή και τη χαρά να πάρω αυτά τα στοιχεία.
Η ανάγκη για τις μεγάλες του αγάπες, τη παραδοσιακή μουσική, τα μακεδονικά τραγούδια και γενικότερα
τη λαογραφία, τον ανάγκαζαν πολλές φορές να βρίσκεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με δικά του έξοδα και
χωρίς κανένα έσοδο. Έτσι για να ανταποκριθεί στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειάς του, αλλά και των
προαναφερόμενων εξόδων, άνοιξε στη Θεσσαλονίκη
την πρώτη επιχείρησή του, που ήταν μια οικογενειακή
ταβέρνα, με το όνομα «Γερακίνα».
Στην ταβέρνα εκείνη έγιναν μόνιμοι θαμώνες όλοι οι
οπαδοί του οικογενειακού παραδοσιακού γλεντιού. Το
χαλκιδικιώτικο κρασί έρεε άφθονο, συντροφιά με εκλεκτούς μεζέδες. Μα το αστέρι που έφερνε τον κόσμο στην
ταβέρνα αυτή κάθε βράδυ, ήταν αυτός ο ίδιος ο Τάκης ο
Σαμαράς, που γλύκαινε τις ψυχές των θαμώνων με την
κιθάρα και τα τραγούδια του.
Οι πόροι για την εκπλήρωση των ονείρων του είχαν
βρεθεί. Η ταβέρνα «Γερακίνα» του έδινε τα χρήματα που
χρειαζόταν, για να φέρει εις πέρας το έργο που είχε γίνει
σκοπός της ζωής του.
Από το 1958 άρχισε να πηγαίνει από χωριό σε χωριό,
στην αρχή σε όλη την Μακεδονία και αργότερα σε άλλες
περιοχές. Πήγε σε 670 χωριά και ηχογράφησε με τοπικούς
τραγουδιστές 4.580 μακεδονικά τραγούδια με παραδοσιακά μουσικά όργανα, που τα παρέδωσε στην τότε Ε.Ι.Ρ.Τ
Θεσσαλονίκης, όπου και ευρίσκονται. Τραγούδια που χωρίς τη δική του ενέργεια, θα είχαν ξεχαστεί και θα είχαν
σβήσει από την ελληνική λαογραφία και παράδοση.
Κατά τις επισκέψεις του στα χωριά αυτά, δημιούργησε 175 λαογραφικές χορωδίες και αυτές ήταν η σπίθα,
που φούντωσε σε ολόκληρη τη χώρα κι έγιναν χορωδί-

ες σε όλα τα χωριά μας.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι άρχισαν σιγά - σιγά να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε πόλη και κάθε χωριό,
με τις δικές του παραινέσεις.
Τα λαογραφικά χορευτικά πήραν και αυτά το δρόμο
τους, αναπαράγοντας μέσα από αυτά τη λαογραφία μας,
εκπληρώνοντας έτσι την ανάγκη που νιώθαμε όλοι να
βρεθούμε κοντά στις ρίζες μας και στον πολιτισμό μας.
Όλα αυτά είναι έργο, αυτού του μοναδικού ανθρώπου. Οι ικανότητές του πολλές και η ανάγκη για δημιουργία τον ωθούσε όλο και πιο μπροστά, όλο και πιο
πάνω. Με δικούς του στίχους, δική του μουσική σύνθεση, τραγούδησε και ηχογράφησε αρκετά τραγούδια
σε δίσκους των 33 στροφών, όπως την «Αννούλα», τη
«Χαλκιδική» τη «Χαλκιδικιώτισα» και άλλα.
Έγραψε τη μουσική για την ταινία «Οι άνεμοι» και
πήρε το πρώτο βραβείο το 1976, στο 8ο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Για πολλά χρόνια, έγραφε την εβδομαδιαία εκπομπή
«Μακεδονικοί αντίλαλοι» για την Ε.Ι.Ρ.Τ., που αναφέρονταν στα ήθη και έθιμα της Μακεδονίας.
Από το 1974 μέχρι και το θάνατό του, ήταν υπάλληλος στην Ε.Ρ.Τ. 3.
Το 1976 ίδρυσε τη μουσική εταιρία Βορείου Ελλάδος και
τον όμιλο εθνικής μουσικής. Και το 1978, ο όμιλος εθνικής
μουσικής άρχισε στενή συνεργασία με την Ε.Ρ.Τ. 3.
Σαν ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές του Ελληνισμού, μετέφερε στα πέρατα του κόσμου την παραδοσιακή ελληνική μουσική, τα ήθη και τα έθιμά μας.
Συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε την Αυστραλία κι έγινε η γέφυρα που
ένωσε τον απόδημο Ελληνισμό με την μητέρα Ελλάδα.
Για τον ίδιο σκοπό επισκέφτηκε τον Καναδά, τις
Η.Π.Α, τη Γερμανία και το Βέλγιο, μεταφέροντας τον
ελληνικό παλμό σε όλους τους απόδημους Έλληνες.
Έστειλε ηχογραφημένα τα τραγούδια σε κάθε γωνιά,
όπου υπήρχε έστω και ένας Έλληνας, για να ακουστούν
αυτά και να θυμίσουν στους απόδημους Έλληνες τις ρίζες τους. Αυτός ήταν ο Τάκης Σαμαράς! Ο Μεγαλοπαναγιώτης, Χαλκιδικιώτης, Μακεδόνας, Έλληνας!
Είναι πολύ δύσκολο μέσα σ΄ αυτές τις λίγες γραμμές,
να περιγράψεις έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Περιληπτικά μόνο δώσαμε ένα μικρό μέρος της ταυτότητός του
και πιστεύω πως αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί σκοπός μας από τώρα και στο εξής θα είναι ένας και μόνο.
Να βρούμε, να πάρουμε και να διαφυλάξουμε σαν κόρη
οφθαλμού, όσο περισσότερο μπορούμε από το έργο του!

Πρός τους ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους και φαρμακοποιούς

Λόγω πληθώρας και επίκαιρης ύλης και για την καλύτερη επεξεργασία των στοιχείων, Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ,
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ και ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, εν ενεργεία και εν συντάξει, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση όλων μας,θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος (14ο).
Μέχρι τότε, όλοι αυτοί οι επιστήμονες-μέλη μας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχ.
Καρτσιώτη στα τηλ. 2310/318-840 ή 6946.470.157 για επαναβεβαίωση των στοιχείων τους, προς αποφυγήν λαθών.
30

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

* * * ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
συνέχεια από σελίδα 18
Στις 30 Ιουνίου λόγω υπερπληρώσεως του Δημοτικού Νοσοκομείου Χολεριώντων, ο Γεν. Αρχίατρος Παν.
Μανούσος, υπεύθυνος για την καταπολέμηση της χολέρας στη Μακεδονία, ζήτησε τη σύσταση στο Γ΄ΣΝ τμήματος Χολεριώντων, και σ’ αυτό απεβίωσαν από χολέρα
οι εφ. Ανθυπίατροι Γ. Μιστριώτης και Παν. Σαρρής.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες άρχισε η διακομιδή στη
Θεσσαλονίκη χιλιάδων τραυματιών από τις εξαιρετικά
φονικές μάχες στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, με σιδηροδρομικό συρμό δια μέσου του Νοσοκομείου διακομιδής Σιδηροκάστρου.
Παρά τη συνεχή μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας
μεγάλου αριθμού τραυματιών με τα πλωτά Νοσοκομεία
ΑΛΒΑΝΙΑ και ΙΩΝΙΑ, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και ιδίως το Γ΄ΣΝ υπερπληρώθηκαν από τραυματίες. Στις 20 Ιουλίου 1913 νοσηλεύονταν στο Γ΄ ΣΝ 2236
απώλειες υγείας, στις 22 του ιδίου μήνα η δύναμη των
νοσηλευομένων έφθασε στον ασύλληπτο αριθμό των
3165. Σύμφωνα με την ΥΥΜΜ το σύνολο των κλινών
του Γ΄ΣΝ μαζί με τα παραρτήματα ανήλθε στις 3800.
Στις 5 Αυγούστου 1913 απεχώρησε από το Νοσοκομείο ο Ψαλτώφ με την ομάδα του. Η Διεύθυνση του
Νοσοκομείου στην Ημερησία Διαταγή (Η.Δ.) εξήρε το
έργο της χειρουργικής αυτής ομάδος, η οποία επί 40 περίπου ημέρες προσέφερε τεράστιο χειρουργικό έργο, με
κίνδυνο επιστρέφοντας στη Σμύρνη όλα τα μέλη της να
παραπεμφθούν σε στρατοδικείο.
Προς τα τέλη Οκτωβρίου το Νοσοκομείο λειτουργεί
ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο ειρηνικής περιόδου.
Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευομένων στη Θεσσαλονίκη από 17 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου 1913 ανήλθε
στους 39508. Στο Γ΄ΣΝ νοσηλεύτηκαν σε διάστημα 2 ½ μη-

νών 12500 ασθενείς και τραυματίες. Απ ΄ αυτούς οι 8000 και
πλέον μέχρι πλήρους αποθεραπείας και 4500 προσωρινά,
μέχρι τη διακομιδή τους στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης
νοσηλεύτηκαν αποκλειστικά και με μεγάλη επιτυχία ασθενείς, πάσχοντες από εξανθηματικό πυρετό και χολέρα.
Το υγειονομικό προσωπικό που πραγματοποίησε το
εντυπωσιακό έργο της υγειονομικής υπηρεσίας αποτελούσαν 1450 άτομα , δηλ. 1100 γιατροί (οι 30 του ναυτικού), 190 φαρμακοποιοί (οι 5 του ναυτικού), 50 κτηνίατροι και 100 αξιωματικοί άλλων όπλων που κάλυψαν
οικονομικές και διοικητικές θέσεις χωρίς να υποτιμάται η συμβολή του κατώτερου υγειονομικού προσωπικού, των εθελοντών και των εθελοντριών. Από τους γιατρούς οι 154 ήταν μόνιμοι και έφεδροι εκ των μονίμων,
οι 85 εθελοντές ομογενείς από την διασπορά. Ενενήντα
επιφανείς γιατροί, πανεπιστημιακοί και μη οι περισσότεροι εθελοντές και 745 έφεδροι. Σ΄ αυτούς πρέπει να
προστεθούν 20 περίπου ξένοι έγκριτοι γιατροί, τα μέλη
ξένων ΕΣ και ιατρικών αποστολών, που χρηματοδότησαν οι Βασίλισσες Όλγα και Σοφία.
Αμερικανός πολεμικός ανταποκριτής, συγκρίνοντας
το έργο της Ελληνικής Υγειονομικής Υπηρεσίας με αυτό
της αντίστοιχης Αμερικανικής στον Ισπανικό πόλεμο
και της Αγγλίας στον πόλεμο του Τράνσβααλ, έγραψε
ότι οι τελευταίοι θα έπρεπε να «κοκκινίζουν από ντροπή», βλέποντας τα επιτεύγματα της μικρής Ελλάδος.
Η συμβολή της Υγειονομικής Υπηρεσίας στους Βαλκανικούς Πολέμους αναγνωρίστηκε ως πολύ σημαντική.
Ελέχθη μάλιστα επιγραμματικά ότι «η Ελληνική σύριγξ
(δηλ. το αντιχολερικό εμβόλιο) συνηγωνίσθη με την Ελληνική λόγχην δια την επίτευξιν της νίκης».

Ανακοίνωση

Ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός
του Παγχαλκιδικού
προγραμματίζεται για το μεσημέρι κάποιας Κυριακής, τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
Η ακριβής μέρα, η αίθουσα κ.λ.π. θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Αυτό γίνεται γιατί ερευνούμε να βρούμε κατάλληλη αίθουσα.
Εσείς δεν έχετε παρά να βάλετε τον Χορό στο πρόγραμμά σας.
Πληροφορίες 2310.32.38.39
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Τα γραφεία του Συλλόγου από 1-12-2012 είναι ανοιχτά κάθε μέρα 5-9 μ.μ.,
εκτός Παρασκευής που θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
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συνέχεια από σελίδα 16

Απελευθέρωσε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και
ενίσχυσε με εφόδια τις μαχόμενες δυνάμεις του Στρατού
Ξηράς στην Μακεδονία και την Ήπειρο.
Τα ανδραγαθήματα των Ελλήνων ναυτικών, όπως
αυτό του Νικολάου Βότση που βύθισε το θωρηκτό
«Φετχί Μπουλέν» μέσα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
καταρράκωσαν το ηθικό των Τούρκων και ανύψωσαν
το ήδη υψηλό ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών σε επίπεδα ενθουσιασμού.
Κλείνοντας θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του
Παύλου Κουντουριώτη προς τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο τα οποία ισχύουν και σήμερα: «Καράβια
άνευ ικανού εμψύχου υλικού, είναι μόλυβδος βαρύς βυθιζόμενος εντός ύδατος. Σας διαβεβαιώ ότι με τα καράβια
που έχομε θα κάμουμε καλά τη δουλειά μας».

υδροπλάνο «Ναυτίλος» εκτέλεσε επιχείρηση αεροναυτικής συνεργασίας. Ο Υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης
και ο Σημαιοφόρος Αριστείδης Μωραϊτίνης ,εκτελώντας
αναγνωριστική αποστολή, πέταξαν πάνω από το στενό
των Δαρδανελίων και, αφού εντόπισαν τις θέσεις του
εχθρικού στόλου και εκτίμησαν την κατάστασή του στον
όρμο του Ναγαρά, εφόρμησαν ρίχνοντας 4 αυτοσχέδιες βόμβες, που είχαν μικρή σημασία από άποψη υλικών
ζημιών, αλλά τεράστια σημασία για την καταρράκωση
του τουρκικού ηθικού.1 Η πράξη αυτή εκτός από πρωτοποριακή ήταν και ακατανόητη για τους Τούρκους καθώς
για πρώτη φορά δέχονταν επίθεση από αέρος.
Η δεύτερη παγκόσμια πρωτιά ήλθε από το ηρωικό
υποβρύχιο «Δελφίν», το οποίο στις 9 Δεκεμβρίου του
1912, υπό τη διακυβέρνηση του Πλωτάρχη Παπαρηγόπουλου, πραγματοποίησε την πρώτη παγκόσμια τορπιλική προσβολή. Συγκεκριμένα, ενώ έπλεε κοντά στην
Ίμβρο εκτόξευσε τη μια από τις έξι τορπίλες που έφερε εναντίον του Τουρκικού καταδρομικού «Μετζιδιέ»2.
Η προσβολή δεν είχε το αναμενόμενο επιχειρησιακό
αποτέλεσμα, λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν στην περιοχή, αλλά το «Δελφίν» έγραψε
ιστορία στα ναυτικά χρονικά.
Επίλογος
Η συμβολή του Πολεμικού μας Ναυτικού στους Βαλκανικούς Πολέμους συνοψίζεται κυρίως στα ακόλουθα:
Ο στόλος ήταν ο κύριος αν όχι ο μοναδικός λόγος
που οι άλλες χώρες της Βαλκανικής δέχτηκαν την Ελλάδα στην αντι-τουρκική συμμαχία.
Κυριαρχώντας σε όλο το Αιγαίο πέλαγος απέτρεψε
την μεταφορά ενισχύσεων και εφεδρειών των Οθωμανικών δυνάμεων από τα λιμάνια της Μικράς Ασίας και
της Μέσης Ανατολής για ενίσχυση του μετώπου στην
Μακεδονία και την Ήπειρο.

1 Παλούμπης Ιωάννης, Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ο Ναυτικός Αγώνας 1912-1913
(Πειραιάς: Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, 2012), σ. 40.
2 Fotakis Zisis, Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919 (London: Routledge,
2005), σ. 44 πρόκειταο για τους Μιλοβάνοβιτς και Γκούτσεφ.
3 Παλούμπης, σ.32.
4 Στο Άρθρο 2 της Ελληνοβουλγαρικής συνθήκης που υπεγράφη πριν τον Α΄
Βαλκανικό αναφέρεται ρητά ότι «ο βασικός στόχος του Ελληνικού Στόλου πρέπει
να είναι η πάση θυσία κυριαρχία στο Αιγαίο και η διακοπή των θαλασσίων συγκοινωνιών μεταξύ της Μικρά Ασίας και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας». Kyrochristsos
Ioannis (ed), A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 (Athens: HAGS,
1997), σ. 132.
5 Fotakis, σ. 49
6 Robinson Chas (μτφ Παλούμπης Ιωάνννης), The Naval Annual 1914, (London:
William Clowes and Sons, 1914), σ. 10
7 Παλούμπης, σ. 60
8 Σταθάκης Νίκος, Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ», Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, (Αθήνα:
ΓΕΝ, 1987), σ. 44
9 Παλαιότατα πλοία του 1880 με ταχύτητα 10 κόμβων και ένα πυροβόλο Krupp
των 12 εκατοστών. Paizis-Papadellis Constantinos, Hellenic Warships 1829-2001,
(Athens: The Society for the Study of Greek History, 2002), σ. 51, 57.
10 Κυριακίδης Κλεάνθης – Δώδος Ιωάννης, Πολεμικό Ναυτικό: Ισχύς και Δόξα,
(Αθήνα: ΓΕΝ, 2002), σ. 80
11 Κυριακίδης Κλεάνθης – Δώδος Ιωάννης, Πολεμικό Ναυτικό: Ισχύς και Δόξα,
(Αθήνα: ΓΕΝ, 2002), σ. 52
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(σημερινή Ευκαρπία) στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος
αυτός αεροπόρος σκοτώθηκε με το αεροπλάνο – λάφυρο- τύπου Bleriot XI, μαζί με τον διανοούμενο, ποιητή και
οπλαρχηγό Κωνσταντίνο Μάνο, όταν έπεσαν σε καταιγίδα στην περιοχή του Λαγκαδά, την 4η Απριλίου 1913.
Έτσι κλείνει η ηρωική περίοδος της αεροπορίας των
πρωτοπόρων πιλότων, που εκτέλεσαν πολεμικές αποστολές στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα Δαρδανέλια. Όπως σχολίασαν ξένοι ειδικοί που παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες των Ελλήνων αεροπόρων: Οι
αεροπόροι εκείνοι έπρεπε να θεωρούνται είδωλα αυταπάρ-

νησης και αυτοθυσίας!!! Η δράση της πολεμικής αεροπορίας κατά την περίοδο των βαλκανικών αγώνων 1912-13,
υπήρξε βέβαια μικρή σε έκταση, όσο επέτρεπαν οι τεχνικές
δυνατότητες του αεροπλάνου, τα υφιστάμενα μέσα, υλικά,
ευκολίες. Έδωσε όμως την αφορμή να εξετασθεί το θέμα
της αεροπορίας σε ευρεία κλίμακα, και να πεισθούν οι αρμόδιοι ότι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου όπλου ήταν
αναγκαία. Και όμως η «απροθυμία» ακόμα και από τον
ίδιο τον στρατό, καθυστέρησε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αεροπορίας, περισσότερο από είκοσι χρόνια!!
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26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932, ΩΡΑ 9.30 Μ.Μ.:
ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
«ΣΥΝΕΤΑΡΑΧΘΗΣΑΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΕΛΑΔΟ (7 ΡΙΧΤΕΡ)
ΠΩΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΥΡΟΥ
Φιλόλογος-Θεολόγος

Κάθε χρονιά, τον μήνα Σεπτέμβριο, η μνή-

νίκης και Λαγκαδά. Από τις 26 ώς τις 29 Σεπτεμβρίου έδρασε το επίκεντρο της Ιερισσού και από τις 29 Σεπτεμβρίου άρχισε να δρα και το επίκεντρο της Βόλβης. Με το πέρασμα
του χρόνου οι σεισμικές δονήσεις άρχισαν να ελαττώνονται
χωρίς, όμως, να σταματήσουν εντελώς. Αντίθετα από καιρό σε καιρό οι τρεις εστίες δημιουργούσαν σεισμικές δονήσεις ισχυρές, που συντελούσαν στην τέλεια ερείπωση των
κτισμάτων των γύρω περιοχών και το άνοιγμα των ρωγμών
των τοίχων πολλών σπιτιών.
Από τις 26 Σεπτεμβρίου 1932 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 1933, δηλ. σε διάστημα 100 ημερών, καταγράφηκαν
από το εργαστήριο της Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
με τα πενιχρά μέσα που διέθετε
(βαρογράφο και βροχόμετρο),
61 σεισμικές δονήσεις.
Οι παρουσιαζόμενοι τίτλοι
έχουν ως εξής:
1. Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Θεσσαλονίκης):
Τρίτη 27/9:
ü Ισχυρότατος σεισμός
εδόνησε χθες ολόκληρον την
Μακεδονίαν και την Θράκην. Δεν εξηκριβώθη που
ακριβώς είναι το επίκεντρον. Κατά τινα φήμην μεγάλαι
καταστροφαί έγιναν εις την Αρναίαν.
Τετάρτη 28/9:
ü Από την σεισμόπληκτον Χαλκιδικήν. Πρωτοφανείς σκηναί φρίκης και ολέθρου. Ολόκληρα χωριά
εις σωρούς ερειπίων. Δεν εξηκριβώθη εισέτι ο αριθμός
νεκρών και τραυματιών. Αι αρχαί ευρίσκονται ήδη επί
τόπου. üΑι ζημίαι εκ των σεισμών εις την περιφέρειαν
Χαλκιδικής είναι εξαιρετικώς μεγάλαι.
Πέμπτη 29/9:
ü Οι φοβεροί σεισμοί συνετάραξαν την Χαλκιδικήν. Η Ιερισσός, το Στρατώνι, τα Νέα Ρόδα, Ίσβορον
κ.λπ. κατάκεινται εις σωρούς ερειπίων πλέον. üΖωηράν
και συγκινητικήν εξεδήλωσεν ο λαός την συμπάθειάν
του προς τους σεισμοπαθείς. Οργανώσεις, ιδιώται και
αρχαί σπεύδουν να τους ενισχύσουν. Σκηναί φρίκης και
τρόμου μέσα εις το σκότος της νυκτός.
Παρασκευή 30/9:
üΟι σεισμοί που ετάραξαν εκ βάθρων την Χαλκιδικήν εξακολουθούν να προκαλούν νέας καταστροφάς.

μη μας γυρνά στο έτος 1932 και θυμούμαστε τους μεγάλους και καταστρεπτικούς σεισμούς, που χτύπησαν
αλύπητα την όμορφη περιοχή μας1.
Επειδή φέτος συμπληρώθηκαν 80 χρόνια απ’ τη φοβερή εκείνη ημέρα της 26ης/27ης Σεπτεμβρίου, θεώρησα σκόπιμο να υπενθυμίσω στους παλιότερους και να κάνω γνωστό στους νεότερους αναγνώστες το συνταρακτικό και
συγκλονιστικό αυτό γεγονός (η υπενθύμιση και η γνώση
έχουν το νόημά τους), να υπενθυμίσω τις τραγικές εκείνες στιγμές, παρουσιάζοντας και
μερικούς (τους σημαντικότερους) τίτλους (που ήταν πηχυαίοι, πολύστηλοι και, κυρίως, πρωτοσέλιδοι) των δημοσιευμάτων
ημερησίων εφημερίδων της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, που
για πολλές μέρες τις περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα,
αλλά και με πολλές υπερβολές2!
Τη Δευτέρα, λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου 1932, ώρα 9 και 21΄ και
22΄΄ τα θεμέλια της Χαλκιδικιώτικης γης άρχισαν να συνταράσσονται. Το ταρακούνημα κράτησε πολλές μέρες και ταλαιπώρησε αφάνταστα τα φτωχά
χωριά της Β. Χαλκιδικής κυρίως. Η μεγαλύτερη ένταση του
σεισμού ήταν 6,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ με κυριότερο
επίκεντρο τον κόλπο της Ιερισσού. Ακριβά την πλήρωσαν η
Ιερισσός με 85 νεκρούς, 180 τραυματίες, πλήρη κατεδάφιση
των σπιτιών και μεταφορά της σε άλλον τόπο, το Στρατώνι
με 40 νεκρούς, 100 τραυματίες και πλήρη κατεδάφιση των
σπιτιών και το Γομάτι, που λόγω σφοδρού κλονισμού του
εδάφους και των σπιτιών μεταφέρθηκε σε άλλη τοποθεσία.
Ο καθηγητής της ορυκτολογίας – γεωλογίας – πετρολογίας στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάξιμος Μαραβελάκις, στο βιβλίο του «Οι γεωλογικοί και μακροσεισμικοί χαρακτήρες των σεισμών της
Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 1932, Θεσσαλονίκη 1933, που περιγράφει με παραστατικότητα τους σεισμούς αυτούς, βασισμένος κυρίως στις προσωπικές επιτόπιες μελέτες, που άρχισαν λίγες ώρες μετά την έναρξη των σεισμών, αναφέρει
ότι οι σεισμικές εστίες (τα επίκεντρα) ήταν τρεις: Μία στη
θαλάσσια περιοχή της Ιερισσού, που επηρέασαν τη Βόρεια,
κυρίως Χαλκιδική, μία στον Στρυμονικό κόλπο και μία στη
λίμνη Βόλβη, που επηρέασαν κυρίως τις περιοχές Θεσσαλο33
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νισαν όλην την Μακεδονίαν. Ο πανικός των κατοίκων.
Λιτανείαι εις τας εκκλησίας. Εις τας επαρχίας οι κάτοικοι
διενυκτέρευσαν εις το ύπαιθρον. Ευτυχώς ανθρώπινα
θύματα δεν εσημειώθησαν.
Τετάρτη 28/9:
ü «Βοηθήσατε τους σεισμοπλήκτους». Η αφάνταστος
τραγωδία εις την σεισμόπληκτον Χαλκιδικήν. Εκ των σεισμών κατεστράφησαν εκ θεμελίων ολόκληρα χωριά. Υπό
σωρούς ερειπίων ετάφησαν εκατοντάδες άτυχων κατοίκων.
Σκηναί απεριγράπτου τραγικότητος, φρίκης και απογνώσεως. ü Έκκλησις υπέρ των σεισμοπαθών της Χαλκιδικής4.
ü Η Χαλκιδική παρουσιάζει εικόνα κολάσεως απ’ άκρου
εις άκρον. Προ του μεγάλου σεισμού ο ορίζων εφωτίσθη
από περίεργον λάμψιν. Διαρκώς και νέα θύματα ανασύρονται από τα ερείπια. Αι αρχαί έλαβον μέτρα περιθάλψεως
των σεισμοπλήκτων. üΜία τρομακτική διάδοσις. Η μικρά
νήσος Αμουλιανή κατεποντίσθη μετά των κατοίκων της.
Οικογενειακαί τραγωδίαι. Αφηγήσεις αυτοπτών. Εσημειώθησαν και χθες νέαι σεισμικαί δονήσει».
Πέμπτη 29/9:
Από τον τόπον της πρωτοφανούς καταστροφής, του
τρόμου και του φόβου. Η Χαλκιδική παρουσιάζει την φρίκην κολάσεως. Πλήρης περιγραφή της αφαντάστου καταστροφής που έπληξε τα ωραία μέρη. Ολόκληρα ανθούντα
και πλούσια χωριά μετεβλήθησαν εις σωρούς ερειπίων. Ποιοι
ετάφησαν υπό τα ερείπια και ποιοι ετραυματίστησαν.
5.Εφημερίδα «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ» (Αθηνών):
Τρίτη 27/9:
ü Τραγικοί σεισμοί συγκλονίζουν την Χαλκιδικήν. Ο
αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 120. Πάμπολλοι
τραυματίαι. Η φοβερά καταστροφή άνευ προηγουμένου
εις την Ελλάδα. Κατέρρευσαν 3.000 σπίτια. Αποστέλλονται ενισχύσεις και χειρουργεία. Επί τόπου ο Γεν. Διοικητής Μακεδονίας.
Πέμπτη 29/9:
üΣυγκλονίζεται ολόκληρος η Χαλκιδική. Αι καταστροφαί άνευ προηγουμένου.
Παρασκευή 30/9:
ü Η γη σείεται εις όλην σχεδόν την Μακεδονίαν.
Η Χαλκιδική συγκλονίζεται από συνεχείς σεισμικάς δονήσεις. Οι κάτοικοι εν απογνώσει διανυκτερεύουν εις
το ύπαιθρον. Ημέραι αγωνίας και νύκτες φρίκης εις την
σεισμόπληκτον περιοχήν.
6.Εφημερίδα «ΑΛΛΑΓΗ» (Αθηνών):
Τετάρτη 28/9:
ü Τρομακτικοί σεισμοί μετάβαλον χθες εις ερείπια τα
χωριά της Χαλκιδικής και έθαψαν υπ’ αυτά πολλούς εκ των
κατοίκων αυτών. Οι νεκροί μέχρι στιγμής υπερβαίνουν τους
120, οι δε τραυματίαι είναι πάμπολλοι. Τα χωριά Στρατονίκη,
Ιερισσός και Κάτω Παναγία5 κατεστράφησαν τελείως. Σκηναί πρωτοφανούς αλλοφροσύνης και απογνώσεως. Είς των
κατοίκων παρεφρόνησε εκ του τρόμου. ü Κατεστράφησαν
και τα κτίρια των μοναστηριών του Αγ. Όρους; ü Τεραστία
έκτασις των καταστροφών εις Χαλκιδικήν. Ο αριθμός των
θυμάτων αυξάνει. Ολόκληρα χωριά μετεβλήθησαν εκ του
σεισμού εις σωρόν ερειπίων. ü Τα λαμβανόμενα πρώτα μέτρα διά την περίθαλψιν των σεισμοπαθών. Φήμαι περί κατα-

üΟ όλεθρος επέρασεν από την ατυχή Χαλκιδικήν. Νέαι
δονήσεις εκρήμνισαν χθες ό,τι ήτο όρθιον…
Ολόκληρα χωριά έχουν μεταβληθεί εις σποδόν προ
του βωμού του Εγκελάδου.
üΦρικιαστικήν εικόνα παρουσιάζει ολόκληρος η σεισμοπαθής περιοχή Χαλκιδικής.
2. Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» (Αθηνών) :
Τρίτη 27/9:
ü Ισχυρός σεισμός συνεκλόνισε την νύκτα όλην
την Β. Ελλάδα. Ζημίαι εις Θεσ/νίκην και Ξάνθην. Οι
κάτοικοι έχουν πανικοβληθεί.
Τετάρτη 28/9:
• Άνευ προηγουμένου καταστροφή έπληξε την
Χαλκιδικήν. Φοβερός σεισμός μετέβαλε εις σωρούς
ερειπίων δέκα χωριά. Υπάρχουν περί τους 150 νεκροί και
χίλιοι τραυματίαι. Απερίγραπται σκηναί φρίκης, τρόμου
και αλλοφροσύνης. Κατεποντίσθη νησίς3.
Πέμπτη 29/9:
• Ο φρικτός απολογισμός της τραγωδίας της Χαλκιδικής. Οι νεκροί θάπτονται κατά δεκάδες εν μέσω
θρήνων και οδυρμών. Φρικιαστικόν θέαμα από Ιερισσόν
έως την Ν. Απολλωνίαν. Δραματικαί αφηγήσεις διασωθέντων. Πώς επήλθεν η συμφορά.
Παρασκευή 30/9:
• Ολόκληρος πλέον η Χαλκιδική ατελείωτος σωρός
ερειπίων. Τεράστιαι σχισμαί εις το έδαφος αναδίδουν
νερό που κοχλάζει. Οι πληθυσμοί πανικόβλητοι. ü Νέοι
σεισμοί συμπληρώνουν την καταστροφήν. Τεράστιαι αι
ζημίαι εκ των πρωινών δονήσεων. Αφόρητος δυσοσμία
και διαρκής ανεύρεσις νέων νεκρών εντείνουν την φρίκην. üΟ χορός του θανάτου συνταράσσει ολόκληρον
την Μακεδονίαν. Τα πτώματα εκθάπτονται οικτρώς παραμορφωμένα. Σπαρακτικαί σκηναί. Οι ξένοι γεωλόγοι
προβλέπουν ότι η Χαλκιδική θα μεταβληθή εις νήσον!
3.Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» (Αθηνών):
Τρίτη 27/9:
ü Ισχυροί σεισμοί εδόνησαν την νύχτα την Μακεδονίαν και την Θράκην. Εις την Αρνέαν (sic) της Χαλκιδικής έπεσαν ικανά οικήματα. Ο προκληθείς πανικός.
Τετάρτη 28/9:
üΟ τραγικός απολογισμός της φοβεράς καταστροφής. Ο αριθμός των νεκρών φθάνει τους 150 και οι τραυματίαι υπερβαίνουν τους 250. Κατέρρευσαν 3 χιλιάδες
οικίαι και καταστράφησαν εκ θεμελίων 6 ολόκληρα χωριά. Οι σεισμοί συνεκλόνισαν και το Άγιον Όρος, όπου
εσημειώθησαν καταστροφαί.
Πέμπτη 29/9:
ü Αι εκ των σεισμών καταστροφαί της Χαλκιδικής είναι πολύ μεγαλύτεραι παρ’ ότι αρχικώς ηγγέλθη. Οι νεκροί περίπου 200 και οι τραυματίαι υπέρ τους 400. Νέαι
ισχυραί δονήσεις επιφέρουν νέας καταστροφάς.
Παρασκευή 30/9:
üΗ τραγωδία της Χαλκιδικής συνεχίζεται. Αι καταστροφαί λαμβάνουν τρομακτικάς ολονέν διαστάσεις.
4.Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ» (Θεσσαλονίκης):
Τρίτη 27/9:
üΟι νυκτερινοί δύο ισχυρότατοι σεισμοί συνεκλό34
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ποντισμού μιας ολοκλήρου νησίδος.

λο: «Έρανος των “Μακεδονικών Νέων” υπέρ των σεισμοπλήκτων Χαλκιδικής», όπου
στον δημοσιευμένο κατάλογο των οικονομικά βοηθησάντων με το αναγραφόμενο
χρήμα ποσό καταγράφεται η εφημερίδα (πρώτη) με το ποσό των 500 δραχμών. Το
κείμενο της έκκλησης του Παγχαλκιδικού Συλλόγου έχει ως εξής:

Σημειώσεις:
1. Ενδεικτικά για τον σεισμό του 1932 στη Χαλκιδική βλέπε: Μαξίμου Μαραβελάκι, α΄) Γεωλογικοί και μακροσεισμικοί χαρακτήρες των σεισμών της
Χαλκιδικής, Σεπτέμβριος 1932, Θεσσαλονίκη 1932, σσ.31, και β΄)Τραγικά επεισόδια των σεισμών της Χαλκιδικής, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1934,
σσ. 185-192· Δ. Φλωρά, Αι καταστροφαί εκ των σεισμών της Χαλκιδικής και
τα εξ αυτών πορίσματα, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21, Αθήναι 1932, σσ. 21-27· Μιχ.
Ροδά, Η σεισμόπληκτος Χαλκιδική, Εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», φφ. 11-12
και 14-18/11/1934· Δημ. Κύρου α΄) Από τα Αρχεία της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Οι σεισμοί του 1932 στη Χαλκιδική, εφημ.
«ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ», φφ. 46-47/1981 και 48-51/1982, και β΄) Οι σεισμοί του 1932 στη Β. Χαλκιδική, όπως τους κατέγραψαν και τους παρουσίασαν
οι εφημερίδες της εποχής εκείνης, ό.π., φφ. 6(101)-7(102) 1992, 8(103) -11(106)
1993 και 13(108) 1994, και Γιάννη Π. Μαρίνου, Αιώνιο ταξίδι στους δρόμους της
Παράδοσης και του Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 62-66.
2. Π.χ., ότι το νησί Αμμουλιανή «κατεποντίσθη» (δηλ. βούλιαξε)!, ότι η χερσόνησος της Χαλκιδικής θα αποκοπεί και θα γίνει νησί! και ότι η Αρναία καταστράφηκε «ολοσχερώς» ή «τελείως», «ως επίσης και η μοναδική εκκλησία της
κωμοπόλεως» (δηλ. ο Άγιος Στέφανος)!
3. Στο κείμενο που ακολουθεί (Θεσσαλονίκη 27. Τηλ. του απεσταλμένου μας)
γράφονται τα εξής: «Εις Στρατώνιον η θάλασσα επεξετάθη εις την ξηράν εις βάθος
300 μ. Η νησίς Αμολιανή εξηφανίσθη. Κατά τινα πληροφορίαν επί της νησίδος υπήρχαν και άνθρωποι, οι οποίοι κατεποντίσθησαν»!!!
4. Την έκκληση απευθύνει η προσωρινή επιτροπή, που συστάθηκε με πρωτοβουλία
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προς όλους τους Θεσσαλονικείς και
τις Εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ» ανταποκρίθηκε αμέσως και υπάρχει στη συνέχεια της ανταπόκρισης (1η σελίδα) κείμενο με τίτ-

ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η μεγάλη συμφορά, ήτις έπληξε μέγα τμήμα της Χαλκιδικής καταστρέψασα
εκ θεμελίων ολόκληρα χωρία και αριθμούσα πολλά ανθρώπινα θύματα εις νεκρούς και τραυματίας, δεν πρέπει να αφίση ασυγκίνητον ουδένα.
Πάς εξ ημών έχει υποχρέωσιν να σπεύση βοηθός των εν Χαλκιδική ατυχησάντων αδελφών μας, τους οποίους η τρομερά καταστροφή μετέβαλεν εις αστέγους,
γυμνούς και πενομένους.
Αποτεινόμενοι εις τα φιλάνθρωπα και ευγενή αισθήματα όλων των συμπολιτών μας, παρακαλούμεν, όπως έκαστος βοηθήση κατά δύναμιν.
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Κάτω από το κείμενο της έκκλησης δημοσιεύται το εξής σημείωμα της εφημερίδας: «Την παρούσαν έκκλησιν απευθύνει η πρωτοβουλία του ενταύθα Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο «Αριστοτέλης» συσταθείσα επιτροπή εκ Χαλκιδικέων
παρακαλούσα τας εν τη πόλει μας εκδιδόμενας εφημερίδας, όπως ανοίξωσι κατάλογον ερανικών εισφορών»).
Η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» (Αθηνών) στο φύλλο τής 30/9 στο κείμενο πρωτοσέλιδης αναπόκρισης από τη Θεσσαλονίκη σημειώνει: «Πάσαι σχεδόν
αι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης ήνοιξαν εράνους υπέρ των σεισμοπαθών».
5. Εννοεί τη Μεγάλη Παναγία.
6.Πρόκειται για την Αλίκη Διπλαράκου, η οποία το 1930 εκλέχθηκε “Μις Ελλάς”
και λίγες μέρες πριν από τον σεισμό παραβίασε το «άβατο» του Αγίου Όρους!

* * *

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ
ΚΩΝ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαθηματικός τ. Λυκειάρχης.

Στην περιοδική

έκδοση της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας, «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» τεύχος 31-32, έτος 1977, δημοσιεύτηκε άρθρο
του ερευνητή της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας
Γεωργίου Χιονίδη, δικηγόρου από τη Βέροια, στο οποίο
αναφέρει ότι « μετά την κατάπνιξη της επαναστάσεως
της Χαλκιδικής και το χαλασμό της Κασσάνδρας, πολλοί
αγωνιστές της κατέφυγαν στην υπόλοιπη μαχόμενη Ελλάδα. Μεγάλο μέρος των προσφύγων αγωνιστών, με τις
οικογένειές τους βρέθηκαν στα νησιά και ιδιαίτερα στις
βόρειες Σποράδες». Περιλαμβάνει δε, κατάλογο 194 οικογενειών της Χαλκιδικής που έμεναν (στα 1829) στη
Σκόπελο. Από αυτές οι 21 οικογένειες ήταν από τον
Πολύγυρο, μία δε από αυτές ήταν και η οικογένεια κάποιου πολυγυρινού με το επώνυμο Παύλου (εργάτης),
με τη γυναίκα του και το γιο τους Ιωάννη.
Από μεταγενέστερες πληροφορίες, προκύπτει ότι
άφησαν στον Πολύγυρο μια κόρη παντρεμένη με τον
Αθανάσιο Λεμονή, που ο γιος τους Γεώργιος, ήταν ο
πατέρας του αείμνηστου ιερέως Ιωάννου Λεμονή του
γνωστού μας « Παπαγιαννάκη ».
Κατά την έρευνα συναντούμε αργότερα το γιο του Παυλίδη τον «Ιωάννη Παύλου ή Παυλίδη» στη Σύρο, όπου
ασχολείτο με το εμπόριο, σε συνεργασία με ένα συνέταιρο
του εμπορικού οίκου ΓΕΡΟΥΣΗ. Από διάφορες ιστορικές
πηγές πληροφορούμαστε ότι ο Ιωάννης Παυλίδης δε ήταν

μόνο ικανός επιχειρηματίας, αλλά και ένθερμος πατριώτης.
Μετά το 1834, ο Ιωάννης Παυλίδης, όταν πλέον οι
συνθήκες τού επέτρεψαν να επιστρέψει στη Μακεδονία, ως Έλληνας πλέον υπήκοος, δεν έχασε την ευκαιρία
και εγκαταστάθηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, ως αντιπρόσωπος του οίκου ΓΕΡΟΥΣΗ και μετά ως συνέταιρος
του Θεαγένη Χαρίση (του γνωστού μας μεγάλου ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, προς
τιμήν του οποίου έλαβε το όνομά του το Θεαγένειο
Νοσοκομείο) και ακολούθησε μάλιστα το παράδειγμα
εκείνου στην προσφορά και την ευεργεσία προς τη χειμαζόμενη ελληνική κοινότητα της πόλης.
Ο αείμνηστος Στ. Κότσιανος μας πληροφορεί πως, όταν
ο Ιωάννης Παυλίδης ήλθε στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε τη γενέτειρα του τον Πολύγυρο, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε την Τριανταφυλλιά Παπακυρίτση, που γεννήθηκε στον Πολύγυρο. Η μητέρα της Τριανταφυλλιάς όμως,
καταγόταν από τη Λιαρίγκοβη-Αρναία, με πλησιέστερους
συγγενείς της τις οικογένειες : 1) του Κυριαζή Μαυρουδή,
2) του Παντελή Γεωργίου, και 3) του Χαϊδευτού Ιωάννου,
και πλησιέστερες από τον πατέρα της στον Πολύγυρο, τις
οικογένειες : 1) της Τριανταφυλλιάς Γεωργάκα, 2) της Αικατερίνης Παπαστάμου, 3) της Αδριάνας Μαρέτη, 4) της
Σουλτάνας Τσιόλτα, 5) της Μαριγώς Παπακυρίτση του
Νικολάου, 6) του Μιχαήλ Συκιώτη, 7) της Χάϊδως Γαλανού, και 8) του Θεοδόση Συκιώτη.
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οι εύποροι έφοροι προκειμένου να ξεπεραστούν οι ταμειακές
δυσκολίες. Το επόμενο έτος όχι μόνο δώρισε 250 γρόσια, αλλά
και προσφέρθηκε να διαθέσει το ένα τοις χιλίοις των ακαθάριστων εσόδων των επιχείρησεών του υπέρ των σχολείων.
Γνωρίζουμε ότι προέβη στη γενναία αυτή χειρονομία τουλάχιστο από το 1848 ως το 1851».και ο κ. Χεκίμογλου συνεχίζει: « Από πληροφορίες που αλιεύουμε από τους ανέκδοτους
κοινοτικούς κώδικες, κληροδότησε στην ελληνική κοινότητα
σεβαστό ποσό υπέρ των εκπαιδευτηρίων. Το 1866 (μετά το
θάνατό του) η κοινότητα αγόρασε με τα χρήματα του κληροδοτήματος επτά (7) καταστήματα στην αλευραγορά της
πόλης (το λεγόμενο Καπάνι), ώστε με τα ενοίκια να ενισχύουν
τον προϋπολογισμό των σχολείων. Το 1889 εξερράγη πυρκαγιά στην αλευραγορά και τα επτά καταστήματα κάηκαν.
Ευτυχώς όμως οι έφοροι των εκπαιδευτηρίων, τιμώντας την
προσφορά του Παυλίδη, τα είχαν πλήρως ασφαλισμένα. Με
την ασφαλιστική αποζημίωση τα καταστήματα ανεγέρθηκαν
εκ νέου. Σε απολογισμό της περιουσίας των σχολείων που συντάχθηκε το 1891, η αξία των καταστημάτων υπολογιζόταν
σε 1000 λίρες, όσο περίπου άξιζαν δυο ή και τρεις μεγάλες
κατοικίες σε καλές συνοικίες της πόλης. Στην πυρκαγιά του
1917 τα καταστήματα του κληροδοτήματος κάηκαν και πάλι.
Αλλά στην περίπτωση αυτή η ανοικοδόμηση απαγορεύτηκε
(σύμφωνα με τα σχέδια του Έρμπραρ) και η ελληνική κοινότητα δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την περιουσία της.
Αντ’αυτής έλαβε κτηματόγραφα τα οποία χρησιμοποίησε για
να προικοδοτήσει την αποκατάσταση του καταστραφέντος
Ναού της Αγίας Θεοδώρας στην οδό Ερμού.Ο Ναός αυτός
κατείχε ένα εμπορικό κτήριο στην αλευραγορά, το οποίο χρειαζόταν επισκευές. Μετά την πυρκαγιά ανήγειρε νέο κτήριο σε
μεγαλύτερο οικόπεδο, χρησιμοποιώντας τα κτηματόγραφα
του κληροδοτήματος Παυλίδη. Έτσι, η προσφορά του δωρητή
αξιοποιήθηκε και πάλι για τους σκοπούς που ο ίδιος είχε τάξει,
αφού η Μονή της Αγίας Θεοδώρας είναι στα νεότερα χρόνια
αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση σπουδαστών».Τα γνωρίζουν
άραγε όλα αυτά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για να τιμήσουν τον
ΕΥΕΡΓΈΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ;

Από τη γυναίκα του ο Παυλίδης πήρε ως προίκα μεγάλη
κτηματική περιουσία στον Πολύγυρο, η οποία όμως αργότερα κατασχέθηκε από το τουρκικό Δημόσιο, όταν η Τριανταφυλλιά πήρε την ελληνική ιθαγένεια, τον καιρό που είχαν
εγκατασταθεί, με τον άνδρα της, στην Αθήνα, χωρίς όμως
να κλείσουν και το σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Με την
Τριανταφυλλιά ο Παυλίδης δεν έκανε παιδιά, υιοθέτησαν
όμως ένα, τον Μάρκο, που πέθανε μετά το θάνατο του Παυλίδη και ενταφιάστηκε εις το «μοναστήριον του Πόρου». Το
2008 που επικοινώνησα με το μοναστήρι πληροφορήθηκα
ότι υπάρχει ακόμη εκεί ο τάφος του Μάρκου Παυλίδη .
Ο Ιωάννης Παυλίδης από το εμπόριο απόκτησε μεγάλη περιουσία. Κατείχε μαζί με το Θεαγένη Χαρίση δυο
μεταξουργεία με μεγάλη παραγωγή ετησίως, που εξαγόταν στο Λονδίνο, στη Βιέννη και κυρίως στη Μασσαλία.
Ήταν ακόμη ιδιοκτήτης τριών πλοίων με πλοιάρχους τους
Γ. Λιακομόπουλο, Δημήτριο Χανά και Χαράλαμπο Νικολάου. Εκτός από τα παραπάνω διέθετε και χρηματικό κεφάλαιο 200.000 χρυσών φράγκων (περίπου 8.000 χρυσές
λίρες) και αποκόμιζε μεγάλα κέρδη από την εισαγωγή
αγγλικών και γερμανικών βιομηχανικών προϊόντων αλλά
και από άλλες εμπορικές δραστηριότητες.
Ο Ιωάννης Παυλίδης πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 1859,
όπως μας πληροφορεί ο αείμνηστος Στέφανος Κότσιανος
και με τη διαθήκη του, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 1854,
άφησε κληρονόμους το θετό γιό του Μάρκο, τη σύζυγό
του Τριανταφυλλιά και τον ανεψιό του Γεώργιο Αθανασίου Λεμονή ( γιό της αδελφής του και πατέρα του αείμνηστου Παπαγιαννάκη, γνωστού ιερέα του Πολυγύρου,
όπως αναφέραμε και προηγουμένως). Η διαθήκη αυτή
δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στις 28 Φεβρουαρίου
1859 από τον πρόξενο Ιωάννη Αγκωνάκη και μάρτυρες
τους Ν. Νικολαΐδη, Μαυρουδή Αθανασίου και Νικόλαο
Παπακυρίτση. Αντίγραφο της διαθήκης αυτής, που παραχώρησε στο Στ. Κότσιανο ο Χρήστος Βρεττάς, υπάλληλος τότε στο Δημόσιο Ταμείο Πολυγύρου και συγγενής
του Παυλίδη, βρίσκεται στο αρχείο του Στ. Κότσιανου,
όπως βεβαιώνει ο ίδιος. Παρόλες όμως τις προσπάθειές
μου δεν κατόρθωσα να πάρω ένα αντίγραφο, ώστε να το
χρησιμοποιήσω στο δημοσίευμα αυτό. Όπως ισχυρίζεται
ο Στ. Κότσιανος έχει πάρα πολλά χρήσιμα στοιχεία. Ένα
απόσπασμα από το περιεχόμενο της είναι το παρακάτω.
«Εκ της περιουσίας μου ταύτης διορίζω να παρακατατεθούν εις εν ασφαλές μέρος γρόσια εκατόν πεντήκοντα
χιλιάδες,(150.000) οι τόκοι των οποίων κατ’ έτος θέλει
διανέμονται τα δυο πέμπτα εις τα ενταύθα εκπαιδευτικά
καταστήματα, το εν πέμπτον εις το ενταύθα Νοσοκομείον, το έν πέμπτον εις τους εν Θεσσαλονίκη πτωχούς και
το τελευταίο πέμπτον εις τους εν Πολυγύρω πτωχούς ».
Τι έγινε η περιουσία αυτή; Ποιος μπορεί να ασχοληθεί με αυτή την κληρονομιά ;
Ο εξαίρετος ερευνητής Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου μας
πληροφορεί πως « ο Ιωάννης Παυλίδης διετέλεσε μέλος της
επιτροπής που είχε σχηματιστεί από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιερώνυμο για τη συγκέντρωση πόρων υπέρ των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Στη
χρονική περίοδο 1846-1852 εξελέγη κατ’ επανάληψη έφορος
των σχολείων της κοινότητας. Το 1846 δάνεισε από τα χρήματά του στο Ταμείο της εφορείας 2.000 γρόσια, όπως συνήθιζαν

Μετά το θάνατο του Παυλίδη στις 4 Φεβρουαρίου
1859 στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα του Τριανταφυλλιά
Παυλίδου- Παπακυρίτση με το θετό γιο της τον Μάρκο εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα. Παντρεύτηκε
δε τον υποναύαρχο Δημήτριο Κριεζή, που ήταν αρχηγός της θωρηκτής μοίρας και υπασπιστής του βασιλιά
Γεωργίου του Α΄ και γιος του αντιναυάρχου Αντωνίου
Κριεζή και της Κυριακούλας Βούλγαρη, τον οποίο είχε
γνωρίσει στον κοσμικό κύκλο της ανώτερης κοινωνίας
της Αθήνας, όπου σύχναζε με τον Παυλίδη, όταν ζούσε.
Το πορτρέτο της Τριανταφυλλιάς είναι στην εθνική
πινακοθήκη.
Στην εργασία μου «τα κληροδοτήματα του Πολυγύρου», που απόσπασμα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
«ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ» και στα «ΧΡΟΝΙΚΑ» της Ι.Λ.Ε.Χ.
παρέχονται πληροφορίες για τις υποτροφίες προς τους
Μακεδόνες φοιτητές από «το κληροδότημα της Τριανταφυλλιάς Παυλίδου χήρας Δημητρίου Κριεζή»,
Για την Τριανταφυλλιά Παυλίδου όμως θα ασχοληθούμε σε άλλο δημοσίευμα.
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
• 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.

ότι τριακόσιοι στρατιώται εκ Χαλκιδικής, οίτινες είχον
βιαίως στρατολογηθεί, λαβόντες τα όπλα των, ελιποτάκτησαν επιστρέψαντες εις την ιδιαιτέραν των πατρίδα, με
την απόφασιν ν’ αποθάνουν μάλλον, ή να υποταχθούν εις
τους στασιαστάς.
Εις την Χαλκιδικήν εγένετο αιματηρά συμπλοκή μεταξύ
των κατοίκων και των στρατολόγων στασιαστών, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν
ο φόνος πολλών στρατολόγων.
Πλην των άλλων συλλήψεων βουλευτών, συνελήφθη εις το Λιαρίγκοβον και
ο ιατρός και βουλευτής Θεσσαλονίκης
Γρηγ. Σαραφιανός υπό των στασιαστών
και εκρατήθη εις Πολύγυρον.

ΜΙΚΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 Οκτωβρίου 1912: ΣΤΑ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΑ ΜΑΣ!
Παιδιά! Σεις που βυζάξατε από αγναίς μητέρες,
και εχθρικαίς σφαίρες
τα στήθη των πατέρων σας είχαν στη γέννησή σας,
τώρα και σεις προτάξατε τα στήθη τα
δικά σας
να πάρουν βόλια εχθρικά. Χαρά Σας
και Τιμή Σας,
που σε μνημεία θα γραφούν χρυσά τα
ονόματά σας!
Κανάρηδων, Μιαούληδων απόγονοι
γενναίοι
τώρα και σεις Νέοι
ατρόμητοι φανείτε των θαλασσοπολέμων,
να γράψει κι άλλα άθλα η νέα Ιστορία.
Στον Βόσπορον ναρθούνε όλοι από
τον Αίμον
να στήσωμ’ ένα τρόπαιον εις την Ελευθερίαν.
Ν. Δ. ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ
(Σε προηγούμενο τεύχος της «Μικράς»
(13/7/12) διαβάζουμε ότι ο Νικόλαος
Δ. Δαραβίγκας καταγόμενος από την
Κασσάνδρα της Χαλκιδικής ήταν ερασιτέχνης δημοσιογράφος και εξέδωσε ποιητική συλλογή υπό τον τίτλο «Καλός
Οδοιπόρος»).

Ο Νικ. Γερμανός με την σύζυγό

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
26 Νοεμβρίου 1917: ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΙΣΒΟΡΟΥ
Πληροφορούμεθα ότι λίαν συντόμως
θ’ αρχίσει η εκμετάλευσις των μεταλλείων Ισβόρου της Χαλκιδικής. Αι εργασίαι
των μεταλλείων τούτων είχον διακοπεί
άμα τη κηρύξει του Ευρωπαϊκού πολέμου
.
Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
2 Οκτωβρίου 1924: Η ΦΩΚΑΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οι κάτοικοι της επί της χερσονήσου
Κασσάνδρας προσφυγικού συνοικισμού
του Μετοχίου Αγίου Παύλου δι αιτήσεώς
των προς την Γενικήν Διοίκησιν ζητούν να
ονομασθεί ο συνοικισμός των Φώκαια εις
ανάμνησιν των εν Μικρά Ασία εγκαταληφθείσης ιστορικοτάτης πατρίδος των.

ΤΟ ΦΩΣ
του στον Πολύγυρο την δεκαε2 Δεκεμβρίου 1915: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡτία του ‘20
ΜΑΝΟΣ
Ο Εθνικός Κυβερνητικός Συνδυασμός θεωρείται ευτυχής καταλέγων μεταξύ των υποψηφίων αυτού
και τον τέως βουλευτήν κ. Νικ. Γερμανόν εκ Βάβδου Χαλκιδι- ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
κής. Η εκτίμησις των συμπολιτών μας προς αυτόν κατεδείχθη 15 Νοεμβρίου 1959: ΠΡΩΤΗ ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ
περιτράνως κατά τας παρελθούσας βουλευτικάς εκλογάς, ΤΟΥ ΕΙΡ Η ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΟΥ
Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας είχε διοργανώσει μεταότε ήλθεν πρώτος Βουλευτής εν τη πόλει της Θεσσαλονίκης,
ξύ νεαρών ακροατών και ακροατριών του ηλικίας 14 έως 24
δεύτερος δε εν τοις γενικοίς αποτελέσμασι του Νομού…
Συνέπειαι της αγορεύσεώς του υπήρξεν νομοσχέδιον, ετών διαγωνισμόν δια την διερεύνησιν των προβλημάτων και
όπερ συνέταξε μετά του Υπουργού των Οικονομικών κ. των προσανατολισμών των νέων εις την χώραν μας.
Το πρώτο βραβείον εχορηγήθη εις την εκ Μ. ΠαναΣτεφάνου Δραγούμη περί άρσεως του φόρου των μελισσίων και των αιγοπροβάτων και χοίρωνκαι περί ελλατώ- γίας δίδαν Μαίρη Κατραντσιώτου εις την οποίαν, μάλιστα κατόπιν της επιτυχίας, το Υπουργείον Παιδείας προσεως του φόρου της δεκάτης…
σέφερεν υποτροφίαν δια να παρακολουθήσει μαθήματα
του Γυμνασίου.
ΣΚΡΙΠ
Εξ αφορμής του διαγωνισμού τούτου ο ακαδημαϊκός
15 Οκτωβρίου 1916: ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΕΝ
και διαπρεπής λογοτέχνης κ. Ηλίας Βενέζης εδημοσίευσε
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Πληροφορίαι ασφαλείς εκ Θεσσαλονίκης βεβαιούν εις το «Βήμα» των Αθηνών άρθρο.
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΓΚΟΜΙΝΑ
ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥ
ΤΣΙΚΟΥΛ
ΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

Ήταν

γία του ονόματος Γκόμινα, αποφάσισα ότι μάλλον θα
επρόκειτο για το όνομα Κόμνω, που στο χωριό της κοπελούδας θα το έλεγαν Γκόμινα. Έτσι ικανοποιημένος
για τη λύση που έδωσα στο φλέγον αυτό γλωσσικό ζήτημα, που μου προέκυψε, ηρέμησα. Και παρέμεινα ήρεμος μέχρι την ημέρα της αποκάλυψης της συγκλονιστικής αλήθειας του ονόματος Γκόμινα.
Ήμουν εκείνη την ημέρα, ως συνήθως, στο δωμάτιο
της γιαγιάς μου, όταν χτύπησαν την εξώπορτα. Η γιαγιά
μου με έστειλε να ανοίξω. Ανοίγοντας βλέπω μπροστά
μου την κοπελούδα. Ήταν η πρώτη φορά που την ξανάβλεπα μετά το γεγονός με τη φωτογραφία και την αποκάλυψη του ονόματός της. Έμεινα να την κοιτάζω αποσβολωμένος κρατώντας την πόρτα μισάνοιχτη. Αυτή
σοβαρή, ούτε καν μου μίλησε, όπως πάντα, περίμενε να
ανοίξω την πόρτα για να περάσει. Η γιαγιά μου βλέποντας ότι αργούσα, φώναξε από μέσα «Ποιος είναι;». Και
τότε με δυνατή φωνή και με το ύφος πλέον του γνώστη της απάντησα: «Είνι η Γκόμινα». Δεν πρόλαβα να
τελειώσω τη λέξη και μου έρχεται ένα ξεγυρισμένο χαστούκι από το γεροδεμένο και αφράτο χεράκι της κοπελούδας, που μ’ έκανε να δω «τουν ουρανό σφιντίλ(ι) και
τα’ άστρου μακαρόν(ι)». Μετά, αφού μου έδωσε μία δυνατή σπρωξιά, μπήκε αγέρωχη μέσα στο σπίτι. Τα ‘χασα!
Γιατί; Τι είχα κάνει; Το όνομά της είπα μόνο. Ήμουν απαρηγόρητος. Ένιωθα ενοχές χωρίς να ξέρω το λόγο. Δε το
συζήτησα με κανέναν αλλά ούτε και η κοπελούδα καταδέχτηκε να το κάνει θέμα και να το συζητήσει με κανέναν. Εγώ πάντως έκτοτε απέφυγα λίαν επιμελώς να ξαναβρεθώ απέναντί της «ενώπιος ενωπίω».
Πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι ο θείος μου ο Νίκος
είχε βάλει στο μάτι την κοπελούδα και όντας στην πρώτη εφηβική του ηλικία έκανε τρελά ερωτικά όνειρα γι’
αυτήν.
Είχε κλέψει τη φωτογραφία της, που προφανώς η
ίδια η κοπελούδα είχε χαρίσει στη δασκάλα της την αρχιμοδίστρα, που ήταν αδελφή του θείου μου, την κορνίζωσε με χρυσόχαρτα και την είχε ονοματίσει ερήμην
της «γκόμινά» του (με το νού του μπαϊράμια). Η κοπελούδα στα επίμονα πειράγματά του, όπως έμαθα, αντιδρούσε με άκρα σοβαρότητα και απαξίωση. Τελικά από
την όλη υπόθεση εγώ υπήρξα το θύμα. Εγώ ο πιο αθώος και ο πιο ανυποψίαστος. Εισέπραξα ένα αλησμόνητο
χαστούκι και έμεινα με μια απορία, που κράτησε χρόνια,
για ποιο λόγο το έφαγα.
Κακό ήταν που είπα το όνομά της;
Αλλά, καλά να πάθω! Όνομα ήταν αυτό; Γκόμινα!
Ούτε έπρεπε να το βάλω στο στόμα μου!

μια στρουμπουλή, μια αφράτη, μια καλοσχηματισμένη κοπελούδα. Μια κοπελούδα σοβαρή
και λιγομίλητη, που τελειώνοντας το Δημοτικό εκείνο
το καλοκαίρι ήρθε στον Πολύγυρο από ένα χωριό της
Χαλκιδικής για να μάθει τη Μοδιστρική στη θειά μου
την Ελένη, ξακουστή αρχιμοδίστρα. Η θειά μου η Ελένη
είχε πάντα τρεις-τέσσερις μαθήτριες που τις δίδασκε την
τέχνη της. Τις ήξερα όλες φυσιογνωμικά, γιατί ερχόταν
τακτικά στο σπίτι μας για κάποιο θέλημα ή για κάποια
παραγγελία. Εντύπωση όμως μου έκανε η συγκεκριμένη
κοπελούδα με το επιβλητικό παρουσιαστικό της και τη
σοβαρότητά της. Εμένα προσωπικά δε μου έδωσε ποτέ
σημασία, ούτε μου είχε απευθύνει ποτέ το λόγο. Αυτή
άλλωστε ήταν απόφοιτη Δημοτικού, ενώ εγώ πρέπει να
ήμουν μαθητής της πρώτης ή της δευτέρας – το πολύ –
τάξης του Δημοτικού.
Στο ισόγειο του σπιτιού μας κατοικούσαν ο παππούς και
η γιαγιά μου με το θείο μου το Νίκο, τον γιό τους. Η οικογένειά μου έμενε στον επάνω όροφο. Εγώ όμως ξημεροβραδιαζόμουν στο σπίτι των παππούδων μου στο ισόγειο γιατί έκανα παρέα με το θείο μου, που δεν ήταν παρά πέντε-έξι
χρόνια μεγαλύτερός μου. Γούσταρα πολύ να μου μαθαίνει
«μεγαλίστικα» πράγματα, τον θαύμαζα και δεν τον αποκαλούσα ποτέ «θείο». Ήταν σαν μεγάλος μου αδελφός.
Μια μέρα λοιπόν, τον είδα να κρατάει μια φωτογραφία και να προσπαθεί με βαθιά αφοσίωση να της κάνει
μια αυτοσχέδια κορνίζα με χαρτόνι και χρυσόχαρτα από
τσιγαροκούτια. Πλησιάζοντας είδα ότι η φωτογραφία
ήταν ενός κοριτσιού., τον ρώτησα αμέσως, εις άπταιστον Πολυγυρινήν: «Ποια είνι αυτήν(ι);». Και τότε τον
είδα να παίρνει ένα πονηροσυνομωτικό ύφος, που δε
θα το ξεχάσω ποτέ, που τότε όμως δε μπορούσα να το
αξιολογήσω και να μου απαντάει με στόμφο, επίσης εις
άπταιστον Πολυγυρινήν «Είνι η γκόμινα», τουτέστιν
«είναι η γκόμενα»! Παρατηρώντας καλύτερα τη φωτογραφία αναγνώρισα σ’ αυτήν το πρόσωπο της κοπελούδας, της μαθήτριας της θείας μου της Ελένης, της κοπελούδας της σοβαρής και απόμακρης. Δεν τον ρώτησα
τίποτα άλλο. Μέσα μου όμως άρχισαν να φουντώνουν
σκέψεις και ερωτηματικά. «Γκόμινα», έλεγα! Τι παράξενο όνομα που έχει! Αλλά τέτοια παράξενη που ήταν,
τέτοιο όνομα της ταίριαζε! Το άκουγα για πρώτη φορά
αυτό το όνομα. Φυσικά αγνοούσα παντελώς τον όρο
«γκόμενα». Το πιο συγγενικό ηχητικά όνομα που ήξερα ήταν το «Κόμνω», που συνηθίζονταν εκείνα τα χρόνια στον Πολύγυρο. Αλλά Γκόμινα; Περίεργο, πολύ περίεργο.
Τέλος μετά από πολλές σκέψεις για την ετυμολο38
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Η δράση του Συλλόγου μας
Ημερήσια εκδρομή στη Γουμένισσα και στα πολεμικά
μουσεία Γέφυρας και Κιλκίς, 23-9-2012.
Στα πλαίσια των εορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων της
επετείου των 100 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και προκειμένου να προσφέρει στα μέλη του βιώματα από τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913,
ο Σύλλογός μας επεσκέφθηκε την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου
2012 με λεωφορεία το μουσείο των Βαλκανικών αγώνων στη
Γέφυρα και το Πολεμικό μουσείο στο Κιλκίς.
Προηγήθηκε εκκλησιασμός στον Ι. Ναό της Γέφυρας και
στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο Μουσείο των Βαλκανικών
Πολέμων, το οποίο είναι γνωστό στο πανελλήνιο, αφού εκεί
έγινε η συμφωνία της παράδοσης της Θεσσαλονίκης και το
οποίο τελευταία μορφοποιήθηκε θαυμάσια και πλουτίστηκε
με πολλά κειμήλια των πρωταγωνιστών, με εικόνες και αντικείμενα της εποχής εκείνης, μέσα σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον. Είχαμε την ευτυχία ξεναγός μας να είναι ο Δ/ντής του
Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα κ. Βασίλειος Νικόλτσιος,
ο οποίος ήρθε στη Γέφυρα για εμάς, βαθύς γνώστης της ιστορίας της εποχής, συγγραφέας και ιστορικός, με μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη και αυτού του Μουσείου. Ο κ. Νικόλτσιος
επί 75 λεπτά ξαναζωντάνεψε τα γεγονότα περιγράφοντάς
τα σε συσχετισμό με τα εκθέματα του Μουσείου. Άριστες οι
εντυπώσεις μας, πολλή η συγκίνηση. Σημειώνεται ότι στον αύλειο χώρο του Μουσείου βρίσκεται και ο τάφος του Τούρκου
στρατηγού Ταχσίν Πασά που παρέδωσε την Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το πολεμικό Μουσείο του
Κιλκίς όπου ξεναγηθήκαμε από εκπρόσωπο του Ελλ. Στρατού
και ζήσαμε στιγμές εθνικού μεγαλείου και εδώ, βλέποντας στο
διόραμα τις μάχες, στη γραμμή Κιλκίς-Λαχανά, της 19ης, 20ής
και 21ης Ιουνίου 2012. Γεμάτοι εθνική υπερηφάνεια και ταυτόχρονα σκεπτικοί για τη σημερινή κατάσταση της πατρίδας
μας, αναχωρήσαμε για τη Γουμένισσα όπου γευματίσαμε στην
δροσερή πλατεία, αφού πρώτα επισκεφθήκαμε ένα οινοποιείο
και δοκιμάσαμε τα περίφημα κρασιά της περιοχής.
Το απόγευμα επισκεφθήκαμε ένα εντυπωσιακό, νέο μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου, χτισμένο στη γραμμή της Αγιορείτικης Σιμωνόπετρας, με πανύψηλους τοίχους και σαχνισιά,
όπου ξεναγηθήκαμε, ήπιαμε τον καφέ, που ευγενικά μάς πρόσφεραν οι Πατέρες σε μια απαστράπτουσα από αρχοντιά αίθουσα, παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό, αγοράσαμε τυριά,
που τα πήζουν οι ίδιοι οι καλόγεροι και επιστρέψαμε αργά
στην πόλη μας. Ζήσαμε μια μέρα διαφορετική από τις άλλες.

ενώ τα βιογραφικά των χορωδιών ανέγνωσαν: για το Βαφοπουλείο Πνευματικό Κέντρο η κ. Φρόσω Σαρδελλά, για τη χορωδία
του Ροδολείβους ο κ. Νικόλαος Σίμογλου και για τον τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο η έφορος του Δ.Σ. κ. Ζηνοβία Πάχτα. Όλα κύλησαν
ωραία. Ωραία τα τραγούδια, που τα σιγοτραγουδούσε και ο κόσμος, ωραία και η βραδιά. Βροχή τα χειροκροτήματα. Όλα έδιναν
ένα πολύ ευχάριστο τόνο και επιβεβαίωναν την επιτυχία.
Ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, κλείνοντας την
εκδήλωση, ευχαρίστησε και συνεχάρη τους συμμετέχοντες, αναφέρθηκε πολύ σύντομα στο πολυσχιδές και σημαντικό έργο του
Παγχαλκιδικού και ευχήθηκε στους εκπροσώπους της Κοινότητας
Τριανδρίας να συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία το πλούσιο ψυχαγωγικό τους Πρόγραμμα που έχουν καταρτίσει. Ακολούθησε δεξίωση στο Κοινοτικό (τ. Δημαρχιακό) Μέγαρο της Κοινότητος Τριανδρίας, όπου το φιλόξενο κλίμα των διοργανωτών δημιούργησε
την χαλαρή διάθεση για γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων.
Πενθήμερη εκδρομή στην Ρουμανία 18-22 Οκτ.2012
Στις 18,19,20,21,και 22 Οκτωβρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε από τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκδρομή στη Ρουμανία με επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τόπο διαμονής το
Βουκουρέστι. Στην εκδρομή συμμετείχαν 162 μέλη και φίλοι
του Συλλόγου με αρχηγό και υπεύθυνο τον Γ.Γ. του Δ.Σ. του
Συλλόγου κ. Ι. Κοτσάνη και συνοδούς τα μέλη του Δ.Σ. Βεροιώτη Π.,Τσαμούρη Θ.,Παπαδόπουλου Α.,Σαμαρά Ι. και Πάχτα
Ζηνοβία.Την γενική εποπτεία είχε ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο κ. Μιχάλης Καρτσιώτης
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε με τρία λεωφορεία στα
οποία κατανεμήθηκαν οι εκδρομείς. Κάθε λεωφορείο είχε
αυτονομία κινήσεων καθώς διέθετε δικό του συνοδό και δικό
του ξεναγό. Όλοι οι εκδρομείς διανυκτέρευσαν στο ξενοδοχείο 4 αστέρων NOVOTEL,στο Βουκουρέστι. Ήταν η πρώτη
φορά στην ιστορία του Συλλόγου που έγινε εκδρομή με τόσο
μεγάλο αριθμό εκδρομέων.
Η Πρώτη μέρα της αναχώρησης και η τελευταία της επιστροφής αναλώθηκαν στο πολύωρο ταξείδι, μέσω της Βουλγαρίας, κατά το οποίο γνωρίσαμε το ανάγλυφό της.
Το ενδιαφέρον μονοπώλησαν η 2η,3η και 4η μέρα με την
επίσκεψη και ξενάγηση στα αξιοθέατα όχι μόνο του Βουκουρεστίου, αλλά και των Καρπαθίων της Τρανσυλβανίας.
Τη Δεύτερη μέρα στο Βουκουρέστι η εναρκτήρια ξενάγηση έγινε με την επίσκεψη στο Μουσείο του Χωριού που είναι
μια πιστή αρχιτεκτονική αναπαράσταση όλων των περιοχών
της χώρας, διαχρονικά, καθώς και η επίσκεψη στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο, όπου είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε
τη βαθιά θρησκευτικότητα των Ρουμάνων πιστών. Στη διάρκεια της περιήγησης, αντικείμενα θαυμασμού αποτέλεσαν το
Αντενέουμ (φημισμένο μέγαρο μουσικής) τα ανάκτορα της
Βασιλικής οικογένειας, η αψίδα του θριάμβου (αντίστοιχη του
Παρισιού), το Μουσείο του πυροσβέστη και η Στρατιωτική
Ακαδημία. Το απόγευμα οι εκδρομείς κατέκλυσαν τις γειτονικές προς το ξενοδοχείο μπυραρίες, κάνοντας αισθητή τη
θορυβώδη παρουσία τους.
Την Τρίτη ημέρα, διασχίζοντας τα θρυλικά Καρπάθια με τις
μεθυστικές αποχρώσεις της χλωρίδας τους συνεχίστηκε η ξενάγηση με πρώτο σταθμό το Πέλες, όπου η θερινή κατοικία (παλάτι) του Καρόλου του Α΄, βασιλιά της Ρουμανίας, θαυμάσια συντηρημένο. Ακολούθησαν η επίσκεψη στο Μοναστήρι της Πόλης
Σινάϊα, ορεινό θέρετρο με πλήθος ξενοδοχειακών μονάδων και
στην πόλη Μπράν, στον Πύργο του Δράκουλα. Στην πόλη Μπρασώφ εντύπωση έκανε η γοτθικού ρυθμού Μαύρη Εκκλησία, η

H Xορωδία μας στην Τριανδρία ,30-9-2012
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 8:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον προαύλειο χώρο του 1o Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας συνάντηση των χορωδιών του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου με μαέστρο τον κ. Γιάννη Κούκα, των
Ροδολειβινών με μαέστρο τον κ. Νικ. Καλαϊτζή και του Παγχαλκιδικού Συλλόγου (Π.Σ.) με τον ίδιο μαέστρο. Η χορωδία της
Τριανδρίας ανέστειλε την τελευταία στιγμή την συμμετοχή της
εξαιτίας ανυπέρβλητου εμποδίου. Η εκδήλωση ήταν ενταγμένη
στο πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του πολιτιστικού τμήματος της Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας, υπό την επίβλεψη
του Αντιδημάρχου κ. Γιώργου Καραγιαννίδη. Το “προξενιό” για
τη συμμετοχή του Π.Σ. έκανε η κ. Φρόσω Σαρδελλά, ερίτιμη Κυρία της χορωδίας μας, την οποία και ευχαριστούμε. Κάτω από
τον έναστρο ουρανό το πολυπληθές ακροατήριο της Τριανδρίας απόλαυσε τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθετών καθώς
και γνωστά δημοτικά (παραδοσιακά) της Πατρίδας μας.
Την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο κ. Αντιδήμαρχος,
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και χάλκινα αγαλματίδια του Αριστοτέλη, ομοιώματα του ανδριάντα που έστησε ο Π.Σ. στο Α.Π.Θ.
Γενικός συντονιστής της οργάνωσης ήταν ο γραμματέας
του Π.Σ. κ. Ι. Κοτσάνης, ενώ την παρουσίαση των χορωδιών
έκανε η έφορος του Π.Σ. κ. Ζηνοβία Ιππ. Πάχτα, εκθέτοντας με
συντομία το ιστορικό καθεμιάς.
Στο καλαίσθητο και λειτουργικό θέατρο του Α.Π.Κ. ερμηνεύτηκαν από τις χορωδίες Παραδοσιακά Τραγούδια της
Χαλκιδικής. Όλες τα εκτέλεσαν με επιτυχία. Η χορωδία της
Αρναίας παρουσιάστηκε τελευταία, με τοπικές ενδυμασίες
και με ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο έδωσε έναν ιδιαίτερο
τόνο στη βραδιά. Το επιστέγασμα της εκδήλωσης υπήρξε η
θαυμάσια εκτέλεση, από το μαέστρο της χορωδίας της Αρναίας μουσικό ο κ. Β. Κοκκαλιάρη, του γνωστού σμυρνέικου
άσματος «Στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια, κάτω απ’ την Αγιά Σοφιά…», η οποία συνεπήρε το πολυπληθές ακροατήριο, που
ξέσπασε σε θερμά χειροκροτήματα.
Ο πρόεδρος του Π.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης ευχαρίστησε
όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, τον κ. Δήμαρχο για
τη φιλοξενία και το πυκνό ακροατήριο και αναφέρθηκε με
συντομία στο έργο του Π.Σ., ενώ ο Δήμαρχος κ. Χρ. Πάχτας
αναφέρθηκε στο μέγεθος της θυσίας των όσων έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά το 1912-13.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος
του Δήμου ‘’ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’,κ. Χρ.Πάχτας, ο δήμαρχος Πολυγύρου και πρώην Δήμαρχος Αρναίας κ. Αστ. Ζωγράφος, οι διατελέσαντες δήμαρχοι Αρναίας κ. κ. Γεώργιος Κατσιαμούρης
και Αστέριος Καραστέργιος οι αντδήμαρχοι κ.κ. Λαμπρινός
και Μοσχόπουλος, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αρναίας κ. Τσιάλας
ο κ. Δημ. Κύρου, ο κ. Π. Ζωγράφος, εκπρόσωποι φορέων και
πλήθος κόσμου.
Μετά τη λήξη της συνάντησης ακολούθησε γεύμα, εξ ιδίων,
των μελών και συνοδών της χορωδία του Π.Σ. στο κέντρο του
αλσυλλίου της Aγ. Παρασκευής μέσα σε ευφρόσυνο κλίμα.

μεγαλύτερη σε μέγεθος στη Ν.Α. Ευρώπη. Το βραδινό γεύμα,
οργανωμένο με φαντασία, συνοδεύτηκε από τη μουσική κομπανία του ξενοδοχείου που ερμήνευσαν δικά τους και ελληνικά
τραγούδια διασκεδάζοντας όλους τους εκδρομείς.
Η επόμενη, Τέταρτη μέρα στο Βουκουρέστι, ξεκίνησε με εκκλησιασμό στον ελληνικό ορθόδοξο ναό, κοντά στην Ελληνική
Πρεσβεία, σε κλίμα μυσταγωγίας. Ακολούθησε επίσκεψη στο
Μοναστήρι της Παναγίας εκτός Βουκουρεστίου, όπου εντύπωση έκανε η αθρόα προσέλευση των πιστών. Ο κύκλος των
επισκέψεων έκλεισε με την ξενάγηση στο μεγαλόπρεπο και
τεράστιο σε έκταση(270μ.μ. 240μ.π.84μ ύψος)κτίριο της Βουλής(σπίτι του λαού), το μεγαλύτερο σε μέγεθος στον κόσμο,
με τεράστιες αίθουσες όλες μαρμάρινες, με χιλιάδες φωτιστικά, ακριβά χαλιά και σπάνια πανάκριβη διακόσμηση, καρπός
της μεγαλομανίας και της άκρατης ματαιοδοξίας του Τσαουσέσκου, με διάκοσμο από φύλλα χρυσού και πλούσια ξύλινη
επένδυση. Το βράδυ ακολούθησε διασκέδαση όπου το σύνολο
των εκδρομέων απόλαυσε το φολκλορικό, συνοδεία βιολιών,
πρόγραμμα στο επώνυμο κέντρο CADRESA με ρουμάνικα και
ελληνικά τραγούδια. Το ευχάριστο κλίμα επέτεινε η επιτυχής
εκτέλεση χορών του χορευτικού του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
με τον χοροδιδάσκαλο Θεόδωρο Φλώρο,στον οποίο απονεμήθηκε «τιμητική» διάκριση για την προσφορά του. Ακολούθησε
γνήσιο ελληνικό γλέντι με χορό και τραγούδι.
Ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου έκλεισε το
πρόγραμμα με δημόσιες ευχαριστίες στους συντελεστές της
εκδρομής και επισήμανση της σπουδαιότητας τέτοιων εκδρομών. Την Πέμπτη ημέρα βρήκε όλους με τις καλύτερες
των εντυπώσεων τόσο για την άρτια οργάνωση όσο και για
την απρόσμενα θετική εικόνα που απεκόμισαν για την πόλη
του Βουκουρεστίου και γενικότερα της Ρουμανίας. Τα απλά
συγχαρητήρια στον υπεύθυνο της όλης διοργάνωσης κ. Γ.
Κοτσάνη, δεν είναι αρκετά για να εκφράσουν το μέγεθος της
προσφοράς του. Η εξουθενωτική προετοιμασία και η εμμονή
του στη λεπτομέρεια απέδωσαν άριστα αποτελέσματα.
Η παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. είχε τη δική της σημασία καθώς αποτέλεσε τον συνδετικό,συντονιστικό κρίκο
όλων των ενεργειών. Η έφορος του Δ.Σ. κ. Ζην. Πάχτα με την
εκπληκτική κινητικότητά της,την επικοινωνιακή αμεσότητα
του χαρακτήρα της και την αστείρευτη διάθεση για προσφορά, συνέπραξε θετικά στην επιτυχία της εκδρομής.
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. που έδιναν
επιτόπου λύση στα όποια προβλήματα ανέκυπταν. Στον αυτοδίδακτο μετεωρολόγο Θ. Τσαμούρη συγχαρητήρια για τις
εύστοχες προβλέψεις του.
Μια ακόμα εκτός συνόρων εκδρομή στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία ανοίγοντας το δρόμο για επανάληψη του εγχειρήματος.

Ομιλία κ. Χρήστου Παπαγιάννη (Γεν.Αρχιάτρου) ε.α., 3110-2012
Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 8:00μ.μ. πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των 100 χρόνων από τους Βαλκανικούς πολέμους, στην ΕΣΤΙΑ του Παγχαλκιδικού Συλλόγου,
ομιλία από τον γεν. αρχίατρο ε.α. κ. Χρήστο Παπαγιάννη με
θέμα: H προσφορά του Υγειονομικού Σώματος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13.
Μέσα σε ένα κλίμα εθνικής μυσταγωγίας ο ομιλητής ανέδειξε με πλήρη επάρκεια μια αξιοθαύμαστη πτυχή της προσφοράς του Ελληνικού Στρατού αποκαλύπτοντας το πιο ανθρώπινο πρόσωπο του στην λαίλαπα του πολέμου,αυτό δηλ.
της υγειονομικής περίθαλψης των τραυματιών του,της εθελοντικής προσφοράς και της υπεράνθρωπης προσπάθειας.
Με κέντρο,κυρίως, αναφοράς τη Θεσσαλονίκη κατέδειξε με
αδιάσειστη αριθμητική τεκμηρίωση τον μεγάλο αριθμό κλινών και νοσοκομείων που πρόσφεραν τις καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες από τα μετόπισθεν.
Ο κ. Παπαγιάννης έκλεισε την ομιλία με την ανάγνωσημαρτυρία επιστολής ενός στρατιώτη της πρώτης γραμμής
στο Κιλκίς-Λαχανά προς την μνηστή του . Η αγνή, και άδολη
ψυχή του απλοϊκού και ατόφιου Έλληνα επαρχιώτη ξεδίπλωσε σε όλο της το μεγαλείο τον αρχαίο Έλληνα Σπαρτιάτη, με
έναν λόγο παρθένο, ακατέργαστο και άμεσο. Κάθε του λέξη
και ένας συγκινησιακός κόμπος, μια συνειδησιακή ανατροπή.
Τέτοιες στιγμές μόνο η σιωπή της ενδοσκόπησης ταιριάζει. Το
δάκρυ και το χειροκρότημα ήρθαν αυθόρμητα.
Η ομιλία έκλεισε με την προβολή video πλούσιου σε φωτογραφικό περιεχόμενο των πολέμων του 1912, 13, του κ. Β.

5η Συνάντηση Χορωδιών Χαλκιδικής Αρναία, 3 Νοεμ.2012
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 20:00 πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής στο
Πολιτιστικό Κέντρο Αρναίας, με συνδιοργανωτές τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο (Π.Σ.) και το Αριστοτέλειο Πνευματικό
Κέντρο (Α.Π.Κ.) του Δήμου Αριστοτέλη, ενταγμένη στο επετειακό πρόγραμμα των 100 χρόνων από την απελευθέρωση
της Χαλκιδικής.
Συμμετείχαν πέντε χορωδίες που παρατίθενται με τη σειρά
εμφάνισης τους: Tου Π.Σ. ( με μαέστρο τον κ. Ν.Καλαϊτζή ), της
μικτής χορωδίας Μ. Παναγίας-Παλαιοχωρίου ( με μαέστρο τον
κ. Βασ. Κασούρα ), των Ζερβοχωρίων ( με μαέστρο τον κ. Ανδρ.
Δερβίση ) και της Αρναίας (με μαέστρο τον κ. Β. Κοκκαλιάρη).
Στους μαέστρους και στους υπεύθυνους των χορωδιών απενεμήθησαν από τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο τιμητικά διπλώματα
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γοροχώρια. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος με έναν καταπληκτικό για
την εποχή ήλιο (αν και ο Θόδωρος Τσαμούρης, ο μετεωρολόγος
του Συλλόγου απουσίαζε, έδωσε φαίνεται σχετική εντολή…)
και έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία για περιήγηση στην πόλη των
Ιωαννίνων, στο νησάκι, στην παραλία, και το μουσείο Βρέλη. Το
απόγευμα μας περίμενε το πολυτελές ξενοδοχείο Ήπειρος 5* με
τα άνετα δωμάτια όπου και διανυκτερεύσαμε. Το βράδυ έγινε
διασκέδαση στο παραλιακό κέντρο Αγνάντι με χαλκιδικιώτικα τραγούδια και με πολύ κέφι. Πολλά τα τραγούδια πολλά τα
ανέκδοτα πολύς ο χορός, πολλές και οι γυναίκες. Ο κ. Βασίλης ο
Γραμμενάς είχε στο τραπέζι του έντεκα γυναίκες, και όλες ήταν
πανέμορφες. Το πώς τα έβγαλε πέρα, όλοι αναρωτιόμασταν…
Εκεί σχολιάστηκε και μια στιχομυθία που έγινε πριν από την
εκδρομή: ΄Ενας υπερεβδομηκοντούτης παίρνει τηλέφωνο τον
υπεύθυνο της εκδρομής κ. Γιάννη Κοτσάνη και τον ρωτάει: «Δε
μου λες Γιάννη εκεί στο ξενοδοχείο που θα μας πας στα Γιάννενα
επιτρέπεται το σεξ;», «Δεν ξέρω, πάρε και ρώτα τη ρεσεψιόν»
απαντάει ο Γιάννης. «Καλά κι αν η ρισιψιόν με πει ότι στο ξενοδοχείο το σεξ είναι υποχρωτικό τότε τι κάνω;».
Η δεύτερη μέρα είχε εκκλησιασμό, επίσκεψη στο Μουσείο
στο Καλπάκι, όπου έγινε η θρυλική μάχη, καφέ στο Τσεπέλοβο,
για να φτάσουμε στο Μονοδένδρι όπου θαυμάσαμε την υπέροχη φυσική ομορφιά, τα πέτρινα γεφύρια, το εκκλησάκι της Αγ.
Παρασκευής και τη χαράδρα του Βίκου και γευματίσαμε. Το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Τόση ήταν η χαρά και
η ικανοποίηση των εκδρομέων που και μέσα στα λεωφορεία δεν
σταμάτησαν τα ανέκδοτα, τα πειράγματα τα τραγούδια.. λες και
ήταν σχολική εκδρομή. Στις 9.00΄το βράδυ φθάσαμε όλοι κατενθουσιασμένοι στην πόλη μας, με ευχαριστίες για τον Παγχαλκιδικό και συγχαρητήρια για όσους κουράστηκαν να οργανώσουν
την εκδρομή. Σημειώνουμε ότι στην επιτυχία της εκδρομής συνετέλεσαν οι δύο συνοδοί-ξεναγοί Πάρης Σιναχείρης και Τάσος
Παπαδόπουλος, που πρόσφεραν σωστή και σοβαρή ξενάγηση
και η πειθαρχία των εκδρομέων στο πρόγραμμα. Η συμβολή του
κ. Γιάννη Κοτσάνη στην όλη προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος ήταν για άλλη μια φορά πολύ μεγάλη. Όπως σημαντική υπήρξε και η συμβολή των άλλων δύο μελών του Δ.Σ. που
συνόδευσαν την εκδρομή του κ. Αβραάμ Παπαδοπούλου και
της Εφόρου κ. Ζηνοβίας Ιππ.Πάχτα . Με την εκδρομή αυτή τελείωσε το εκδρομικό πρόγραμμα του 2012 που ήταν αρκετά πλούσιο: με μια 5νθήμερη εκδρομή στη Ρουμανία, μία τριήμερη στη
Σκιάθο-Σκόπελο-Αλόννησο, μια διήμερη στη Φλώρινα-Πισοδέρι
και αρκετές ημερήσιες σε Καβάλα-Φιλίππους, Μέτσοβο, Γουμένισσα κλπ. και αρκετές επισκέψεις σε μοναστήρια, μουσεία και
άλλα αξιοθέατα. Και του χρόνου.

Νικόλτσιου, Δ/ντή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε
τον ομιλητή και γνωστοποίησε τον αθόρυβο και σεμνό τρόπο
συμμετοχής του Π.Σ. στο επετειακό κλίμα.
Ακολούθησε γλυκιά γευστική φιλοξενία από το γνωστό
απόθεμα ψυχής του μέλους του Δ.Σ. της ερίτιμης Κυρίας Μάχης Κωστοπούλου.
Eκδήλωση με την Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΝΟΣ, 11Νοεμβρίου 2012
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στη Θεσ/νίκη, η Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων (Π.Ε.Π) ΜΑΚΕΔΝΟΣ σε συνεργασία
με τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο πραγματοποίησε εκδήλωση
ενταγμένη στο επετειακό πρόγραμμα των 100 χρόνων από
την απελευθέρωση της Θεσ/νίκης με θέμα: Ο Ελληνισμός της
Αμερικής-Αλάσκα.
Συντονιστές της εκδήλωσης ήταν η αντιπρόεδρος του
ΜΑΚΕΔΝΟΥ κ. Μαρία Ράμογλου και ο γενικός γραμματέας
κ.Πέτρος Σύρρης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο κ.Σύρρης, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Μ. Καρτσιώτης, ο οποίος επεσήμανε τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων της διασποράς και ανέφερε στοιχεία για
την ίδρυση του και τη δράση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Το πρόγραμμα άνοιξε η χορωδία του Συλλόγου μας με
τον μαέστρο τον κ. Ν. Καλαϊτζή, η οποία τραγούδησε τρία
τραγούδια της ξενιτειάς. Ακολούθησαν οι ομιλίες των: κ. Στ.
Αυγολούπη, καθηγητή της Αστρονομίας του Α.Π.Θ. με θέμα:
’’Διάσημοι έλληνες σε σύγχρονες διαστημικές επιτυχίες», της
κ.Αίγλης Λάσδα-Κουκουρίκου εκπαιδευτικού με θέμα: ’’Οι
Έλληνες της Αλάσκας» και του δημοσιογράφου και εκπαιδευτικού, ιδρυτή του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ κ. Κωστή Κάλφα, με θέμα
το νέο βιβλίο του αξιόλογου συγγραφέα-ελληνολάτρη κ. Δημήτρη Αλεξάνδρου : ’’Δυτικά των Ηρακλείων στηλών». Τέλος
παρουσιάστηκε το νέο όραμα για την Θεσσαλονίκη.
Σε όλους απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις. Ακολούθησε η απονομή του Α΄ και Β΄ βραβείου του Διαγωνισμού
Τραγουδιού για την Μακεδονία, από την παγκόσμια επιτροπή
Μακεδονικού Αγώνα, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τα
βραβευμένα τραγγούδια.
Την εκδήλωση έκλεισε με απαγγελία εκτενούς ποιητικού
αποσπάσματος ο γιατρός-ποιητής κ. Μανώλης Καπουσίδης.
Διήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα, Ζαγοροχώρια
Με 95 εκδρομείς σε δυο λεωφορεία και με υπεύθυνο τον Γεν.
Γραμματέα του Συλλόγου κ. Γιάννη Κοτσάνη, πραγματοποιήθηκε στις 17 & 18 Νοεμβρίου, διήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα - Ζα-
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Η δράση των άλλων Συλλόγων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώματα που στέλνουν έγκαιρα οι ίδιοι οι Σύλλογοι ή από συμμετοχή της διοίκησής του Παγχαλκιδικού στις εκδηλώσεις τους ύστερα από πρόσκληση).

Του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
Μετέσχε ενεργά στη μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24-11-2012 στη Θεσσαλονίκη κατά των
μεταλλείων χρυσού που διοργάνωσαν οι επιτροπές αγώνα
Χαλκιδικής, Θράκης, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Έχει προγραμματισθεί επίσης ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου για τις
2-12-2012 στις Σέρρες (Μονή Προδρόμου). Η καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή

16-12-2012 στην αίθουσα του Συλλόγου. Τέλος ενημερώνονται τα μέλη ότι η αίθουσα του Συλλόγου είναι ανοιχτή κάθε
Τετάρτη 6.30΄-9.00΄μ.μ.. Τις ίδιες ώρες συναντιούνται και τα
μέλη της μουσικής παρέας.
Του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Στις 10 Ιουνίου 2012 πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή
στη Γουμένισσα στις πέριξ Ιερές μονές και στα αξιοθέατα.
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κτήριο για ούζο 11.00΄-15.00΄. 2) Το Σαββατοκύριακο 8 και 9
Δεκ. στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δένδρου στην πλατεία του Βάβδου. 3) Την Κυριακή 16 Δεκ. Χριστουγεννιάτικη
γιορτή για τα παιδιά των μελών της ΕΒΘ στο εντευκτήριο.4)
Τα παιδιά θα ετοιμάσουν ευχετήριες κάρτες 5)Μέχρι 20-122012 θα εκδοθεί η εφημερίδα «Φωνή του Βάβδου». 6) Στις 12
Ιαν. 2013 θα γίνει στο εντευκτήριο η κοπή της βασιλόπιτας
και η βράβευση των αριστούχων μαθητών-μαθητριών. 7) Στις
10 Μαρτίου θα γίνει η αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά και
8) Στις 24 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών της ΄Ενωσης. Σε περίπτωση
μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά
στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα την επόμενη
Κυριακή 31 Μαρτίου.

Στις 19-20 Ιουλίου είχε συμμετοχή στην οργάνωση του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία. Στις 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο αντάμωμα της αγάπης, το οποίο καθιερώθηκε εδώ και πολλά χρόνια και αποτελεί ΤΟ γεγονός κάθε
καλοκαιριού. Στις 2 Αυγ. συμμετοχή στη «Βραδιά της Πανσελήνου». Στις 10 Αυγ. Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγ.
Παύλου. Τα συγκεντρωθέντα χρήματα διαθέσαμε σε άπορες
οικογένειες Ιερισσού. 28 Αυγ. Η αποχαιρετιστήρια βραδιά
κατά τα καθιερωμένα. 8 Σεπτ. Συμμετοχή στο πανηγύρι της
Παναγίας. 4 Νοεμβρίου ημερήσια εκδρομή στο Λιτόχωρο,
Αμπελάκια, Ραψάνη.
Επίσης προγραμματίζονται: 9 Δεκ. Επίσκεψη στο Παιδικό
Χωριό και προσφορά δώρων. 15 Δεκ. τέλεση θρησκευτικού
μνημοσύνου για τα εκλιπόντα μέλη του Συλλόγου και συλλογή χρημάτων για τις άπορες οικογένειες της Ιερισσού.

Του Συλλόγου των απανταχού Ταξιαρχιωτών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδρομή του Συλλόγου στις 19,20&21 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου. Επισκεφτήκαμε το Κεφαλόβρυσο μια καταπληκτική τοποθεσία χωμένη στο πράσινο των
πλατανιών, όπου έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες της
Επανάστασης, στις 8 Αυγούστου 1823, στην οποία σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε στους
Κορυσχάδες το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, όπου έγινε
η πρώτη εθνοσυνέλευση του «Εθνικού Συμβουλίου» της Ελεύθερης Ελλάδας, στις 14 - 28 Μαΐου 1944 και είδαμε πληθώρα
φωτογραφιών του κορυφαίου φωτογράφου της Αντίστασης
Σπύρου Μαλετζή. Περάσαμε από τα πατήματα της Παναγίας,
επισκεφτήκαμε το μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας,
πραγματοποιήσαμε μια καταπληκτική περιπατητική διαδρομή στον καταρράκτη και τη μαύρη σπηλιά στον Προυσό, περάσαμε από το Μεγάλο Χωριό και το Λαογραφικό μουσείο
του, αγναντέψαμε από την καταπληκτική θέση θέας «Τσαγκαράλωνα» τη λίμνη Κρεμαστών και τέλος επισκεφτήκαμε το
παραδοσιακό χωριό Φιδάκια. Φυσικά τα βραδινά τρικούβερτα γλέντια θα μας μείνουν αξέχαστα.

Του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης
Στις 7 Ιουλίου 2012, μέρα της Αγ. Κυριακής στο γραφικό
ομώνυμο εξωκλήσι ο Σύλλογος Γαλατιστέων πραγματοποίησε με επιτυχία εκδήλωση με θέμα: Αναβίωση τραγουδιών και
ποιημάτων του Δημ. Σχολείου Γαλάτιστας. Μετά τη Θ. Λειτουργία και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θανόντων
εκπαιδευτικών, ιερέων και αποφοίτων του Δημ. Σχ. Γαλάτιστας μίλησε καταλλήλως η κ. Μαλαματή Καϊμάκη, η οποία
είχε και την έμπνευση της διοργάνωσης της εκδήλωσης. Η
γιορτή ολοκληρώθηκε με τραγούδια και σκετς και στο τέλος
με γλέντι και χορό. Τον Παγχαλκιδικό εκπροσώπησαν τα μέλη
του Δ.Σ. κ. Γιάννης Σαμαράς και Ζαφ. Οικονόμου.
Από 7-12 Οκτωβρίου 2012 ο Σύλλογος Γαλατιστέων οργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία, στο πνευματικό
κέντρο του Αγίου Αγαπίου στη Γαλάτιστα, ένα επταήμερο
πολιτιστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Α΄ ΙΓΝΑΤΙΑ 2012
προς τιμή του επισκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Ιγνατίου ο
οποίος ποίμανε στη Γαλάτιστα από το 1804 μέχρι το 1821 και
είχε πάρει ενεργό μέρος στη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση.
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν: Μνημόσυνο του αείμνηστου
Επισκόπου με σχετική ομιλία από την κυρία Δούκαινα Οικονόμου και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της Κοινότητας και
συνεχίστηκαν με διαλέξεις των επιστημόνων κ.κ. Δημ. Κύρου
φιλολόγου με θέμα «Το εκπαιδ. σύστημα στη Γαλάτιστα στην
Τουρκοκρατία», Ιωακείμ Αθ. Παπαγγέλου δρ. αρχαιολόγου με
θέμα «Με αφορμή τις φωτογραφίες του 1916», Αναστασίας
Αθ. Σαμαρά ιατρού με θέμα» Πρόληψη για τα παιδιά και τους
ενήλικες», Σταύρου Αυγολούπη αστρονόμου καθηγητή ΑΠΘ
με θέμα «Σύμπαν και άνθρωπος», Ζαφειρίου Οικονόμου αρχιτέκτονα-αναστηλωτή και πρόεδρο του Συλλόγου με θέμα
«Η ιστορία της Γαλάτιστας» και Παναγιώτη Μωραϊτη κοινωνιολόγου με θέμα «Η κρίση της οικογένειας και η μαθητική
βία». Υπήρξαν και παράλληλες εκθέσεις: φωτογραφίας από
τη φωτογραφική ομάδα Φωτοπόροι και ζωγραφικής από τις
κυρίες του πολιτιστικού Συλλόγου προβολές, χορωδίες και
συνεστιάσεις. Το ενδιαφέρον των κατοίκων υπήρξε ζωηρό
και οι διοργανωτές με πρώτο τον πρόεδρο κ. Ζαφ. Οικονόμου
απέσπασαν τα συγχαρητήρια. Ήταν κάτι το ξεχωριστό και το
πρωτόγνωρο για τη Γαλάτιστα. Στις εκδηλώσεις παρέστη και
ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού με κλιμάκιο μελών του Δ.Σ. οι
οποίοι και συνεχάρησαν τους συντελεστές των εκδηλώσεων.

Του Συλλόγου ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ
Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Αυγούστου 2012 καταρτίσθηκε σε σώμα ες εξής: Πρόεδρος Αθανάσιος Εμμ. Καλαφάτης, Αντιπρόεδρος Νίκος Παπαδούδης, Γεν.
Γραμματέας Άννα Πολίτου, Ταμίας Εμμανουήλ Γ. Γρηγορούδης, Έφορος Αθλητισμού Αργ. Γ. Θεοδοσίου, Έφ. Πολιτισμού
Αικ. Σαμαντοπούλου, Έφ. Νεολαίας Μιχαήλ Θεοδ. Καρτσιώτης.
Οι κυριότερες δράσεις του τετραμήνου που πέρασε: Α)
Πρώτη προτεραιότητα υπήρξε η συμβολή στην διατήρηση
της καθαριότητας του χωριού σε υψηλό επίπεδο, για την
οποία και φημίζεται. Σημειώνεται ότι το 2013, που θα γιορτασθούν τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου (19532013), θα κηρυχθεί Έτος Καθαριότητας με στόχο το χωριό
να λάμπει ακόμα πιο πολύ. Β) Το καλοκαίρι έγινε γιορτή για
τα παιδιά με πρωτοβουλία του γυμναστή Νίκου Λειβαδιώτη
στην οποία πήραν μέρος και χάρηκαν 85 παιδιά Γ) Στις 21
Οκτ. πραγματοποιήθηκα στην πλατεία του χωριού η γιορτή
του κάστανου. Ψημένα κάστανα και μπρούσκο κρασί απ’ τους
καστανεώνες και τα αμπέλια του χωριού μοιράσθηκαν δωρεάν στις πολλές εκατοντάδες επισκεπτών που πλημμύρισαν
το χωριό. Δ) Γιορτάσθηκε σεμνά και με ευπρέπεια η γιορτή
της 28ης Οκτωβρίου, με ομιλία από την κ. ΄Αννα Πολίτου, με
ποιήματα, τραγούδια και το παραδοσιακό λουκουμάκι, στο
Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο.

Της ΄Ενωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης
Το Δ.Σ. της ΕΒΘ προγραμμάτρισε για το επόμενο διάστημα 1) Την Κυριακή 2 Δεκ. 2012 μέλη και φίλοι όλοι στο εντευ-
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Νέα της Χαλκιδικής μας

Δ

στην τόσο ενδιαφέρουσα βραδιά γιατί δεν το γνωρίζαμε.

υο νέα βιβλία έγραψε για την ιδιαίτερη πατρίδα του το Νεοχώρι ο θεολόγος καθηγητής και συγγραφέας κ. Κώστας Χιούτης: 1)Η Πιάβιτσα των Σιδηροκαυσίων και το εξωκλήσι του Αγίου
Αθανασίου και 2) Η πανήγυρη του Αγ. Αθανασίου στην Πιάβιτσα.
Τα βιβλία παρουσίασαν σε ένα Αυγουστιάτικο δειλινό στην πλατεία του Νεοχωρίου (11-8-2012) δύο συμπατριώτες μας διακεκριμένοι επιστήμονες ο δρ. αρχαιολόγος κ. Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος
από τη Νικήτη και ο φιλόλογος και θεολόγος κ. Αστέριος Παπαθανασίου από το Νεοχώρι, με γλαφυρότητα και με θαυμάσιο απλό
λόγο. Κατάμεστη η πλατεία του Νεοχωρίου από Νεοχωρίτες που
με ενδιαφέρον παρακολουθούσαν μαζί με τις ανακοινώσεις και
τις αντίστοιχες φωτογραφίες σε γιγαντοοθόνη. Στο τέλος μίλησε
και ο συγγραφέας ο οποίος καταχειροκροτήθηκε, αφού αυτά δεν
είναι τα μόνα βιβλία που έγραψε για το χωριό του. Ο Παγχαλκιδικός καμαρώνει ιδιαίτερα γιατί και ο συγγραφέας και οι παρουσιαστές είναι επίλεκτα μέλη του και συνεργάτες του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ. Κώστα συγχαρητήρια θερμά.

Σ

τα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής , η εικόνα της Παναγίας ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, μετά από παραμονή για αρκετές ημέρες στη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε στις 3 Νοεμβρίου
στον Πολύγυρο, όπου της επιφυλάχθηκε λαμπρή υποδοχή
από τις Αρχές του Πολυγύρου και του Νομού και πλήθος κόσμου, που είχε συρρεύσει από τα γύρω χωριά. Η δοξολογία
που ακολούθησε στο Μητροπολιτικό Ναό του Πολυγύρου,
έγινε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου και παρουσία των μελών της Ιεράς Κοινότητας του Αγ. ΄Ορους, συνοδών, με επικεφαλής τον Πανοσιολογιότατο Άγιο Πρώτο π. Μάξιμο Ιβηρίτη.
Συγκινητική ήταν η στιγμή κατά τη οποία αναγνώστηκε ο πανηγυρικός λόγος, ο ίδιος, που είχε εκφωνηθεί το Νοέμβριο
του 1912 στον Πολύγυρο, ο οποίος βρέθηκε τελευταία. Τότε,
το 1912, τον είχε εκφωνήσει ο αείμνηστος ιατρός Αντώνιος
Παλαμήδης. Τώρα εκφωνήθηκε από τον εγγονό εκείνου, τον
επίσης ιατρό κ. Αντώνιο Παλαμήδη. Τον μνημειώδη λόγο δημοσίευσε το Περιοδικό ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ του Γιάννη Κανατά .Ο
εορτασμός συνεχίστηκε με επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων και καταθέσεις στεφάνων, ενώ την ιερή
εικόνα προσκυνούσαν συνεχώς οι πιστοί όλη την ημέρα μέχρι αργά τη νύχτα.

Σ

τις 22 Αυγούστου 2012 ο εκ Βάβδου Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος ( της γνωστής οικογενείας Τρακατέλη),
επισκέφθηκε την ιδιαίτερή του πατρίδα τον Βάβδο, όπου τον
υποδέχτηκαν οι συμπατριώτες του και ο Σύλλογος Βαβδινών
Θεσσαλονίκης, με πολλή χαρά. Ο Μακαριότατος παρέστη στην
τέλεση του Εσπερινού, χαιρέτισε ευγενικά όλους τους συμπατριώτες του στον Πλάτανο (κεντρική πλατεία του χωριού) και
αναχώρησε αφήνοντας πίσω του έναν γλυκό γλυκύτατο απόηχο. Τυχεροί οι Βαβδινοί που το χωριό τους γέννησε άλλον έναν
επιφανή άνδρα. Δικαιολογημένα χαίρονται και σεμνύνονται.
Μαζί τους καμαρώνουμε και όλοι οι άλλοι Χαλκιδικιώτες.

Έ

να εικοσιτετράωρο έμεινε στο Πολύγυρο η εικόνα της Παναγίας ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ και την επομένη, Κυριακή απόγευμα 4 Νοεμβρίου, αναχώρησε για τη Αρναία, όπου ο λαός της κωμοπόλεως
και της περιοχής είχε συρρεύσει για να υποδεχθεί και να την προσκυνήσει. Επίσημη και εδώ η υποδοχή με κωδωνοκρουσίες, μουσικές, ψαλμωδίες και με όλες τις τιμές. Επικεφαλής ο Δήμαρχος κ.
Χρ. Πάχτας ο οποίος και προσφώνησε κατάλληλα τους Αγιορείτες
Πατέρες-συνοδούς. Ακολούθησε Μέγας εσπερινός και αγρυπνία.
΄Ολη τα νύχτα ο κόσμος προσκυνούσε ασταμάτητα. Την επαύριον το πρωί, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, μετά τη Θ. Λειτουργία η Αγιορείτικη συνοδεία, αναχώρησε με την εικόνα, για το ΄Αγιο ΄Ορος.

Μ

ε πρωτοβουλία του Δήμου Πολυγύρου και στα πλαίσια
του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση, την Κυριακή 16-9-2012 τελέσθηκε στον Ι. Ναό της Κοινότητας Αγ. Προδρόμου, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του αείμνηστου Αρχιμανδρίτου Αστερίου Γραμμένου, ο οποίος
διετέλεσε Αρχιερατικός Επίτροπος της Επισκοπής Αρδαμερίου
1868 – 1937 και είχε συμβολή στους αγώνες του Έθνους. Κατάλληλη ομιλία εκφώνησε ο οφθαλμίατρος και συγγενής του
τιμωμένου κ. Αστέριος Γραμμένος. Στη συνέχεια έγιναν τα αποκαλυπτήρια τιμητικής επιγραφής-πλάκας στην οικία του Αρχιμανδρίτη. Τέλος παρετέθη δεξίωση στο «Αγρόκτημα Γραμμένου», μια τουριστική επισκέψιμη μονάδα που δημιουργήθηκε
από τον κ. Γραμμένο στον Άγ. Πρόδρομο, σε έκταση 30 και
πλέον στρεμμάτων, μέσα στο δάσος ,με ποικίλες τέλειες εγκαταστάσεις, πραγματικό στολίδι του τόπου μας.

Τ

ο Σάββατο το πρωί 13-10-2012 πραγματοποιήθηκαν στο
στάδιο της Νικήτης ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ από τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
Θεσσαλονίκης και το Γυμναστικό Σύλλογο Σιθωνία, υπό την
αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας. Τα αγωνίσματα και οι κατηγορίες αθλητών-αθλητριών ήταν ΠΠ/Β-ΠΠ/Β, ΠΠ/Α-ΠΠΚ/Α, και μεγάλος αριθμός Μίνι-Σ. Μίνι αγόρια και κορίτσια. Συνολικά ο
αριθμός των συμμετοχών ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, αφού
ξεπέρασε τους 220. Οι δαπάνες των αγώνων καλύφθηκαν
αποκλειστικά από τις συνδρομές των γονέων των αθλητών
και αθλητριών. Ψυχή και πάλι της διοργάνωσης των αγώνων
ο γνωστός για την αγάπη προς τα παιδιά και τον αθλητισμό κ.
Νίκος Παπαδημητρίου υποπτέραρχος (Ι) ε.α., ο οποίος μαζεύει τα παιδιά στα γήπεδα και τα απασχολεί με τον αθλητισμό
προφυλάσσοντάς τα από μύριους κινδύνους που καραδοκούν σήμερα να πλήξουν τους νέους. Είναι να μην τον θαυμάζει κανείς και να μην του σφίγγει το χέρι. ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.

Τ

ο νέο βιβλίο του Γιώργου Ζωγραφάκη «Οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Η απελευθέρωση της Χαλκιδικής και το 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα Κρητών» που εξέδωση ο Δήμος Πολυγύρου
παρουσιάστηκε στο Δημοτικό θέατρο Πολυγύρου στις 2
Νοεμβρίου 2012, την ίδια μέρα που το 1912 το Τάγμα αυτό
έμπαινε ως στρατός ελευθερωτής στον Πολύγυρος. Το Βιβλίο
Παρουσίασε ο πρώην Δήμαρχος Πολυγύρου δικηγόρος κ. Νίκος Βασιλάκης και παλισιώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος
Ζωγράφος και τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος και εκπρόσωποι των
τοπικών εκκλησιαστικών και πολιτικών Αρχών. Αγαπητέ μας
Γιώργο Ζωγραφάκη συγχαρητήρια . Δεν παραβραθήκαμε

Τ

ην Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 στο κινηματοθέατρο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του μαθηματικού κ. Νίκου Βαλασάκη από τα Πυρ-
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γαδίκια, με τίτλο «ΑΦΘΟΝΗ, ένα χωριό μια ιστορία.». Την
παρουσίαση έκαναν ο κ. Ι. Τζανής, πρώην Σχολ. Σύμβουλος
και ο κ. Κων. Θεοδωρίδης, φιλόλογος. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και οι εντυπώσεις που αποκόμισαν όσοι τυχεροί παραβρέθηκαν, άριστες. Τον Παγχαλκιδικό εκπροσώπησε ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. Κοτσάνης. Αγαπητέ μας κ. Βαλασάκη
συγχαρητήρια.

λείου Κασσάνδρειας, στο οποίο φοίτησε και η ίδια, βιβλιάρια
με χρήματα ως έπαθλο για την επίδοσή τους «…για να αποκτήσουν τα παιδιά κίνητρο και ερέθισμα ώστε να αποδίδουν
πάντα στα μαθήματα». Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω δασκάλα
έχει προσφέρει στο παρελθόν ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, ένα αυτοκίνητο
4Χ4 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τριάντα πέντε αλεξίσφαιρα γιλέκα σε υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης Π.Κ.Μακεδονίας, εξοπλισμό για την ενίσχυση του έργου των εθελοντών
πυροσβεστών Κασσάνδρειας κλπ. Θαυμάζουμε τη συμπατριώτισσά μας και σεμνυνόμαστε όλοι ανεξαίρετα. Μόνο έπαινοι
και βραβεία της αξίζουν.

Η

δασκάλα με τη χρυσή καρδιά, όπως είναι γνωστή, η κ.
Παναγιώτα Σταμπουλή, η υπέροχη αυτή Χαλκιδικιώτισσα
από την Κασσάνδρα, για άλλη μια φορά δικαίωσε το χαρακτηρισμό που της αποδίδεται. Εφέτος παρέδωσε στους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξεως του 2ου Δημ. Σχο-

* * *

Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε
Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου

Τιμολέων Μακρογιάννης - Χ.Σ. Σαχσαμάνογλου. Γενική Μεταιωρολογία. Θεσσαλονίκη 1998.
Αθανάσιος Τσαμουρτζής. Το Κοτσιανάδικο και το ιστορικό
του. Τόμος Α’. Θεσσαλονίκη 2012.
Νίκος Βασιλάκης. Το μικρό κυδώνι. Ποιήματα. Έκδοση: Το
οκτασέλιδο του μπιλιέτου. Παιανία, Νοέμβριος - Δεκ. 2012
Αστέριος Μάρκου. Χρονογραφήματα 2002-2005. Θεσσαλονίκη 2005.
Σταύρος Αυγολούπης. Αρχή και τέλος. Η ιστορία του σύμπαντος. Εκδόσεις Πλανητάριο. Θεσσαλονίκη 2009.
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Άνθιμου. Προς τα νειάτα. Για
την Πίστη κια την ΠατρίδαΦωτογραφική διαδρομή 1926-2011.
Θεσσαλονίκη 2009.
Πρακτικά εκδήλωσης 16ης Μαϊου 2012 στο Ηράκλειο
Κρήτης, προς τιμήν του Κρητώς Στρατηγού Ιωάννου Σωτηρίου Αλεξάκη. Έκδοση μερίμνη Ι.Α. Αλεξάκη, αντιστράτηγου ε.α.
Μανώλης Γκουνάγιας. Αταξίδευτη μαγεμένη. Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη 2012.
Γιώργος Ζωγραφάκης. Οι Βαλκανικοί πόλεμο, η απελευθέρωση της Χαλκιδικής και το 1ο ανεξάρτητο Τάγμα Κρητών. Πολύγυρος 2012.

Προς τον Αξιότιμον
κ. Μιχαήλ Καρτσιώτην
Πρόεδρον του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Εις Θεσσαλονίκην
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Δια του παρόντος εκφράζουμε προς υμάς τας θερμάς ευχαριστίας ημών δια την ολόθυμον συμπαράστασιν υμών εις το
πένθος της ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, επί τη προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Πατρός
και Ποιμενάρχου υμών, Μητροπολίτου κυρού Νικοδήμου.
Όθεν, ευχόμενοι όπως Κύριος ο Θεός επιδαψιλεύη πάσιν υμίν
μακρότητα ολβίων ημερών, υγείαν κατ’ άμφω και πάσαν ευλογίαν
και δύναμιν εις την ζωήν και τα τίμια έργα υμών, διατελούμεν.
Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης
Ο Κασσανδρείας Νικόδημος
Τοποτηρητής
Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος
Αφροδίτη Τζίκα - Κοντογαιννοπούλου
Προς τον Αξιότιμον
κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Περιοδικά
Πολύγυρος τεύχος 71 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012).
Εκδότης Γιάννης Κανατάς.
Αρναία, τεύχος 96 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012). Εκδότης
ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.143, Ιούλιος - Σεπτέμβριος
2012. ΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.

Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την απόφαση της οικογένειάς μας να χρηματοδοτήσει
την επόμενη έκδοση του περιοδικού του Συλλόγου μας «Παγχαλκιδικός Λόγος» αντί μνημόσυνου για την ανάπαυση της
ψυχής των γονέων μας,
Δημητρίου και Άννας Κοντογιαννοπούλου και
Αντωνίου και Ελένης Τζίκα

Εφημερίδες
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 22. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα Παγχαλκιδικιώτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 140. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 85. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2012.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 115. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2012.
Τα Αηδόνια. Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Χαλκιδικής. Φ. 35. Δεκ. - Φεβρουάριος 2013.

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος
Αφροδίτη Τζίκα - Κοντογαιννοπούλου
Βιβλία
Όλγα Κουκλιάτη. Το Δημοτικό Σχολείο Πετροκεράσων Θεσσαλονίκης, πρώην Ραβνών Χαλκιδικής, 1855-1985. Θεσσαλονίκη 2012.
Τιμολέων Μακρογιάννης. Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Αναφορά
στις κλιματολογικές συνθήκες. Θεσσαλονίκη 1996.
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εφέτος (2012-2013) λειτουργούν κανονικά 3 τμήματα
ΧΟΡΩΔΙΑ (Κάθε Τρίτη 20:15΄-21:45΄)
Mαέστρος: Kαλαϊτζής Νίκος, 2310309940.
Χορωδοί: Βαλιάνου-Αλωπούδη Ελένη, Βογιατζή Τασούλα, Γιαννακάρη Μαρία, Γρίβα Μαρία, Δαλκιράνης Χρήστος, Δημηνάς Αθανάσιος, Δημηνά Μαρία, Εμμανουήλ Άννα, Ζιούπος Γεώργιος, Καλτσού Νίκη, Καραγιάννη Βασιλική, Καραμίχος
Ιώαννης, Καραμίχου Μαρία, Καραμπούτα Αλεξία, Καραμπούτας Δημήτριος, Καρτσούνη Μαρία, Κατραντσιώτης Ελευθέριος, Κατραντσιώτου Ελένη, Κοκώνης Νικόλαος, Κοντογιαννοπούλου Αφροδίτη, Κουκούτσης Νικόλαος, Κουρμπανίδου
Βασιλική, Κυργιαφίνη Άννα, Κωνσταντινίδου Σοφία, Κωστοπούλου Μάχη, Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Μητσιάς Αθανάσιος, Μπασδάνη Μίνα ,Παρδάλη Άννα, Πάχτα Άννα, Πάχτα Ζηνοβία, Πετρίδης Βασίλειος, Πούλου Γεωργία, Πουμάκης
Αθανάσιος, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαρά Αθανασία, Σαμαράς Νικόλαος, Σαρδελλά Φρόσω, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σούστα Αναστασία, Συρόκου Χαρίκλεια, Τσακμάκη Ελευθερία, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσαμούρης Θεόδωρος, Τσαμουρτζή
Μαρία του Βασ., Τσαμουρτζής Αθανάσιος, Τσιάλτα Γλύκα, Τσιάλτας Γεώργιος και Τσίκουλας Ιωάννης.
Υπεύθυνος τμήματος: Ο Θεόδωρος Τσαμούρης,μέλος του Δ.Σ. τηλ.6971897214
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (Κάθε Τρίτη Α΄τμήμα 18:00΄-19:00΄,B΄τμήμα 19:00΄-20:00΄)
Xοροδιδάσκαλος: Φλώρος Θεόδωρος, 2310343570.
Χορευτές: Ανανιάδου Αθηνά, Αρδίτη Μαρία, Βαγκλή Αθανασία, Βαλιάνου Μαρία, Γιαννακάρη Μαρία, Δάφφα
Αναστασία, Δημηνά Μαρία, Δημητρακούδη Κατερίνα, Δημητρακούδη Μάγδα, Διαμαντούδη Αικατερίνη, Ζαμπόκα Κονδυλένια, Ζιούπου Χρύσα, Ιωαννίδου Αθηνά, Κακαρίκα Στέλλα, Κακαρίκας Παναγιώτης, Καλτσού Νίκη, Καραμούζη Γεωργία, Καραμούζης Χρήστος, Κατραντσιώτου Ελένη, Κοντογιαννοπούλου Αφροδίτη, Κοτσάνη Βικτωρία, Κουκούτσης Νικόλαος, Κυπαρισσά Τούλα, Κυριαφίνη Άννα, Κώττη Αργυρώ, Λάσκου Ευθαλία, Λυρτζής
Αστέριος, Μανωλάκη Δήμητρα, Μήλτσιος Αθανάσιος, Μίντη Αγγελική, Μπαλωματίδης Βασίλης, ΜπαμπαΪτης
Χρήστος, Μπασδάνη Μίνα, Μπίκου Ελένη, Μπινομάκη Ελένη, Ντελή Ζωή, Παπαδοπούλου Άννα, Παπατζίκου
Άννα, Παρδάλη Άννα, Παυλίδης Νίκος, Πάχτα Ζηνοβία, Πολάκη Κωνσταντία, Σαμαλέκη Μαρία, Σαμαρά Αθανασία, Σαμαράς Νικόλαος, Σαρδελλά Φρόσω, Σιδηρόπουλος Γεώργος, Σπανού Ευαγγελία, Τσιαμπαρλή Κλαίρη,
Φλώρου Σοφία, Ψαθά-Πετροπούλου Ελένη.
Υπεύθυνη τμήματος: Aνδρομάχη Κωστοπούλου,μέλος του Δ.Σ. τηλ.693247403
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Κάθε Πέμπτη 18:00’-19:00΄και 19:00΄-20:00’)
Διδάσκει η κ. Άννα Κομνιανίδου, 6979910851.
Συμμετέχουν: Γιαννακάρη Μίνα, Ζαμπόκα Κονδυλένια, Ιωαννίδου Μελίνα, Καρατζιοβάλη –Γκρίλη Γεωργία, Κουτουκά Φωτεινή, Νικολαϊδου Στέλλα, Νίτσε Χαρούλα, Ντελή Ζωή, Πευκανίτσα Χρυσούλα, Πολάκη Κωνσταντίνα,
Πούλου Γεωργία, Σαμαρά Aθανασία, Σιδηροπούλου Ελένη, Σφήκα Αγάπη, Τρικαλιώτη Ακριβή, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσιάλτα Γλύκα, Τσότσου Άννα, Φανουράκη Μαρία, Χαβούζη Στέλλα.
Υπεύθυνη τμήματος: Aνδρομάχη Κωστοπούλου,μέλος του Δ.Σ. τηλ.693247403
Το γενικό συντονισμό των τριών τμημάτων έχει η έφορος κ.Ζηνοβία Πάχτα.
Σημείωση: Επιχειρείται η ίδρυση και λειτουργία ενός νέου τμήματος για του νέους μας. Τα αποτελέσματα στο επόμενο τεύχος.

Η δράση του Συλλόγου μας

συνέχεια από σελίδα 41

6η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής, Ορμύλια, 1 Δεκ.2012
Πραγματοποιήθηκε με πολλή μεγάλη επιτυχία. Πήραν μέρος οι χορωδίες του Δήμου Πολυγύρου: Γαλάτιστας, Πολυγύρου (Πολιτιστικού),Ταξιάρχη, Ορμύλιας και του Παγχαλκιδικού.Πλούσια τα προγράμματα όλων, με ωραιότατα δημοτικά και άλλα τραγούδια,
συνήρπασαν κυριολεκτικά το κοινό, το οποίο σιγοτραγουδούσε, χτυπούσε συχνά ρυθμικά τα παλαμάκια και ξεσπούσε κάθε τόσο
σε έντονα χειροκροτήματα. ΄Ηταν μια φανταστική βραδιά.Ήταν το κάτι άλλο.Την παράσταση στόλισε στο τέλος και ο 86χρονος
Ορμυλιώτης βιολιτζής, παλιός ωραίος καλλιτέχνης, Μαργαρίτης Τσινάς, ο οποίος μαζί με τον Αντώνη Κωνσταντινίδη συνόδεψαν
την οικοδέσποινα χορωδία της Ορμύλιας. Εκείνος ο μπουφές πάλι είχε χίλα δυο καλούδια. Όλα εκλεκτά και άφθονα.Γεύθηκαν
και ευχαριστήθηκαν όλοι. Παρών και Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος με τους αντιδημάρχους κ.κ. Χρ. Βορδό και
Χρ. Δημητριάδη και τον Πρόεδρο της Δημ. Κοινότητας Ορμυλιας κ. Τάσο Σαραφίδη, οι οποίοι αργά το βράδυ φιλοξένησαν τη
χορωδία του Παγχαλκιδικού σε καφενείο του χωριού. Ευχαριστούμε θερμά όλους. Πριν κλείσουμε το σημείωμα πρέπει να αναφερθούμε με ευχαριστίες στην κ. Εφη Παπανικολάου, Δ/ντρια του Σχολείου, η οποία αεικίνητη, ευειδής, και πρόθυμη ετοίμασε
την αίθουσα όπου έγινε η εκδήλωση κατά έναν τρόπο φανταστικό. Σε ένα τέτοιο φανταστικό λοιπόν περιβάλλον δεν ήταν δυνατό η γιορτή να μην ήταν φανταστική. Συγχαρητήρια.Στον αξιοθαύμαστο για τις γνώσεις περί τα πολυμέσα και την οργάνωση
κ. Γιώργο Διαμαντουλάκη, όσα λόγια και να ειπωθούν είναι λίγα, Δεν έχει ταίρι. Είναι μοναδικός. Συγχαρητήρια.
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KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Χορηγοί της έκδοσης του παρόντος 13ου τεύχους
Αντί μνημοσύνου
Με επιστολή της, που δημοσιεύεται στη οικείαν στήλη, η οικογένεια Κων/ντίνου και Αφροδίτης Κοντογιαννοπούλου μάς γνώρισε την απόφασή της να χρηματοδοτήσει την έκδοση του παρόντος τεύχους του Παγχαλκιδικού Λόγου, αντί μνημοσύνου, για την ανάπαυση της ψυχής των γονέων τους: Δημητρίου και Άννας Κοντογιαννοπούλου και Αντωνίου και Ελένης Τζίκα.
Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ασμένως τη χορηγία, ευχαριστεί, συγχαίρει τη δωρήτρια οικογένεια, ευχόμενο
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ των γονέων της.
Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογιαννόπουλος, εξαίρετος μαθηματικός, τ. Λυκειάρχης, από τον
Πολύγυρο, είναι από τα αρχαιότερα μέλη του Συλλόγου μας με αριθμό μητρώου 7 και το κυριότερο η παρουσία
του με τη σύζυγό του Αφροδίτη και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι συνεχής εδώ
και χρόνια. Ο κ. Κοντογιαννόπουλος θήτευσε ως μέλος του Δ.Σ. και σήμερα είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και συνεργάτης του περιοδικού Παγχαλκιδικός Λόγος. Για όλες τις υπηρεσίες του με απόφαση της γεν. συνέλευσης έχει ανακηρυχθεί ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ του Συλλόγου.
ΚΥΡΙΕ και ΚΥΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ

ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Δωρεά εις μνήμην 1.000 ευρώ
Ο κ. ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, επίτιμο μέλος και ευεργέτης του Συλλόγου μας, κατέθεσε στο ταμείο μας σε μετρητά 1.000
ευρώ εις μνήμην της αδελφής του ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ, ως συμβολή στην έκδοση ενός τεύχους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
Ευχαριστίες
Όσες ευχαριστίες, και αν απευθυνθούν προς τον κ. ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ, δεν αρκούν, γιατί το έργο που επιτέλεσε ως
Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Ταμίας των Δ.Σ. του Συλλόγου στην εικοσαετία 1985-2005 είναι πολύ σημαντικές και τα
χρηματικά ποσά-χορηγίες που κατά καιρούς πρόσφερε στο ταμείο είναι επίσης μεγάλα. Για τους λόγους αυτούς με αποφάσεις των γεν. συνελεύσεων ανακηρύχθηκε ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
ΚΥΡΙΕ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΗ
Σημείωση. Το χιλιόευρω του κ. Θ. Θεοδωρίδη θα ενωθεί με το χιλιόευρω του Συλλόγου Πολυγυρινών, το οποίο ήδη εισπράξαμε
και για το οποίο ευχαριστίες κλπ. δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος (12ο), και με 2.000 ευρώ θα εκδώσουμε ένα τεύχος του
Παγχαλκιδικού Λόγου..

ΜΝΗΜΗ ΒΡΑΣΙΔΑ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ
Κυριακή 11-11-2012. Πέρασαν τέσσερα χρόνια ακριβώς από την αποφράδα εκείνη μέρα (11-11-2008), που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο αείμνηστος πρόεδρός μας ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΥΡΓΙΑΦΊΝΗΣ. Συνηγμένοι σήμερα, στην αίθουσα του Συλλόγου
μας την οποία με αγώνες του ιδίου και του διοικητικού συμβουλίου του αποκτήσαμε το 1992 και την οποία προς τιμήν
ονομάσαμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ, τελούμε, μετά το τρισάγιο της Εκκλησίας, το δικό μας ιδιαίτερο «μνημόσυνο». Ατενίζοντας τη φωτογραφία του με τα μεγάλα σπινθηροβόλα μάτια του, μνημονεύουμε και αναπολούμε την δεκαπενταετία 1993-2008 κατά την οποία ως πρόεδρος του Δ.Σ. οδήγησε τον Παγχαλκιδικό σε υψηλά επίπεδα
δράσης και προόδου. Περιστοιχιζόμενος κάθε φορά από ένα επιτελείο εκλεκτών συμπατριωτών -συνεργατών επιτέλεσε
τόσο μεγάλο έργο που και σήμερα φαντάζει λαμπρό και μοναδικό. Το Μνημείο του καπετάν Χάψα και της αναπαράστασης της φονικής μάχης των Βασιλικών, του 1821, κάτω από το Μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας, η προτομή του ιδίου ήρωα
στην ομώνυμα πλατεία (τέρμα Βούλγαρη), ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο ΑΠΘ και η Εστία μας, η στέγη μας, είναι τα
μεγαλύτερα έργα που φέρουν τη σφραγίδα του και θα υμνούν στους αιώνες το όνομά του. Πίνουμε σήμερα, με προσφορά της καλής του συζύγου, των παιδιών και εγγονιών του, τον ύστερο καφέ όχι της παρηγοριάς αλλά της μνήμης.
Ψιθυρίζουμε όλοι μαζί από καρδιάς: ΒΡΑΣΙΔΑ ΔΕ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Ευχαριστούμε τον κ. Δημοκράτη Κυρούδη από τον ΄Αγιο Νικόλαο, εκλεκτό μέλος του Συλλόγου μας, γιατί βρήκε και
μας παρέδωσε τον ογκώδη ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ 1915, τον οποίο αφού επεξεργασθούμε θα δημοσιεύσουμε προσεχώς.
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 30.05.2012 μέχρι 1.12.2012
Αριθμός
Μητρώου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Εμμανουήλ-Νικολούση Ελπίδα
Χαβούζη Στέλλα
Καραγιάννη Δέσποινα
Παπαθανασίου Θωμάς
Νικολάου Μαρία
Τριανταφύλλου Μιχαήλ
Νάνος Γεώργιος
Κουτσιούκης Ευθύμιος
Μαυρόπουλος Παναγιώτης
Μαλακούδης Μιχαήλ
Ψαραδάκος Βασίλειος
Κυπαρισσούδας Ευαγγελάκης
Κοκκαλιάρης Κων/νος
Γεωργιάδου-Αλεξίου Ελένη
Σεκέρογλου Σοφία
Ματθαίου Γεώργιος
Σωτηριάδης Λάζαρος
Διαμαντουλάκης Γεώργιος
Ληστή Βαρβάρα
Βαβούσκου Χριστίνα
Ντίνας Δημήτριος
Μακρής Κλέαρχος
Παπατζίκος Τάκης
Καλαϊτζής Στέφανος
Πάχτα Χρυσή
Αναστασιάδης Ανέστης
Αποστολούδης Νικόλαος
Σαμαρά Αθανασία
Κωνσταντινίδης Αντώνιος
Παπαθανασίου Στέλιος
Τζούμα-Ζαμπόκα Κονδυλένια
Καράογλου Θεόδωρος

Συκιά
Ν. Καλλικράτεια
Παλιούρι
Πολύγυρος
Ελευθερούπολη
Κασσάνδρεια
Μεταγγίτσι
Μεταγγίτσι
Σανά
Πετροκέρασα
Ροδόκηπος
Φούρκα
Αρναία
Σέρρες
Θεσσαλονίκη
Γαλάτιστα
Ταξιάρχης
Πολύγυρος
Αγ.Νικόλαος
Θεσσαλονίκη
Στρατονίκη
Κασσανδρεία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Όλυνθος
Ταξιάρχης
Αρναία
Βράσταμα
Νεοχώρι
Αρναία
Ζαγκλιβέρι

Υπουργός Μακεδονίας -Θράκης

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ιωαννίδου Αθηνά
Τσιάλη Σωτηρία
Τσουκαλά Παναγιώτα
Τσουκαλάς Ιωάννης
Κακαρίκα Στέλλα
Μπασδάνη Ασημένια
Χωρινός Βασίλειος
Πετκανίτσα-Καρατσέ Χρυσούλα

Ριζά
Βαρβάρα
Βαρβάρα
Βαρβάρα
Ταξιάρχης
Θεσσαλονίκη
Αμμουλιανή
Αρναία

1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157

Αριθμός
Μητρώου

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Τρικαλιώτη Ακριβή
Φανουράκη Μαρία
Κουτουκά Φωτεινή
Κίτσου Φωτεινή
Κώττη Αργυρή
Ατματζίδου Ελένη
Κορδάλη Ευαγγελία
Ανανιάδου Μαρία
Κουγιουμτζόγλου Χρυσάνθη
Δαλαμάγκας Αστέριος
Μιμίκου Δανάη
Μαλανδρής Γεώργιος
Καρακώστα Αικατερίνη
Καρακώστα Κων/να
Κωνσταντινούδης Γαβριήλ
Τσιαμπαρλή Κλαίρη
Καραουλάνη Αικατερίνη
Λαλιώτης Νικόλαος
Τρικαλιώτης Γεώργιος
Χριστιανοπούλου Ευμορφία
Λαμπούδης Θεόδωρος
Μίντη Αγγελική
Μαχαιρά Μαρία
Αρδίτη Μαρία
Κυριαζής Οδ. Γεώργιος
Ηλιάδου Νίκη
Σπανού Ευαγγελία
Ντάγκας Χρήστος
Πελέκα Ασημίνα
Οικονόμου Γιαννούλα
Κούκια Δήμητρα
Χατζηπαρασκευά Κωνστάντζα
Κασσιανίδης Νικόλαος
Γκρίλη-Καρατζοβάλη Γεωργία
Κοκκώνης Νικόλαος
Δήμητσας Δημήτριος
Παπαστεργίου Αγγελική
Λάμπρου Αστέριος
Τσανανάς Μιλτ. Γεώργιος
Καψάλης Νικόλαος
Κρικελίκος Ιωακείμ

Αρναία
1158
Καλλιθέα
1159
Καλλιθέα
1160
Ποτίδαια
1161
Γεροπλάτανος
1162
Ν.Γωνιά
1163
Μ.Παναγία
1164
Ν. Καλλικράτεια 1165
Ασπροβάλτα
1166
Πολύχρονο
1167
Αμμουλιανή
1168
Ταξιάρχης
1169
Ν.Σκιώνη
1170
Ν.Σκιώνη
1171
Κρυοπηγή
1172
Θεσσαλονίκη
1173
1174
Παλαιοχώρι
Αρναία
1175
Αρναία
1176
Πολύγυρος
1177
Όλυνθος
1178
Νεοχωρούδα
1179
Αρναία
1180
Φανάρι Καρδίτσας 1181
Πετροκέρασα
1182
Θεσσαλονίκη
1183
Φούρκα
1184
Γαλάτιστα
1185
Αγ.Νικόλαος
1186
Γαλάτιστα
1187
Γομάτι
1188
Ν. Καλλικράτεια 1189
Αριδαία
1190
Βράσταμα
1191
Ν. Γωνιά
1192
Ορμύλια
1193
Νεοχώρι
1194
Βάβδος
1195
Στρατονίκη
1196
Ορμύλια
1197
Νικήτη
1198

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

ΠΕΝΘΗ

Έφυγαν απ’ τη ζωή οι συμπατριώτες και μέλη του Συλλόγου μας:
Παπαπαύλος Ιωάννης από τον Ταξιάρχη.
Βαγιωνάς Βαρσάμης από τη Συκιά
Ορφανός Ιωάννης από το Στρατώνι
Μπομπότη Θεοχαρούλα, από την Αρναία
Γκιούρας Ιωακείμ από το Μεταγγίτσι, πρόεδρος μέχρι το θάνατό του,
του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. ΑΣΣΑ
Στους οικείους τους ο Παγχαλκιδικός απευθύνει θερμά συλλυπητήρια. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ τους.
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ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ
Εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Με την υπ’ αριθμ. 19871/26-7-2012 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Καταστατικού μας, που είχε αποφασισθεί από την γενική συνέλευση της 15ης Ιαν. 2012 και ήδη είναι σε ισχύ.
Από εδώ και πέρα ο Σύλλογος θα λειτουργεί με το τροποποιημένο Καταστατικό και με βάση αυτό θα γίνονται
στο εξής και οι αρχαιρεσίες.
Ολόκληρο το κείμενο θα εκδοθεί αργότερα σε βιβλιαράκι για όλα τα μέλη. Μέχρι τότε αποστέλλεται σε όποιον
το ζητήσει σε φωτοαντίγραφο σε μέγεθος Α4 .
Μια βασική καινοτομία που επέρχεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 είναι ότι ως τακτικά μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγράφονται πλέον όχι μόνο οι Χαλκιδικιώτες που ζουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και εκείνοι
που ζουν στη Χαλκιδική, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό θεσπίσθηκε για να δοθεί η
ευκαιρία σε όλους τους Χαλκιδιώτες, όπου γης, να μπορούν να ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ο οποίος δεν είναι πλέον μόνον «Θεσσαλονίκης» αλλά πραγματικά «Παγχαλκδικός», δηλαδή
όλων των Χαλκιδκιωτών. Όμως διατηρείται ο τίτλος «Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης» για λόγους ιστορικούς.
Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη σχεδόν ενώθηκαν και σχεδόν όλοι μας
μένουμε και στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη.
Μια άλλη βασική καινοτομία που επέρχεται με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 6, είναι ότι ως τακτικά
μέλη μπορούν πλέον να εγγράφονται και όσοι κατοικούν μόνιμα ή εργάζονται στη Χαλκιδική ή έχουν σπίτια ή
άλλα περιουσιακά στοιχεία σ’ αυτήν και γενικά όσοι αγαπούν τη Χαλκιδική και θέλουν να ζουν μαζί μας , υπό την
προϋπόθεση να προταθούν από δύο μέλη της παραγράφου 1. Και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί εμείς οι Χαλκιδικιώτες πέρα από το γεγονός ότι είμαστε φιλόξενοι και θέλουμε κοντά μας και τους φίλους μας, ήδη συγγενέψαμε
με νύφες και γαμπρούς απ’ όλη την Ελλάδα και ζούμε με χιλιάδες φίλους που έχουν σπίτια στον τόπο μας και
ζουν δίπλα μας. ΄Ολοι αυτοί, εφόσον το θέλουν, εφ’ όσον αγαπούν τη Χαλκιδική και θέλουν να ζουν μαζί μας με
σύσταση-πρόταση δύο τακτικών μελών που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 1 μπορούν να γίνουν μέλη.
Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο όπως είναι διατυπωμένο στο νέο Καταστατικό.

Άρθρο 6ο
Τακτικά μέλη
Ως τακτικά μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους :
1.-Οι εγκαταστημένοι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική ή σε οποιαδήποτε πόλη της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενήλικες
Χαλκιδικιώτες, άρρενες και θήλεις, οι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών.
2. Επίσης ως μέλη δύνανται να εγγράφονται με αίτησή τους, στην οποία προσυπογράφουν ως «προτείνοντες» δύο
τακτικά μέλη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και άλλα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα ή εποχιακά
στη Χαλκιδική ή έχουν κατοικία ή ακίνητη περιουσία ή εργάσθηκαν στο παρελθόν ή εργάζονται σήμερα σ΄ αυτήν ή
την αγαπούν αποδεδειγμένα και επιθυμούν να συμβάλουν στην πρόοδο του Συλλόγου και της Χαλκιδικής.
3. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του μέλους αποκτιέται από την ημερομηνία της αποφάσεως
αποδοχής της αιτήσεως από το Δ.Σ. και της αυθημερόν εγγραφής του στο Μητρώο μελών του Συλλόγου.
4. Επίσης με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφονται τα μέλη από το Μητρώο μελών, όταν συντρέξουν οι όροι που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα.
5. Ως Χαλκιδική νοείται ο ιστορικός χώρος ο οποίος συμπίπτει με τα όρια της Χαλκιδικής χερσονήσου.

Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων και των εκδρομών για το πρώτο εξάμηνο του 2013
θα αποφασιστεί από το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 2013.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος ιδρύσεως 1903
Μαντώς Μαυρογένους 23 – Τ.Κ. 542 49
Τηλ. 2310/323-839. Φαξ 2310/326-108 , Κινητό: 6946/470-157

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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προς όλα τα μέλη του Συλλόγου
Θέμα μόνο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού καλούμε όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του
Συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΤΙΑ του
Συλλόγου ( Μαντώς Μαυρογένους 23, Νέα Ελβετία) την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 και ώρα
11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως
• Έκθεση πεπραγμένων του δ.σ.
• Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2012
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Ανακήρυξη επιτίμου μέλους
• Έλεγχος πεπραγμένων - Προτάσεις
• Έγκριση ή μη των πεπραγμένων
• Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη
διετία 2013-2014.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 την ίδια ώρα (11.00΄)
στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα της Η.Δ.
και με οσαδήποτε μέλη βρεθούν παρόντα, χωρίς άλλη πρόσκληση
Για τη διευκόλυνση στην πληρωμή των συνδρομών και επαναβεβαίωση των στοιχείων, ο Ταμίας
και ο Γραμματέας του Συλλόγου θα βρίσκονται στην ΕΣΤΙΑ από ώρα 9.30΄π.μ.
Η παρουσία όλων στη Γεν. Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού:
1. Οι υποψηφιότητες για Δ.Σ. και Ε.Ε. υποβάλλονται γραπτώς μέχρι την Πέμπτη 10 Ιαν. 2013 και
ώρα 9.00 το βράδυ στην Εστία (δηλαδή τρεις μέρες πριν τις εκλογές)
2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι θα βρεθούν γραμμένοι στο Μητρώο μέχρι 13-12-2012
(δηλαδή ένα μήνα πριν τις εκλογές).

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Καρτσιώτης
6936/950-188

Τα μέλη
Πάνος Βερροιώτης, αντιπρόεδρος
Αβραάμ Παπαδόπουλος, ταμίας
Ζηνοβία Πάχτα, έφορος
Θεόδωρος Τσαμούρης, μέλος
Ιωάννης Σαμαράς, μέλος
Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλος
Ζαφείριος Οικονόμου, μέλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Κοτσάνης
6946/470-157
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ΠΠΑΑΓΓΧΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟ

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ήδη ο τρίτος τόμος (2012)
του Παγχαλκιδικού Λόγου.
Με την ευκαιρία των εορτών η προσφορά τους ως δώρο
στους δικούς σας αποτελεί την καλύτερη επιλογή.
(Έκαστος τόμος 20 ευρώ. Και οι τρείς μαζί 45 ευρώ)
Τηλ. παραγγελιών 2310/32.38.39 ή 6972.98.45.06.
Δυνατή η παράδοση κατ’ οίκον ή η αποστολή με ΕΛΤΑ
ή Courier.
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