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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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1903 – 2013
Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΕΦΕΤΟΣ ΤΑ 110 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ
τα το 2003 την Εκατονταετηρίδα και σήμερα, παρά τα
110 πλέον χρόνια που έχει στην πλάτη του, εμφανίζεται
δυνατός και ρωμαλέος όσο ποτέ άλλοτε και συνεχίζει
την πορεία του δυναμικά με μεγάλα αθάνατα έργα, με
πλούσιες και ποιοτικές δράσεις και εκδηλώσεις, με δημοσιεύσεις και εκδόσεις, που όλα μαζί συμβάλλουν στην
ανάδειξη της ιστορίας και της παράδοσης της Χαλκιδικής και στην εξύψωση του πνευματικού επιπέδου των
μελών του με πάνω από όλα τη μεγίστη των αρετών την
αλληλεγγύη, ειδικά για τις δύσκολες μέρες που ζούμε
σήμερα.
Ο εορτασμός των 110 γενεθλίων συμπίπτει με την
εκλογή νέου Δ.Σ., το οποίο έχοντας πλήρη επίγνωση
της ιστορικής ευθύνης του, πορεύεται μαζί με όλους
τους Χαλκιδικιώτες και φίλους στο δρόμο μιας νέας
καρποφόρου πορείας με συντήρηση των όσων έχουν
κατακτηθεί, αλλά και με νέες ιδέες, νέους στόχους, νέα
έργα, νέες δράσεις για την προβολή και εξύψωση της
Χαλκιδικής, των Χαλκιδικιωτών και των φίλων μας.
Και λέμε με όλους τους Χαλκιδικιώτες και τους φίλους γιατί ήδη με την τροποποίηση του Καταστατικού,
που έγινε πέρυσι, από δω και πέρα ο Σύλλογος δεν είναι
πλέον μόνο των «εν Θεσσαλονίκη» Χαλκιδικιωτών. Είναι κυριολεκτικά ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ, δηλαδή ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ, είτε ζουν στη χερσόνησο
της Χαλκιδικής, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε όπου γης.
Το όνομα «Θεσσαλονίκης» παραμένει απλά στον τίτλο του για να δηλώνει την έδρα και να τον συνδέει με
το παρελθόν του. Κάθε Χαλκιδιώτης λοιπόν, όπου και
αν κατοικεί, και κάθε φίλος της Χαλκιδικής μας μπορεί
να εγγραφεί μέλος. Χρέος όμως καθενός είναι να είναι
πρώτα μέλος του Συλλόγου του χωριού του, για να βοηθάει στην εξύψωση και την ανάπτυξη του τόπου του και
ταυτόχρονα να γίνεται και μέλος του Παγχαλκιδικού.
΄Ολοι λοιπόν ο Χαλκιδικιώτες είμαστε μέλη πρώτα στο
Σύλλογο του χωριού μας και ταυτόχρονα είμαστε μέλη
και του μεγάλου Συλλόγου του Παγχαλκιδικού.
΄Ετσι ας πορευθούμε στη νέα εποχή.

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος

Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» γιορτάζει εφέτος τα
110τα γενέθλιά του. Ιδρύθηκε το 1903 από τον Πολυγυρινό ιατρό Γεώργιο Παπανικολάου (1875-1949), που
είχε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σκωτ, και εμφανίσθηκε ως νόμιμο σωματείο μετά την επανάσταση των Νεότουρκων το 1909.
Πέρασαν από τότε 110 χρόνια, αγκάλιασε τέσσερις
ολόκληρες γενιές Χαλκιδικιωτών και παρότι αιωνόβιος
συνεχίζει να ζει και να δραστηριοποιείται, λες και είναι
έφηβος.
Είναι από τα αρχαιότερα, αν όχι το αρχαιότερο σωματείο της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Εθνικός υπήρξε αρχικά ο σκοπός της ιδρύσεώς του, η
οποία συνέπεσε, αν δεν ήταν ο σκοπός της, με την ένοπλη φάση του Μακεδονικού αγώνα, που σκληρός και
ανελέητος ήταν τότε σε πλήρη εξέλιξη στους βάλτους
και στα λαγκάδια, στα μαντριά και στα ποτάμια, στα
βουνά και στους κάμπους, στα χωριά και στα μοναστήρια της Μακεδονίας μας.
Είναι γνωστό ότι η στήριξη του ιδιότυπου εκείνου
πολέμου περνούσε σε μεγάλο μέρος μέσα από ένα δίκτυο σωματείων, που είχαν ιδρυθεί σε πόλεις και σε χωριά της Μακεδονίας, είτε αυτά λέγονταν σύνδεσμοι, είτε
αδελφότητες, είτε φιλόπτωχα, τα οποία είχαν παραπλανητικές επωνυμίες για να μπορούν να προσφέρουν από
τα μετόπισθεν στους πολεμιστές Μακεδονομάχους της
πρώτης γραμμής, που πολεμούσαν τους Βουλγάρους,
τρόφιμα, πολεμοφόδια, πληροφορίες, περίθαλψη τραυματιών και χίλιες δυο άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες
Αυτές τις υπηρεσίες πρόσφερε τα πρώτα χρόνια ο
Παγχαλκιδικός με πρώτο τον ιδρυτή του Γεώργιο Παπανικολάου, τον οποίο οι Βούλγαροι τρεις φορές αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν.
Αμέσως μετά την επανάσταση των Νεότουρκων του
1908 ο Παγχαλκιδικός απέκτησε το μανδύα της νομιμότητας. Συνέταξε Καταστατικό (που σώζεται και του
οποίου σελίδες δημοσιεύονται σήμερα) και έκανε τις
πρώτες εκλογές, στις οποίες εξελέγη πρώτος επίσημος
πλέον πρόεδρος ο Γεώργιος Παπανικολάου.
Πλούσια ήταν η δράση τη χρονιά του 1909, όπως
φαίνεται από τη Λογοδοσία του Δ.Σ., που βρήκε και μέρος της δημοσίευσε το 1954 ο Στέφανος Κότσιανος (βλ.
επόμενες σελίδες).
Θετική και ωφέλιμη για τη Χαλκιδική και τους κατοίκους της υπήρξε η παρουσία του στη συνέχεια.
Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν οι καιροί, ανασυντάχθηκε ο Παγχαλκιδικός το 1952 και μετωνομάσθηκε
από Σύνδεσμος σε Σύλλογο, γιορτάσαμε με επισημότη-

Χρόνια Πολλά
Το Δ.Σ

Σημ. Στις αμέσως επόμενες σελίδες δημοσιεύονται στοιχεία από τη δράση του Παγχαλκιδικού στα 110 χρόνια του
και ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, πίνακες
με τα ονόματα όσων τον υπηρέτησαν στα Δ.Σ. και όσων
τον ευεργέτησαν.
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1903 - 2013
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
ΣΤΑ 110 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ
Επετειακό άρθρο του προέδρου του Δ.Σ. Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη

Το έργο

που επιτέλεσε ο Παγχαλκιδικός στα 110
χρόνια της ζωής του είναι και μεγάλο και πολύτιμο περιορισμένος χώρος του σημειώματος αυτού δεν επιτρέπει
την αναλυτική αναφορά του. Όμως, αφού εφέτος γιορτάζουμε τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του και το 2013
είναι έτος επετειακό, θα αναφέρουμε πολύ συνοπτικά, για
γνώση ιδίως των νεότερων, τα κυριότερα από όσα επιτελέσθηκαν στις αρχές της ίδρυσής του και στη συνέχεια,
με λίγα λόγια, τα σύγχρονα, που άλλωστε είναι γνωστά,
αφού εμείς τα δημιουργήσαμε και τα ζούμε.
Στις αρχές του περασμένου αιώνα η πατρίδα μας, η
Χαλκιδική και η Μακεδονία ολόκληρη, έβγαινε από το
σκοτάδι της σκλαβιάς , απ’ την αμάθεια, από τη φτώχια
με χίλια τραύματα στα κορμιά και τις ψυχές των προγόνων μας. Το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων του
Μακεδονικού Αγώνα ακόμα δεν είχε παγώσει. Μεγάλες, τεράστιες πρωτογενείς ανάγκες υπήρχαν και κυρίως ανάγΣκες επιβίωσης των προγόνων μας. Χρειάζονταν ψωμί, δουλειά, σχολεία με δασκάλους, ανθρώπους
να τους καθοδηγούν και να τους στηρίζουν. Και τι δε
χρειάζονταν! Τότε ακριβώς ο Παγχαλκιδικός λειτουργώντας ορθολογικά αλλά και ανθρώπινα και πατριωτικά,
έστρεψε προς τα εκεί τη φροντίδα του. Έκανε σημαία του
την ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και βοηθούσε με κάθε τρόπο τους
συμπατριώτες μας και όχι μόνο. Ενίσχυε με βοηθήματα
φτωχούς, στήριζε ανήμπορους, πάσχιζε να βρει δουλειά
στους άνεργους, προστάτευε τα κορίτσια που έρχονταν
στη Θεσσαλονίκη να εργασθούν ως υπηρέτριες, ίδρυε
σχολεία και όριζε δασκάλους, ενίσχυε σχολικές επιτροπές, έδινε υποτροφίες, ενημέρωνε με εκδόσεις τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Και τι δεν έκανε! Μια
ανάγνωση της ΄Εκθεσης πεπραγμένων του Συλλόγου
του 1909 αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Αλλά και όταν αργότερα, μετά την απελευθέρωση του
1912, λειτούργησαν οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους
και δεν χρειαζόταν πλέον ο Παγχαλκιδικός να ιδρύει σχολεία, να ορίζει δασκάλους και να υποκαθιστά τους γεωπόνους, τότε και πάλι με αιτήματα, παρεμβάσεις, παραστάσεις και ενέργειες στις αρμόδιες Αρχές προωθούσε τα
ζητήματα της Χαλκιδικής, ώσπου αυτά να βρουν το δρόμο
της επίλυσης. Παράδειγμα αποτελεί η συμβολή του στους
σεισμούς της Χαλκιδικής του 1932 και όχι μόνο.
Αυτά τα τελευταία τα διαβάζουμε στον τύπο της
εποχής γιατί δυστυχώς το αρχείο του Συλλόγου της
πρώτης 50ετίας της δράσης του δε βρέθηκε ακόμα, για
να γνωρίσουμε σε όλο το εύρος τη δράση του Συλλόγου μας.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Γραπτά στοιχεία για τη δράση του Συλλόγου μας
(Συνδέσμου τότε) την περίοδο 1903-1908, δηλαδή τα
χρόνια της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού Αγώνα,
δεν υπάρχουν. Πώς άλλωστε ήταν δυνατόν να υπάρχουν αφού η δράση του Συνδέσμου ήταν μυστική, όπως
αναφέρεται στο κύριο άρθρο του παρόντος τεύχους και
τίποτα γραπτό δεν ετηρείτο. Όμως, τα γενόμενα της
περιόδου αυτής τα διηγιόταν στα παιδιά του ο ίδιος ο
ιδρυτής του Συνδέσμου, τα οποία μετέφερε σε μας ο
μεγαλύτερος γιός του, Νικόλαος, που υπηρέτησε τον
Παγχαλκιδικό Σύλλογο, ως πρόεδρος του Δ.Σ. από το
1986 μέχρι το 1993.
Απ’ το παλιό αρχείο σώθηκαν μόνο δυο πρωτότυπα
αντίτυπα του Καταστατικού του, που μας παρέδωσαν,
από τα αρχεία των πατεράδων τους, τα μέλη του Συλλόγου μας Σωτήρης Κων. Κατσαμούρης από τα Πετροκέρασα και Ιπποκράτης Κυρούδης από τον ΄Αγ. Νικόλαο.
Τους σκοπούς λοιπόν του Συνδέσμου τούς μαθαίνουμε από το Καταστατικό του. Τη δράση όμως;
Για τη δράση παίρνουμε πληροφορίες:
- Από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, τις οποίες ερεύνησε Γιάννης Κανατάς και αποσπάσματά τους αναδημοσίευσε στη μόνιμη στήλη του στον Παγχαλκιδικό Λόγο, «Σαν
απόψι τέτοια μέρα…». Από κει αντλήθηκαν επίσης στοιχεία,
ώστε να καταρτιστεί ο κατάλογος (έστω και ελλιπής) των
προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του
Συλλόγου, που δημοσιεύουμε σήμερα.
- Από την Έκθεση των Πεπραγμένων του έτους 1909,
που ανέγνωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γεώργιος Παπανικολάου στη Γεν. Συνέλευση της 7ης Φεβρουαρίου
του 1910.
Την ΄Εκθεση αυτή, την τόσο πολύτιμη, είχε στο αρχείο του ο αείμνηστος Χαλκιδικιώτης ευπατρίδης δικηγόρος Στέφανος Κότσιανος από τον Πολύγυρο και πολλά από τα στοιχεία της δημοσίευσε σε άρθρο του πριν 53
χρόνια στην εφημερίδα «Μέλλον της Χαλκιδικής» (φ.
17/5-4-1960). Το άρθρο εκείνο αναδημοσιεύτηκε στο
πρώτο τεύχος του Παγχαλκιδικού Λόγου το 2009 και
μέρος του επαναδημοσιεύεται και σήμερα, γιατί αποτελεί ντοκουμέντο μεγάλης σημασίας και αναδεικνύει τις
ανθρωπιστικές αξίας και τα εθνικά ιδανικά που από τα
πρώτα βήματά του διακονούσε ο Παγχαλκιδικός.
Ας ελπίσουμε η Έκθεση αυτή να εντοπιστεί στο αρχείο του Στέφανου Κότσιανου, τώρα που αυτό ψηφιοποιείται, για να τη δημοσιεύσουμε ολόκληρη, μαζί με
τα 320 ονόματα των πρώτων μελών του Συνδέσμου στα
2
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- Ένισχυσε το σχολικό Ταμείο «Της μικράς και απόρου Κοινότητος» Καραμπουρνού με τρεις χρυσές λίρες
Τουρκίας.
- Διοργάνωσε διάλεξιν «Περί Χαλκιδικής» με ομιλητήν τον Γεώργιον Καραγκάνην, την ετύπωσε σε ιδιαίτερα φυλλάδια και την διένειμε στα μέλη του Συλλόγου
και στα διάφορα σωματεία της Χαλκιδικής.
- Προέβη στην ίδρυση του «Πρακτορείου των υπηρετριών». Φαίνεται ότι εκατοντάδες κοριτσιών ερχότανε
από τη Χαλκιδική στη Θεσ/νίκη για να δουλέψουν και
νεαρά και απροστάτευτα που ήτανε ακολουθούσαν την
«οδόν της απωλείας» Και οργανώθηκε το «Πρακτορείο
των υπηρετριών» με σκοπό πρώτο μεν να ανακόψη αυτό
το ρεύμα της συρροής κοριτσιών από τη Χαλκιδική στη
Θεσ/νίκη και δεύτερο να προστατεύση οσα ερχότανε.
Στις 7 Φεβρουαρίου του 1910 έγινε η πρώτη «Γενική
των Μελών Συνεδρίαση». Σ’ αυτή έγινε η λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατατέθηκε ο απολογισμός
των εισπράξεων και των δαπανών, εξελέγη τριμελής
«εξελεγκτική επιτροπεία» και έγινε η εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου. Αι εισπράξεις ανέρχονταν στο
ποσόν των 15.154 γροσίων. Προήρχοντο από εγγραφές,
από δωρεές, απο τις εισπράξεις Πρακτορείου και από
«περίσσευμα χοροεσπερίδος».
Δαπάνες ήτανε: μισθός εισπρακτόρων, ενοίκια πρακτορείου και συνδέσμου, υποτροφίαι, διάφορα βοηθήματα, συνδρομή εις εφημερίδας κ.λ.π. Σε άλλο φύλλο
του «Μέλλοντος» θα δώσουμε στη δημοσιότητα την
έκθεση « των πεπραγμένων» που αναγνώσθηκε στη
γενική συνέλευση από τον αείμνηστο Ιατρό Γεώργιο
Παπανικολάου. Είναι εξαιρετικού από κάθε άποψη ενδιαφέροντος. Στο ίδιο φύλλο θα καταχωρήσουμε και τα
ονόματα των μελών του Συλλόγου κατά το πρώτο έτος
της ιδρύσεως του που ανέρχονται σε 320.
Στέφανος Αθ. Κότσιανος».

1909, ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της δράσης του
Συλλόγου του έτους εκείνου.
Γράφει λοιπόν ο Στέφανος Κότσιανος:
«Ποιοι όμως ξέρουν ότι ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος
ιδρύθηκε το πρώτον στα 1909; Και μάλιστα ότι είχε
αναπτύξει τότε μια ευρυτάτη δράσι; Σίγουρα πολλοί
λίγοι. Ο υπογραφόμενος δεν είχε ιδέα του πράγματος
αυτού, γι’ αυτό και δοκίμασε μια ζωηρή έκπληξη όταν
ανασκαλεύοντας το οικογενειακό του αρχείο βρήκε μια
κατασκονισμένη βροσούρα: «Λογοδοσία των υπό του
εν Θεσσαλονίκη Παγχαλκιδικού Συνδέσμου πεπραγμένων κατά το α΄ έτος της ιδρύσεως του». Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1909. Είχε
έδρα τη Θεσσαλονίκη αλλά είχε οργανωμένα τμήματα
σε όλη τη Χαλκιδική που είχαν τους αντιπροσώπους
τους στην κεντρική οργάνωση της Θεσσαλονίκης. «Να
τα τμήματα αυτά με τους αντιπροσώπους των:
Πολυγύρου, Γεώργιος Παπανικολάου, ιατρός,
Επανωμής, Πολ. Μοσχίδης,
Κασσάνδρας, Κων. Τριανταφύλλου,
Βασιλικών, Παν. Παναγιωτάκης,
Γαλατίστης, Νικόλαος Κοντόπουλος,
Νικήτης, Άγγελος Φιλιππίδης,
Λιαρίγκοβης, Γεώργιος Καραγκάνης,
Ιερισσού, Δημήτριος Σωνίδης,
Λειβαδίου, Άθανάσιος Τσιλιπάκος,
Βάβδου, Ιωάννης Μαχίλης,
Ζαγκλιβερίου, Ευάγγελος Πανδούλας,
Ίσβόρου, Ζάχος Εύσταθιάδης».
Η Δράση του Συλλόγου στο 1909 ήτανε πολυσχιδής,
καταπληκτική, σ’ όλους τους τομείς στον Εθνικό, στον
κοινωνικό, στο μορφωτικό.
- Εφρόντισε να επανδρώση με δασκάλους τις φτωχές
Κοινότητες της Χαλκιδικής.
- Με υποτροφίες του εσπούδασαν στο 1909 είκοσι
μαθητές.
Επτά από τη Γαλάτιστα. Οι: Γεώργιος Ν. Κώττας, η
Μαρία Κουτζιαρή, ο Σταύρος και η Σουλτάνα Αχιλλέως,
ο Μιχαήλ Σακκαλής, ο Μιχ. Συνανίδης και ο Χριστόδουλος Παπαγεωργίου.
Τρεις από τα Βασιλικά, ο Σπύρος Καραβασίλης, ο
Πασχάλης Μητρούλης και ο Βασ. Παπαθανασίου.
Ένας από την Επανωμή, ο Στυλ. Σακελλαρίου.
Δύο από τα Ραβνά τα σημερινά Πετροκέρασα, ο
Μιχ. Κωτινούδης και ο Σωτήριος Ιωάννου.
Ένας από την Κασσάνδρα, ο Χριστόδουλος Δαραβίγκας.
Ένας από την Συκιά, ο Άγγελος Καρράς.
Ένας από τον Άγ. Νικόλαο, ο Καλλικρατίδας Αρσένης.
Ένας από τη Νικήτη, ο Χρήστος Παπαχρήτου και
Ένας από τα Γιαννιτσά, ο Σωτήριος Αραπάκης.
- Εξετύπωσε σε ιδιαίτερα φυλλάδια «Συνοπτικάς οδηγίας περί Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και των συναφών
αυταίς κλάδων» και τα διένειμε δωρεάν στις Κοινότητες
της Χαλκιδικής.
- Διέθεσε σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες γρόσια
1.205.

Δυο λόγια για το έτος 1909 που αναφέρει ο Κότσιανος ως έτος ιδρύσεως:
Όπως διαβάζουμε στην αρχή του άρθρου του, ο ίδιος
ομολογεί ότι «δεν είχε ιδέα» για το χρόνο ίδρυσης και τη
δράση του Παγχαλκιδικού και επομένως η πληροφορία
του ελέγχεται.
Όπως όμως ήδη προαναφέραμε το έτος 1903 ως έτος
ίδρυσης το παρέδωσε ως ομολογία ο ιδρυτής στα παιδιά
του.
Και κάτι τελευταίο:
Αν δεχθούμε ότι το 1909 είναι το έτος ίδρυσης, τότε
προκύπτει το ερώτημα: Πώς είναι δυνατό μέσα σε ένα
χρόνο, όπως αναφέρεται στην Έκθεση πεπραγμένων του
1909, που ανακοινώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1910, να είχε
ο Σύνδεσμος τόση ευχέρεια, δύναμη και οργάνωση , ώστε
να μπορεί: να δώσει 20 υποτροφίες για να σπουδάσουν
ισάριθμοι μαθητές, να ορίσει δασκάλους σε φτωχές Κοινότητες, να διαθέσει σε αναξιοπαθούντες 1.205 γρόσια, να
έχει στο ταμείο του μεγάλες εισπράξεις 15.154 γρόσια, να
ενισχύσει το φτωχό σχολικό ταμείο του Καραμπουρνού με
τρεις χρυσές λίρες, να εκτυπώσει φυλλάδια με οδηγίες για
τους γεωργούς, κτηνοτρόφους και τα συναφή επαγγέλμα3
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τα, να ιδρύσει πρακτορείο υπηρετριών κλπ.; Είναι δυνατό
να απέκτησε μέσα σε ένα χρόνο τόση οργανωτική ισχύ και
οικονομική ευμάρεια, ώστε να παρουσιάσει τόσο πλούσια
πεπραγμένα; Η απάντηση στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:
΄Η υπήρχε «μαγιά» από τα προηγούμενα χρόνια που λειτουργούσε άτυπα ο Σύνδεσμος ή η Έκθεση των Πεπραγμένων ήταν Έκθεση της περιόδου από την ίδρυση μέχρι τη
νομιμοποίηση του το 1909.
Όποιο όμως από τα δύο και αν συνέβη, οδηγεί στο
συμπέρασμα, ότι η ίδρυση του Παγχαλκιδικού ανάγεται
στην προ του 1909 περίοδο και εύλογα στο έτος 1903,
αφού αυτό ομολογούσε ως έτος ίδρυσης ο ίδιος ιδρυτής
στα παιδιά του.

οποίος τόσο μόχθησε γι’ αυτήν και έφυγε ξαφνικά απ’
τη ζωή στις 11-11-2008.
4. Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη ύψους 5,30 μ., προσφορά του Παγχαλκιδικού προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στήθηκε στον αύλειο χώρο του
ΑΠΘ και αποτελεί για μας, σέμνωμα και καμάρι του Ιδρύματος αλλά και ολόκληρης της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ διατέθηκαν για τα μεγάλα αυτά έργα. Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η εκτέλεσή
τους δεν θα ήταν δυνατή, αν δεν υπήρχαν συμπατριώτες μας Χαλκιδικιώτες που διέθεσαν ως χορηγοί άλλοι
μικρότερα, άλλοι μεγαλύτερα και άλλοι πολύ μεγάλα
ποσά, που μαζί με τον οβολό των υπολοίπων συνέβαλαν
στην υλοποίηση τους.
Σημειώνεται ότι και τα τρία ορειχάλκινα γλυπτά είναι έργα του γλύπτη κ. Γιώργου Τσάρα, καθηγητή στη
Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., ο οποίος έχει εισπράξει πολύ καλές κριτικές για τα δημιουργήματά του. Εμείς
με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά επανειλημμένα του
εκφράσαμε την ευαρέσκειά μας.

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ
Τη δεκαετία του 1940 οι πολεμικές αναστατώσεις
που συγκλόνισαν την πατρίδα μας ανέστειλαν, όπως
ήταν φυσικό, κάθε δραστηριότητα.
Το 1952 με πρωτοβουλία του Στέφανου Κότσιανου, ο
Παγχαλκιδικός επανιδρύθηκε, από Σύνδεσμος μετονομάσθηκε σε Σύλλογος, απέκτησε νέο Καταστατικό με τους
ίδιους σκοπούς του 1909 και ξανάρχισε τη δράση του.
Με προέδρους ικανούς συμπατριώτες, ιατρούς, δικηγόρους ,εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, και με διαλεχτά
μέλη στα Δ.Σ. πορεύθηκε ανοδικά για να φθάσει στη
σημερινή ανάπτυξή του. Πέραν της περισσής ζωντάνιας
και των ποικίλων δράσεων, που είναι γνωστές από τη
δημοσίευση των ετήσιων πεπραγμένων, έχει τα τελευταία 15 χρόνια κατασκευάσει και ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, τα
οποία έχουν αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της
Χαλκιδικής και έχουν καταξιώσει τον Σύλλογο στις συνειδήσεις όλων των συμπατριωτών και φίλων. Μια απλή
αναφορά σ’ αυτά είναι αρκετή για να ολοκληρωθεί το
επετειακό αυτό χρονικό.
Τέσσερα είναι τα μεγάλα έργα που κατασκεύασε με
πρωτοβουλία και δαπάνες του ο Παγχαλκιδικός τα τελευταία χρόνια, τα οποία τον ανέδειξαν μαζί με ολόκληρη τη Χαλκιδική, στο όνομα της οποίας κατασκευάσθηκαν. Και τα τέσσερα έχουν την υπογραφή του αείμνηστου προέδρου Βρασίδα Κυργιαφίνη και των μελών
των Δ.Σ. που τον περιστοίχιζαν:
1.Το μνημείο του ανδριάντα του Καπετάν Χάψα
και της αναπαράστασης της φονικής μάχης των Βασιλικών του Ιουνίου του 1821, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, κάτω από την Ι.Μ. της Αγίας
Αναστασίας, σε οικόπεδο δύο στρεμμάτων, που παραχώρησε δωρεάν η ίδια η Μονή.
2. Η προτομή του Καπετάν Χάψα, που τοποθετήθηκε στην ανατολική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην
πλατεία έναντι του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών (τέρμα
Βούλγαρη),η οποία με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
του Δήμου Θεσσαλονίκης ονομάσθηκε Πλατεία Καπετάν Χάψα.
3. Η ιδιόκτητη αίθουσα στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού
150 τ.μ. στην οδό Μαντώς Μαυρογένους 23 (περιοχή
Ν. Ελβετίας). Εκεί ο Σύλλογος μας βρήκε επί τέλους
μόνιμη στέγη, ύστερα από 100 έτη «πλάνητος βίου». Η
αίθουσα ονομάστηκε Πνευματική Εστία Βρασίδας Κυργιαφίνης, προς τιμήν του αείμνηστου προέδρου μας, ο

Ο Παγχαλκιδικός Λόγος
Τέλος, μεγάλη προσφορά προς τα μέλη , τους φίλους
και γενικά στην κοινωνία της Χαλκιδικής αποτελεί η έκδοση, με χορηγίες και πάλι των συμπατριωτών και άλλων
φορέων, σε τριμηνιαία βάση, του περιοδικού ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Έγκυρο, ευπρεπές, με ενδιαφέρουσα
ύλη, άρθρα, πληροφορίες και ανακοινώσεις εκδίδεται
ανά τρίμηνο σε 2.500 αντίτυπα. Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ σε
όλα τα μέλη του Συλλόγου, σε όλα τα σχολεία όλων των
βαθμίδων , σε όλες τις Αρχές, σε όλους τους Δημάρχους
και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων του Νομού μας,
σε όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων, σε όλους
τους Συλλόγους και τις Βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Βρίσκεται δε αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Παγχαλκιδικού στο διαδίκτυο( www.panchalkidikos.gr). Στον
Παγχαλκιδικό Λόγο καταχωρείται πλέον η δράση και η
ιστορία του Συλλόγου και της Χαλκιδικής.
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
Σε επόμενες σελίδες δημοσιεύονται, για λόγους μνήμης και τιμής, τα ονόματα των μελών των διοικήσεων
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, από την ίδρυσή του ίσαμε
σήμερα, όσων τα στοιχεία βρήκαμε. Βασικές πηγές πληροφόρησης στην έρευνα αυτή ήταν δύο: 1) Η λίστα που
είχε καταρτίσει το 2003 η Διοίκηση του Συλλόγου κατά
τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας. Η λίστα αυτή είχε
δημοσιευθεί στον επετειακό τόμο που εκδόθηκε τότε και
που αφορούσε στις Διοικήσεις του δεύτερου μισού του
20ού αιώνα, δηλαδή από το 1952 που ανασυστάθηκε ο
Σύλλογος ως τις μέρες μας 2) Η ειδησεογραφία των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα που ερεύνησε ο κ. Γιάννης Κανατάς.
Αμέσως πιο κάτω αναφέρονται οι Πρόεδροι που διοίκησαν το Σύλλογο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, με το επάγγελμα και τον τόπο καταγωγής τους και
στις επόμενες σελίδες δημοσιεύουμε και τα μέλη των
Δ.Σ. ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ
4
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ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ Δ.Σ. ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Παπανικολάου Γεώργιος
Ιατρός
Πολύγυρος
Ευθυμιάδης Ζάχος
Έμπορος
Στρατονίκη
Παπασαραφιανός Δημήτριος Ιατρός
Κασσάνδρεια
Χατζόγλου Εμμανουήλ
Επιχειρηματίας
Γαλάτιστα
Κότσιανος Στέφανος
Δικηγόρος και βουλευτής
Πολύγυρος
Φιλιππίδης Αθανάσιος
Δικηγόρος και βουλευτής
Νικήτη
Οικονόμου Χρήστος
Βιομήχανος και έμπορος
Ταξιάρχης
Παπαγεράκης Πέτρος
Δικηγόρος και βουλευτής
Βραστά
Καλτσάς Θεόδωρος
Ιατρός
Γεροπλάτανος
Παπανικολάου Γ. Νικόλαος
Δημόσιος υπάλληλος
Πολύγυρος
Κυργιαφίνης Βρασίδας
Φιλόλογος
Βράσταμα
Διαβάζοντας τον κατάλογο διαπιστώνουμε ότι τον Παγχαλκιδικό τον διοίκησαν επώνυμοι Χαλκιδικιώτες, από
τους αξιότερους που διέθετε ο τόπος. Σήμερα απ’ αυτούς δεν ζει κανείς. Όλοι έφυγαν αλλά με ήσυχη τη συνείδησή
τους ότι επιτέλεσαν στο ακέραιο το χρέος τους προς τη γενέθλια γη, τη μάνα μας τη Χαλκιδική.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.
Κλείνουμε το επετειακό αυτό άρθρο με επίγνωση του βάρους του έργου που πρέπει να συνεχίσουμε. Στη μνήμη
εκείνων που υπηρέτησαν απ’ όποια θέση το Σύλλογό μας, αλλά και με ευθύνη για τις παρούσες και επόμενες γενιές
Χαλκιδικιωτών, συνεχίζουμε την καρποφόρα πορεία του Παγχαλκιδικού. Και ελπίζουμε στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε να αξιωθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες, την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών μας.
Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης.
Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Δημοσιεύουμε τα ονόματα των Ευεργετών, Δωρητών, Επίτιμων Μελών
και Χορηγών υπακούοντες στη αρχαιοελληνική προτροπή!

«Ανδρών αγαθών έργω γενομένων έργω και δηλούσθαι τας τιμάς»
Θουκυδίδης

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΔΩΡΗΤΕΣ
Δωρητές: Κουτσός Βασίλειος, Ιωακείμ Δέλιος, Αστέριος Ζωγράφος
Ευεργέτες: Χρήστος Μορένος, Θωμάς και Βασούλα Θεοδωρίδου, Μάρκος Θεοδωρίδης. Θεόδωρος Χουλιάρας
και Μόσχος Μόσχος.
Μεγάλοι ευεγέτες: Γεώργιος Βαγιωνάς και Ορέστης Σιμώνης.
Τιμή και ευγνωμοσύνη τους πρέπει.
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Πέραν των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών ο Παγχαλκιδικός, όσους εργάσθηκαν για τους σκοπούς
του και τον υπηρέτησαν με κάθε τρόπο, τους ανακήρυξε Επίτιμα μέλη:
Πάχτας Χρήστος, Κουτσός Βασίλειος, Θεοδωρίδης Θωμάς, Μαυρουδής Βασίλειος, Οικονόμου Ιωάννης, Βλαχάκης Κων/ντίνος, Καράβατος Ιωάννης, Γουλιάς Αθανάσιος, Τσαμουρτζής Αθανάσιος, Κοντογιαννόπουλος
Κων/ντίνος, και Σαμαράς Αστέριος.
ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Βαγιωνάς Γεώργιος (τ.4), Ζωγράφος Αστέριος (τ.2), Μασαλά-Μούστου Ευριδίκη, Μόσχος Μόσχος, Βασίλειος
και Ολυμπία Γραμμενά, Δήμος Πολυγύρου (Δήμαρχος Αστ. Ζωγράφος), Κωνσταντάρας Χρήστος, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος), Κων/ντίνος και Αφροδίτη Κοντογιαννοπούλου, Δήμος Συθωνίας (Δήμαρχος Ιωάννης Τζίτζιος).
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Τα Διοικητικά Συμβούλια του Παγχαλκιδικού Συλλόγου: 1903-2013
1903, Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος ο Γεώργιος Παπανικολάου
(Σκωτ), ιατρός από τον Πολύγυρο.
Για την πρώτη 50ετία του Συλλόγου
1903-1952 δεν βρέθηκε το αρχείο του.
Από 14-3-1912
Πρόεδρος, Γεώργιος Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος, Πολυζώης Κατακάλου
Ταμίας, Εμμανουήλ Κατακάλου
Γραμματέας, Γεώργιος Χουζούρης
Σύμβουλος, Μιχαήλ Λιόντας
Σύμβουλος, Θεαγένης Κατσαμένης
Σύμβουλος, Δ. Παγιδόπουλος
Σύμβουλος, Αθανάσιος Τσιλιπάκος
Σύμβουλος, Δημ. Ραβνιωτόπουλος
Σύμβουλος, Εμμ. Τσιτσιμήτας
Σύμβουλος, Κων. Τριανταφύλλου
-Βλέπε Παγχαλκιδικός Λόγος τ. 6ο (2011) σελ. 36,37

Από 19-3-1914
Πρόεδρος, Ζάχος Ευθυμιάδης
Αντιπρόεδρος, Χρήστος Κατάκαλος
Γραμματέας, Χρήστος Σταύρου
Ταμίας, Άγγελος Φιλιππίδης
Σύμβουλος, Μιχαήλ Λιόντας
Σύμβουλος, Ιωάννης Μαχίλης
Σύμβουλος, Χρήστος Παπανικολάου
Σύμβουλος, Κ. Μαρέτης
Σύμβουλος, Ν. Αγγελόπουλος
Σύμβουλος, Δημήτριος
Παπασαραφιανός
Σύμβουλος, Περικλής Γαρουφάλου
Σύμβουλος, Απόστολος Γιαννούδης
Σύμβουλος, Γεώργιος Δέλιος
Σύμβουλος, Εμμ. Κατάκαλος
-Βλέπε Παγχαλκιδικός Λόγος τ. 10ο (2011) σελ. 30,31

Από 19-3-1921
Πρόεδρος, Παπασαραφιανός, ιατρός
Αντιπρόεδρος, Ι. Μαχίλης, δικηγόρος
Γεν. Γραμματέας, Βασίλειος Βασιλικός
Ιδιαίτερος του Δημάρχου
Ταμίας, Ιατρόπουλος
-Βλέπε Παγχαλκιδικός Λόγος τ. 6ο (2011) σελ. 36,37

Από 7-6-1927
Χρυσοχόου, Στεργιανόπουλου,
Βασιλικού, Παπούλια,
Βατσιέρη, Ν. Κώττα, Παιονίδη,
Δαλαβέρα, Χριστοδούλου
Αναπληρωματικά μέλη
Ζαχαρίου, Δημητρίου, Ιωαννίδου,
Δ. Βαράνου
Από 19-1-1930
Δ. Ζαχαρίας, Β. Βασιλικός,
Β. Παπασαραφιανός, Α. Τσιολάκης,
Κ. Καραθανάσης, Χ. Τρακατέλης,
Γ. Κώττας, Β. Δαραβίγκας και Εμμ.
Χατζόγλου

(Σ.Σ. Προφανώς είναι ο κατάλογος των εκλεγέντων, πριν
συγκροτηθούν σε σώμα Π.1. τ. 10ο, σελ. 30-31)

Από 3-2-1931
Πρόεδρος, Χατζόγλου Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος, Άγγελος Παπαγγέλου
Γεν. Γραμματέας, Γεώργιος Βλάχου
Γεν. Γραμματέας, Βας. Δαραβίγκας
Ειδ. Γραμματέας, Κων. Καραθανάσης
Σύμβουλος, Ε. Σουανίδης
Σύμβουλος, Σταύρος Παπασταύρου
Σύμβουλος, Χρήστος Παπανικολάου
Σύμβουλος, Γεώργιος
Στεργιανόπουλος
-Βλέπε Παγχαλκιδικός Λόγος τ. 6ο (2011) σελ. 36,37

Από 1-2-1952, Πρ. Διοικ. Επιτροπή
Πρόεδρος, Στέφ. Κότσιανος
Αντιπρόεδρος, Αρ. Κατσαούνης
Γ. Γραμματέας, Α. Μαρέτης
Ταμίας, Κλεάνθ. Θεμελής
Μέλος, Κ. Σταμνάς
Μέλος, Σ. Χαριστός
Μέλος, Χ. Κελέσης
Μέλος, Ν. Παπαγιάννης
Μέλος, Κ. Τσελεπής
Από 17-3-1952, Δ. Συμβούλιο
Πρόεδρος, Χρήστος Οικονόμου
Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Κώνστας
Γ. Γραμματέας, Κλεάνθης Θέμελης
Ταμίας, Ιωάννης Ιατρόπουλος
Μέλος, Αριστείδης Κατσαούνης
Μέλος, Ηλίας Φτίκας
Μέλος, Αστέριος Τσάκαλος
Μέλος, Δημήτριος Βασιλικός
Μέλος, Αθανάσιος Φιλιππίδης
Από 19-11-1954
Πρόεδρος, Στέφανος Κότσιανος
Αντιπρόεδρος, Αθαν. Φιλιππίδης
Γ. Γραμματέας, Ηλίας Παπαστεργίου
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Μέλος, Χρήστος Οικονόμου
Μέλος, Γεώργιος Ψυχούλας
Μέλος, Άννα Ιώβ Καραπάνου
Μέλος, Παναγιώτης Καδής
Μέλος, Πέτρος Παπαγεράκης
Από 19-5-1955 Λόγω παραιτήσεως
του Προέδρου Στέφ. Κότσιανου, νέος
Πρόεδρος ο Αθαν. Φιλιππίδης και
Αντιπρόεδρος ο Γ. Ψυχούλας
Από 9-4-1957 Ο Νικηφόρος Τραγανός
στη θέση του Ηλ. Παπαστεργίου
Από 19-11-1959
Πρόεδρος, Αθαν. Φιλιππίδης
Αντιπρόεδρος, Πέτρος Παπαγεράκης
Γ. Γραμματέας, Αν. Ξυπολητά
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Μέλος, Νικόλαος Τραγανός
Μέλος, Χαρίλ. Δώδος
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Μέλος, Αντ. Μιχαλάκης
Μέλος, Παν. Καδής
Μέλος, Αριστ. Κατσαούνης
18-4-1962 Αποχωρεί ο Αθαν.
Φιλιππίδης. Νέος Πρόεδρος ο Πέτρος
Παπαγεράκης, Αντιπρόερδος ο
Νικόλαος Τραγανός και Γ. Γραμματέας ο
Παν. Καδής.
Από 29-5-1962
Πρόεδρος, Πέτρος Παπαγεράκης
Αντιπρόεδρος, Χαρίλ. Δώδος
Γ. Γραμματέας, Παν. Καδής
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Μέλος, Μιλτιάδης Γεωργούλας
Μέλος, Γεώργιος Παπαθανασίου
Μέλος, Γεώργιος Ιερισσιώτης
Μέλος, Βασίλειος Τερτιλίνης
Μέλος, Αστέριος Τσάκαλος
Από 21-12-1963 Λόγω παραιτήσεως
του προέδρου Πέτρου Παπαγεράκη
εκλέγονται: Πρόερδος ο Χαρίλαος
Δώδος και Αντιπρόεδρος ο Αθαν.
Παπαγεράκης
Από 25-6-1964 Παραιτείται
ο πρόεδρος Χαρίλ. Δώδος,
αναπληρώνεται από τον Βασίλειο
Νάκου Κουτσό και εκλέγονται
Πρόεδρος ο Αθαν. Παπαγεράκης και
Αντιπρόεδρος ο Αστέριος Τσάκαλος
Από 10-4-1965
Πρόεδρος, Θεόδωρος Καλτσάς
Αντιπρόεδρος, Αστέριος Τσάκαλος
Γ. Γραμματέας, Παναγιώτης Καδής
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Μέλος, Βασίλειος Νάκου Κουτσός
Μέλος, Τιμολέων Μακρογιάννης
Μέλος, Αστέριος Χασιώτης
Μέλος, Χρήστος Κεχαγιάς
Μέλος, Αθανάσιος Παπαγεράκης
Από 6-7-1965 Ο Γεώργιος Αγγελίδης σε
αναπλήρωση του Αθαν. Παπαγεράκη
που παραιτήθηκε.
Από 24-5-1968
Πρόεδρος, Θεόδωρος Καλτσάς
Αντιπρόεδρος, Αστέριος Τσάκαλος
Γ. Γραμματέας, Βασίλειος Κουτσός
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Μέλος, Παν. Καδής
Μέλος, Δημ. Παπαχρήστου
Μέλος, Νικ. Παπανικολάου
Μέλος, Χ. Κεχαγιάς
Μέλος, Κων. Γάκης
Από 6-3-1969 Στη θέση του Κων. Γάκη
που παραιτήθηκε, ο Αθαν. Καραγιάννης
Από 19-3-1970 Ο Κώστας Γεωργούλας
σε αναπλήρωση του θανόντος
Αστερίου Τσάκαλου. Αντιπρόεδρος ο
Χρ. Κεχαγιάς.
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Από 12-2-1979
Πρόεδρος, Θεόδωρος Καλτσάς
Αντιπρόεδρος, Άγγελος Γεωργούδης
Γ. Γραμματέας, Βασίλειος Κουτσός
Ταμίας, Γεώργιος Παπαδήμος
Έφορος, Γ. Μαρκογιάννης
Μέλος, Παναγ. Καδής
Μέλος, Τιμ. Μακρογιάννης
Μέλος, Βασίλειος Πετρίτσης
Από 14-11-1979 Οι Αργυρώ
Φερμέλετζη και Βασ. Αγιομαμίτης σε
αναπλήρωση των Τιμ. Μακρογιάννη και
Χρ. Παπανικολάου.
Από 15-12-1986
Πρόεδρος, Νικόλαος
Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος, Βασίλειος Ιορδανίδης
Γ. Γραμματέας, Χρ. Ματαυτσής
Ταμίας, Θωμάς Θεοδωρίδης
Έφορος, Άγγελος Φιλιππίδης
Μέλος, Νικ. Τσεκούρας
Μέλος, Βασίλειος Νάκου Κουτσός
Μέλος, Αργυρώ Φερμέλετζη
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Από 11-1-1988 Ο Βασίλειος Πετρίτσης
σε αναπλήρωση του Χρ. Ματαυτσή.
Σημ. Για την περίοδο 1988-1993 δεν
υπάρχουν πρακτικά.
Από 30-9-1989
Πρόεδρος, Νικόλαος
Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Αλεξανδρής
Γεν. Γραμματέας, Θωμάς Θοδωρίδης
Ταμίας, Ιωάννης Οικονόμου
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Βασίλειος Κουτσός
Μέλος, Άγγελος Φιλιππίδης
Από 6-4-1992
Πρόεδρος, Νικόλαος
Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Γεν. Γραμματέας, Θωμάς Θοδωρίδης
Ταμίας, Ιωάννης Οικονόμου
Μέλος, Κων. Κοντογιαννόπουλος
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Χρήστος Μορένος
Από 3-11-1993
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Αλεξανδρής
Γ. Γραμματέας, Θωμάς Θεοδωρίδης
Ταμίας, Ιωάννης Οικονόμου
Έφορος Δ. Σχ., Αθαν. Γουλιάς
Μέλος, Κων. Κοντογιαννόπουλος
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Χρήστος Μορένος
Μέλος, Άγγελος Φιλιππίδης

Από 18-5-1994
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος Γουλιάς
Ταμίας, Κων. Κοντογιαννόπουλος
Βοηθ. Ταμία, Χρήστος Μορένος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιω. Οικονόμου
Μέλος, Γεώργιος Αλεξανδρής
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Άγγελος Φιλιππίδης
Από 15-2-1995
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος Γουλιάς
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Αναστασία
Βογιατζή
Βοηθ. Ταμία, Χρήστος Μορένος
Μέλος, Βασίλειος Νάκου Κουτσός
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Ιωάν. Οικονόμου
Από 19-1-1997
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος Γουλιάς
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Χρυσάνθη
Κοσμά
Μέλος, Κων/τίνος Βλαχάκης
Μέλος, Βασίλειος Μαυρουδής
Μέλος, Χρήστος Μορένος
Μέλος, Ιωάν. Οικονόμου
Από 15-1-1999
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος
Τσαμουρτζής
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιωάν. Καράβατος
Μέλος, Κων/τίνος Βλαχάκης
Μέλος, Αθανάσιος Γουλιάς
Μέλος, Μαρία Καρρά
Οικονομοπούλου
Μέλος, Παναγιώτης Σταματίκας
Από 4-1-2001
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Α’ Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Γουλιάς
Β’ Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος
Τσαμουρτζής
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιωάν. Καράβατος
Μέλος, Πάνος Βερροιώτης
Μέλος, Κων/τίνος Βλαχάκης
Μέλος, Μιχάλης Καραμούζης
Από 20-1-2003
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Α’ Αντιπρόεδρος, Αθανάσιος Γουλιάς
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Β’ Αντιπρόεδρος, Θωμάς Θεοδωρίδης
Γ. Γραμματέας, Αθανάσιος
Τσαμουρτζής
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιωάν. Καράβατος
Μέλος, Πάνος Βερροιώτης
Μέλος, Κων/τίνος Βλαχάκης
Μέλος, Μιχάλης Καραμούζης
Από 9-1-2005
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Καράβατος
Γ. Γραμματέας, Ιωάννης Γαλαρνιώτης
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιωάννης Κοτσάνης
Μέλος, Πάνος Βερροιώτης
Μέλος, Κωνσταντίνος Βλαχάκης
Μέλος, Ευρυδίκη Ζαχοπούλου
Μέλος, Μιχαήλ Καραμούζης
Από 14-1-2007
Πρόεδρος, Βρασίδας Κυργιαφίνης
Αντιπρόεδρος, Πάνος Βερροιώτης
Γ. Γραμματέας, Ιωάννης Γαλαρνιώτης
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος Δ-Μορφ. Σχ., Ιωάννης
Κοτσάνης
Μέλος, Σταύρος Αυγολούπης
Μέλος, Ελένη Μαυρίδου
Μέλος, Ιωάννης Σαμαράς
Μέλος, Μαρία Τσαμουρτζή
Από 11-1-2009
Πρόεδρος, Μιχαήλ Καρτσιώτης
Αντιπρόεδρος, Σταύρος Αυγολούπης
Γ. Γραμματέας, Ιωάννης Κοτσάνης
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος, Μαρία Τσαμουρτζή
Μέλος, Ιωάννης Γαλαρνιώτης
Μέλος, Ιωάννης Σαμαράς
Μέλος, Θεόδωρος Τσαμούρης
Μέλος, Ανδρομάχη Κωστοπούλου
Από 16-1-2011
Πρόεδρος, Μιχαήλ Καρτσιώτης
Αντιπρόεδρος, Πάνος Βερροιώτης
Γεν. Γραμματέας, Ιωάννης Κοτσάνης
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Έφορος, Ζηνοβία Ιππ. Πάτχα
Μέλος, Θεόδωρος Τσαμούρης
Μέλος, Ιωάννης Σαμαράς
Μέλος, Ανδρομάχη Κωστοπούλου
Μέλος, Ζαφείρης Ι. Οικονόμου
Από 20-1-2013
Πρόεδρος, Μιχαήλ Καρτσιώτης
Αντιπρόεδρος, Πάνος Βερροιώτης
Γεν. Γραμματέας, Ιωάννης Κοτσάνης
Ταμίας, Αβραάμ Παπαδόπουλος
Ειδ. Γραμ. Αστέριος Λυρτζής
Μέλος, Ζηνοβία Ιππ. Πάτχα
Μέλος, Θεόδωρος Τσαμούρης
Μέλος, Ανδρομάχη Κωστοπούλου
Μέλος, Ασημίνα Γιαννακάρη
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Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ (Ελληνοβουλγαρικοσ) ΠΟΛΕΜΟΣ. 1913
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Η απελευθέρωση

της Θεσσαλονίκης απο- λες – Κόλπου Ελευθερών. Η συμφωνία της Ελλάδας και
τέλεσε για την Ελλάδα το πρώτο θετικό αλλά και εθνι- Σερβίας είχε καθαρώς αμυντικό χαρακτήρα και πουθενά
κό μαζί ιστορικό γεγονός του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, δεν υπήρχε η παραμικρή νύξη επιθετικής πρωτοβουλίας
στον οποίο οι βαλκανικοί λαοί κατόρθωσαν με θυσίες των δύο συμμάχων κατά της Βουλγαρίας. Η αποπομπή
αμέτρητες να εκδιώξουν, μετά από τεσσάρων και πλέον του μετριοπαθούς πρωθυπουργού Γκέσωφ από τον βααιώνων δουλείας, τους Οθωμανούς. Οι νίκες, ωστόσο, σιλιά της Βουλγαρίας Φερδινάνδο και η αντικατάστασή
των συμμάχων βαλκανικών λαών, Ελλήνων, Σέρβων και του από τον αδιάλλακτο Ντάνεφ σήμαινε ότι επερχόΒουλγάρων, έμελλε να δημιουργήσουν σειρά διαφωνι- ταν αναπόφευκτα νέα ρήξη αυτήν την φορά μεταξύ των
ών, ανταγωνισμών και εδαφικών διεκπρώην νικητών συμμάχων. Και τα σύνδικήσεων. Η ελληνική πλευρά, διά του
νεφα του πολέμου έφθαναν απειλητικά
Υπουργού Εξωτερικών Λάμπρου Κοστα νότια Βαλκάνια, όταν οι Βούλγαροι
ρομηλά, εισηγούνταν για τον διαμελιαπέρριψαν την πρόταση της Ρωσσίας
σμό της ευρωπαϊκής Τουρκίας να περιγια ειρηνικό διακανονισμό των διαφοέλθουν η ΚΠολη και τα Στενά, υπό διρών των εμπλεκομένων χωρών, καθώς ο
εθνές καθεστώς, τα εδάφη μεταξύ ΝέΦερδινάνδος απάντησε ότι δεν θα εγκαστου και Έβρου στην Βουλγαρία, η Κατέλειπε στην τύχη τους «τους αδελφούς
βάλα, η Θεσσαλονίκη και η Αυλώνα
Μακεδόνες», επικαλούμενος ταυτοχρόστην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό απέρρινως την συνθήκη του Αγίου Στεφάνου.
πτε η Βουλγαρία που αντιπρότεινε να
Ήδη όλο αυτό το διάστημα η βουλγααρκεστεί η Ελλάδα στα νησιά του Αιρική κοινή γνώμη προετοιμαζόταν για
γαίου και την Κρήτη. Στοίχειωνε στην
τον νέο πόλεμο. Ανήσυχος ο Έλλην πρέσκέψη των Βουλγάρων το όραμα της
σβυς στην Σόφια, Πανάς, πληροφορούΜεγάλης Βουλγαρίας που επί χάρτου
σε την κυβέρνησή του στην Αθήνα για
μόνον την είχε δημιουργήσει η Συνθήτον πολεμικό παροξυσμό που δημιουρκη του Αγίου Στεφάνου του 1878, πλαγούσαν οι βουλγαρικές εφημερίδες όλο
στό και ψευδεπίγραφο δημιούργημα
αυτό το διάστημα, καλώντας στρατό
του πανσλαβιστή Ιγνάτιεφ. Στον ακήκαι λαό να στρατευθούν στην πραγμαρυκτο πόλεμο που θα ακολουθήσει
τοποίηση της συνθήκης του Αγίου ΣτεΟι εύζωνοι εξορμούν
μετά τις πρώτες νίκες των τριών βαλφάνου. Στο μεταξύ όλο αυτό το διάστηκανίων συμμάχων επιδίωξη κυρίαρχη της Βουλγαρίας μα μεταξύ δηλ. Οκτωβρίου 1912 – Ιουνίου 1913 συχνά
ήταν η Θεσσαλονίκη, στην οποία από τα τέλη Οκτω- ήσαν τα μικροεπεισόδια μεταξύ ελληνικού και βουλγαβρίου 1912 ως την έναρξη του ελληνοβουλγαρικού πο- ρικού στρατού τόσον στην Θεσσαλονίκη, όσο και περιλέμου του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, τα μέσα δηλ. Ιου- φερειακά, όπου οι δύο στρατοί είχαν σταματήσει τις νινίου του, 1913, οι Βούλγαροι φέρονταν ως συγκυρίαρ- κηφόρες επιχειρήσεις τους κατά των Τούρκων στα τέλη
χοι. Απέναντι στην βουλγαρική αδιαλλαξία ο Βενιζέλος Οκτωβρίου 1912. Τα περιφερειακά επεισόδια σημειώζήτησε, εκμεταλλευόμενος την δυσπιστία των Σέρβων νονταν συνήθως στην γραμμή συγκυριαρχίας ,ήτοι στο
έναντι των Βουλγάρων, την συμμαχία με την Σερβία. Οι Παγγαίο – Νιγρίτα – Καρατζόβα – 14ο χλμ. της αμαξιτής
διπλωματικές, κατά κανόνα μυστικές συζητήσεις, άρχι- οδού Θεσσαλονίκης Σερρών. Θυμίζουμε ότι οι Βούλσαν ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου του 1913 αρχικά σε γαροι είχαν καθηλωθεί από τον ελληνικό στρατό στις
διπλωματικό επίπεδο και έπειτα σε στρατιωτικό σύμ- 26 Οκτωβρίου 1912 στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης
φωνο φιλίας και αμυντικής συμμαχίας που υπεγράφη – Σερρών και ότι δύο βουλγαρικά τάγματα στρατωνίτην 19η (ν. ημερ.) Μαΐου 1913 στην Θεσσαλονίκη. Η ζονταν στην Θεσσαλονίκη υπό το πρόσχημα της αναουσία της ελληνοσερβικής συνθήκης έκαμνε λόγο για παύσεως ύστερα από άδεια του Διαδόχου Κωνσταντίαμοιβαία εγγύηση των εδαφών των δύο χωρών και την νου. Στις 17 Ιουνίου, με το παλιό ημερολόγιο, του 1913
αμοιβαία παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε περίπτωση τα βουλγαρικά στρατεύματα προσέβαλαν στην Γευγελή
απρόκλητης εχθρικής επιθέσεως. Το άρθρο 2 της ίδιας τις σερβικές προφυλακές και την ίδια μέρα την Νιγρίσυνθήκης έκαμνε λόγο για την διανομή των εδαφών, τα και τις Ελευθερές τις ελληνικές. Άρχιζε ο Β΄ Βαλκαπου θα εκχωρούσε η Τουρκία στους νικητές, και ότι θα νικός Πόλεμος.
συνεννοούνταν Ελλάδα και Σερβία ερήμην της ΒουλγαΉδη οι τρεις πρώην σύμμαχοι, εν όψει του πολέρίας. Τα άρθρα 4 και 5 καθόριζαν τα σερβοβουλγαρικά μου είχαν παρατάξει τις δυνάμεις τους προληπτικώς σ’
και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην γραμμή Μπέ- όλα τα μέτωπα. Την ίδια μέρα, 17 Ιουνίου 1913, άρχι8
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ζε η μάχη της Θεσσαλονίκης ύστερα από το τελεσίγρα- γρίτας της 20 Ιουνίου 1913. Οι υποχωρούσες βουλγαριφο του στρατηγού Καλλάρη, προς τον Βούλγαρο φρού- κές δυνάμεις, σύμφωνα με σχέδια του βουλγαρικού επιραρχο να αποχωρήσει με την φρουρά του αφοπλισμένη τελείου, συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Δοϊράνης,
από την Θεσσαλονίκη. Η βουλγαρική πλευρά απέρρι- όπου θα αμύνονταν απέναντι στην προέλαση του ελψε το τελεσίγραφο, ακολούθησαν σφοδρές μάχες στην ληνικού στρατού, που επεδίωκε να έλθει σε επαφή με
Αγία Σοφία, και τα στενά της (το βουλγαρικό Φρουραρ- τους Σέρβους. Προς συνάντηση των Βουλγάρων κινήχείο στεγαζόταν απέναντι από την Αγία Σοφία, όπου θηκαν προς την Δοϊράνη η 6η και 10η Μεραρχία και άρχισήμερα το ζαχαροπλαστείο Τερκενλής), στην Αχειρο- σαν επιτεθέμενες το πρωί της 23 Ιουνίου. Στις μάχες της
ποίητο, στην Κασσάνδρου. Σ’ αυτά τα σημεία είχαν οχυ- 23 και 24 Ιουνίου έλαβαν μέρος συντάγματα ευζώνων
ρωθεί οι Βούλγαροι προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση. και πεζοναυτών, που αντιμετώπισαν επιτυχώς βουλγαΤην επόμενη και την μεθεπόμενη οι Βούλγαροι παραδό- ρικούς αντιπερασπισμούς απέναντι από την Γευγελή και
θηκαν, έχοντας 60 νεκρούς, 17 τραυματίες και 1.360 αιχ- εισβολή στην Καρατζόβα. Το βράδυ της 24 Ιουνίου είχε
μαλώτους. Οι ελληνικές δυνάμεις είχαν 18 νεκρούς και λήξει και η μάχη της Δοϊράνης και η ευρεία περιοχή της
είχε εκκαθαρισθεί από τους Βουλγάρους.
17 τραυματίες.
Τις επόμενες ημέρες ο ελληνικός στρατός συνέχισε
Τις επόμενες ημέρες οι τέσσερις ελληνικές Μεραρχίτις εκκαθαριστικές επιχειρήες κινήθηκαν προς το Κιλκίς.
σεις με κατεύθυνση προς το
Την 19 Ιουνίου 1913 έξω από
Νέο Πετρίτσι και την Βυρώτο χωριό Μάνδρες ο ελληνινεια. Στις επιχειρήσεις αυτές
κός στρατός με την 5η Μεραρδραστηριοποιούνταν η 1η και
χία και εφ’ όπλου λόγχη επί7η Μεραρχία που με τους ευθεση κατέλαβε τα βουλγαρικά
ζώνους έφθασαν στην Βετρίνα
χαρακώματα έχοντας βαρύταανατρέποντας την βουλγαριτες απώλειες, 1.200 νεκροί και
κή άμυνα. Η 6η Μεραρχία προτραυματίες. Την 20 Ιουνίου
η
χώρησε και κατέλαβε το Σιδη1913 η 2 Μεραρχία προήλαρόκαστρο, όπου βρήκε τον μησε από την πλευρά του Γαλλιτροπολίτη Κωνσταντίνο και
κού ποταμού και ύστερα από
100 προκρίτους σφαγμένους.
μάχη σώμα με σώμα έφθανε
Την 25 Ιουνίου η 7η Μεραρχία
έξω από το Κιλκίς. Η 21η ΙουΑπό την μάχη του Λαχανά
έλαβε διαταγή να κινηθεί προς
νίου βρήκε τους Βουλγάρους
να υποχωρούν σ’ όλα τα μέτωπα και τον Κωνσταντίνο τις Σέρρες καθώς το Ελληνικό Στρατηγείο πληροφορούνα διατάσσει γενικά καταδίωξη του εχθρού. Έτσι έληξε νταν ότι οι Βούλγαροι άρχισαν την εκκένωση της Ανατ.
η μάχη του Κιλκίς, όπου οι τέσσερις ελληνικές Μεραρ- Μακεδονίας, αλλά καθυστέρησε μία ημέρα να προελάχίες που έλαβαν μέρος σ’ αυτήν την τριήμερη μάχη εί- σει προς τις Σέρρες, καθώς βραδυπόρησε απασχολημέχαν 5.662 νεκρούς και τραυματίες. Στο αριστερό άκρο νη με την επισκευή των γεφυρών του Στρυμόνα. Η κατης ελληνικής στρατιωτικής παρατάξεως δρούσε η 10η θυστέρηση αυτή έδωσε το χρόνο στους Βουλγάρους να
Μεραρχία, που την 19η Ιουνίου κατέλαβε την Γευγελή πυρπολήσουν υποχωρώντας τις Σέρρες. Έτσι όταν εικαι τους Ευζώνους και κατευθύνθηκε προς το Κιλκίς. σήλθε ο ελληνικός στρατός στην πόλη, την βρήκε ολοΤο δεξιό άκρο της ελληνικής στρατιωτικής παρατάξεως κληρωτικά κατεστραμμένη και πολλούς κατοίκους της
με την 1η Μεραρχία κατευθύνθηκε προς Βορρά και κα- κρεουργημένους. Ήταν η 28 Ιουνίου. Την 1 Ιουλίου το
τέλαβε την Όσσα, την Μπέροβα την 20 Ιουνίου, ενώ η 21ο σύνταγμα κατέλαβε την Δράμα και οι Βούλγαροι
6η Μεραρχία κατέλαβε, ύστερα από μονομαχία πυροβο- υποχωρώντας σιδηροδρομικώς προς την Ξάνθη πυρλικού και μάχες σώμα με σώμα, την Άσσηρο. Ακολού- πόλησαν το Δοξάτο και έσφαξαν 3.000 κατοίκους του.
θησε στην συνέχεια η πορεία προς τον Λαχανά, όπου Εν τω μεταξύ ο στρατός μας προήλασε βόρεια, κατέλαείχαν υποχωρήσει οι Βούλγαροι με σώματα κομιτατζή- βε την Βροντού, το Ζύρνοβο (Κάτω Νευροκόπι), ενώ η
δων. Κατά των Βουλγάρων ενεργούσαν η 1η και 6η Με- 8η Μεραρχία κατευθύνθηκε προς την Ξάνθη και στις 11
ραρχία με σύνταγμα Πυροβολικού που με συντονισμέ- Ιουλίου κατέλαβε την Χρυσούπολη και στις 12 την Ξάννη επίθεση εξέβαλαν τους εχθρούς από τα χαρακώμα- θη. Την ίδια μέρα ο ελληνικός στόλος κατέλαβε το Πόρτά τους. Βαρύς και εδώ ο φόρος του αίματος των Ελ- το Λάγος και την Αλεξανδρούπολη (τότε Δεδεαγάτς).
Τις προηγούμενες μέρες 24 – 26 Ιουνίου 1913 οι 2η, 3η,
λήνων στρατιωτών των δύο Μεραρχιών : 2.701 νεκροί
η
η
και τραυματίες. Από την άλλη η 7 Μεραρχία κινούμε- 4 και 5η Μεραρχίες προήλασαν από τα περάσματα του
νη στο άκρο δεξιό του ελληνικού στρατού την 19η Ιου- Μπέλες και έφθασαν έξω από το Σιδηρόκαστρο, αφού
νίου κατευθύνθηκε προς την Νιγρίτα, αφού άφησε ένα κατέλαβαν προηγουμένως την Στρώμνιτσα. Τις ημέρες
σύνταγμά της στην Ασπροβάλτα. Με ταχεία προέλαση, 27 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 1913 ο ελληνικός στρατός με τααφού παρέκαμψε την βουλγαρική αντίσταση στο Σκε- χύτατη προέλαση κινήθηκε προς το Πετρίτσι, το Νευροπαστό, έφθασε στην Νιγρίτα, την οποία υποχωρώντας κόπι και το Πέτσοβο, καταδιώκοντας τον εχθρό, πέραοι Βούλγαροι πυρπόλησαν σφάζοντας όσους κατοίκους σε τα στενά της Κρέσνας (8 – 11 Ιουλίου 1913) και έδωείχαν μείνει στην πόλη. Είναι το ολοκαύτωμα της Νι- σε την τελευταία μάχη στο Σιμιτλή στις 13 Ιουλίου. Εδώ
9
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σταμάτησε η νικηφόρα προέλαση του ελληνικού στρατού και εδώ βρήκε τους αντιπάλους η ανακωχή. Ήταν η
18 Ιουλίου 1913. Και ήταν και η ώρα της διπλωματίας με
την συνθήκη του Βουκουρεστίου που υπογράφηκε στις
18 Ιουλίου και ρύθμιζε έκτοτε τα σύνορα, ως είναι σήμερα, των βαλκανικών χωρών.
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι έδειξαν ότι η Ελλάδα προχώρησε με εθνική ομοψυχία, αφάνταστο και πρωτόγνωρο
ηρωισμό του λαού της, χάρη στα οποία η Πατρίδα διπλασιάστηκε, αφού από τα 63.211 τετραγ. χιλιόμετρα έφθασε
στα 120.308 και ο πληθυσμός από 2.631.952 σε 4.718.221.
Απέκτησε πλούσια εδάφη στις Νέες Χώρες, νέες επικοινωνίες με την Βαλκανική Χερσόνησο, νέες ελπιδοφόρες

προοπτικές στην οικονομία, αισιοδοξία για το μέλλον, διεθνή αναγνώριση λόγω της διευρυμένης γεωγραφικής
της θέσεως. Χρειάσθηκαν, όμως, για μιαν ακόμη φορά οι
θυσίες του λαού μας. Όλο αυτό το διάστημα 29.800 αξιωματικοί και οπλίτες προσέφεραν την ζωή τους για την
Πατρίδα. Ιερά σφάγια του Γένους. Κατακαημένη σημερινή Ελλάδα φαίνεται πως τους ξέχασες, αυτούς που όταν
τέλειωναν οι σφαίρες τους χρησιμοποιούσαν πέτρες επιτιθέμενοι κατά των εχθρικών χαρακωμάτων, τάγματα ελληνικά ψυχωμένα «τρελλών εθελοντών με παράφρονες
από αγάπη για την Πατρίδα αξιωματικούς», όπως θα γράψει λίγο αργότερα ο πολεμιστής των Βαλκανικών Πολέμων, ο έπειτα ακαδημαϊκός Στράτης Μυριβήλης.

* * *

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1922-2012:
90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ
ΒΑΪΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Δημοσιογράφος

Η περίοδος

2012-2013 σηματοδοτεί μια διπλή για παραθαλάσσιες θέσεις με αυξημένη υγρασία.
επέτειο για τη Χαλκιδική. Τη χρονιά που μας πέρασε συΑυτοί οι άνθρωποι όμως δεν ήταν τυχαίοι. Εκεί που
μπληρώθηκαν 100 χρόνια από την απελευθέρωση της ζούσαν για χιλιάδες χρόνια διατήρησαν στις ψυχές τους
Μακεδονίας(αρκετών τμημάτων της και της Χαλκιδικής) τις πανανθρώπινες αξίες της ορθόδοξης εκκλησίας και
και ταυτόχρονα κλείνουν σιγά-σιγά 90 χρόνια από την του Ελληνισμού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολέλευση των προσφύγων στο νομό μας, μετά την κατα- λοί άνθρωποι προτίμησαν να μεταφέρουν τα ιερά εικοστροφή της Μικράς Ασίας. Δενίσματα μαζί τους και όχι είδη
κάδες είναι τα χωριά που ιδρύθηπρώτης ανάγκης. Η Καππαδοκαν την περίοδο 1922-1924 στη
κία, τόπος καταγωγής αρκετών
Χαλκιδική και δεκάδες χιλιάδες
χωριών της Χαλκιδικής, ονομάο αριθμός των «νέων» κατοίκων
ζεται Αγιοτόκος και Αγιοτόπος.
που προστέθηκαν στους ντόΆρα ήταν μαθηματικά αποδεπιους, πολλαπλασιάζοντας τις
δειγμένο ότι θα πρόκοβαν και
παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα,
στη μητρόπολη Ελλάδα, όπως
τις καθημερινές συνήθειες. Η
βέβαια και έγινε. Ζυμωμένοι με
άφιξή τους μετά την κατάρρευτο χώμα, την καλλιέργεια της
ση του μετώπου και στο πλαίσιο
γης αλλά και το εμπόριο δεν
της ανταλλαγής των πληθυάργησαν να διακριθούν για την
σμών δεν έγινε με τις καλύτερες
προκοπή και τη νοικοκυροσύνη
προϋποθέσεις για διάφορους
τους. Σαφέστατα και υπήρξαν
Ξεριζωμός και πορεία προς την προσφυγιά
λόγους. Οι ντόπιοι κάτοικοι για
μύριες δυσκολίες. Οι πρόσφυγες
μεγάλο χρονικό διάστημα κραπάλεψαν σκληρά, αγωνίστηκαν,
τούσαν τις επιφυλάξεις τους έναντι των προσφύγων και έχυσαν ιδρώτα και πάρα πολλοί έδωσαν τη ζωή τους για
υπάρχουν διάφορες ιστορίες που καταμαρτυρούν αυτήν να ορθοποδήσουν τα μέλη των οικογενειών τους, οι γετην εικόνα. Από την άλλη, οι πληθυσμοί ήταν εξαθλιω- νιές που ακολουθούσαν. Οι περιοχές στις οποίες εγκαμένοι καθώς αναγκάστηκαν να μετακινηθούν, σχεδόν ταστάθηκαν δεν ήταν ούτε οι πιο εύφορες, ούτε είχαν
οδοιπορικά, για χιλιάδες χιλιόμετρα, σέρνοντας τον πόνο το καλύτερο κλίμα. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθαίνουν
και την πίκρα της προσφυγιάς, αντιμετωπίζοντας κακου- αμέτρητοι σε καθημερινή βάση από την ελονοσία και
χίες, επιθέσεις από τον εχθρό, από τους «φίλους». Πολλοί άλλες ασθένειες. Κάποιοι δεν άντεξαν και έφυγαν για
ήταν αυτοί οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή άλλα σημεία της μητρόπολης Ελλάδας, εκεί όπου δεν
πάνω στα καράβια που τους μετέφεραν ή μη μπορώντας υπήρχε πολλή υγρασία.
να αντέξουν τις συνθήκες μετακίνησης. Τα πρώτα χρόνια
Όμως καθώς τα χρόνια και οι δεκαετίες περνούσαν,
διάφορες ασθένειες, π.χ. ελονοσία, θέριζαν τις περιοχές οι πρόσφυγες «έδεσαν» με το ντόπιο πληθυσμό και διατων νέων χωριών καθώς ως επί το πλείστον επρόκειτο κρίθηκαν τόσο στην αγροτική οικονομία(κυρίως γεωρ10
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γία και αλιεία) όσο και στα γράμματα, τις τέχνες και το
εμπόριο. Αργότερα προστέθηκε και ο τουρισμός και σήμερα τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα χωριά αποτελούν κορυφαίους, διεθνείς προορισμούς, γνωστούς
ανά την υφήλιο για τις μοναδικές ομορφιές τους. Ένα
στοιχείο, που ίσως ενίσχυσε την ανάπτυξη του τουρισμού, είναι ότι πρόκειται για κατ’ εξοχήν φιλόξενους
ανθρώπους. Πολλοί ήταν οι καταγόμενοι από τα χωριά
αυτά, οι οποίοι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τη δράση τους. Σε όλα τα χωριά υπάρχουν σύλλογοι με στόχο
την διατήρηση των ηθών και εθίμων των αλησμόνητων
πατρίδων, υπάρχουν ενώσεις και αδελφότητες σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, ενώ οι σύλλογοι του
νομού ανήκουν στις πανελλήνιες ενώσεις και ομοσπονδίες προσφυγικών σωματείων. Αμέτρητες φορές έχουν
πραγματοποιηθεί εκδρομές και προσκυνήματα στα
Άγια χώματα των αλησμόνητων πατρίδων, στις οποίες
και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συμμετεχόντων το
κλίμα πάντα είναι ιδιαίτερα συγκινησιακό. Μάλιστα
σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. Τρίγλια, Μουδανιά,
Φλογητά, έχουν πραγματοποιηθεί αδερφοποιήσεις με
τις αντίστοιχες κοινότητες της Τουρκίας.
Οι προσφυγικοί οικισμοί της Χαλκιδικής ανά δήμο
είναι οι εξής: (αναφέρονται και τα αγιορείτικα μετόχια
στα οποία εγκαταστάθηκαν)
Α) Δήμος Πολυγύρου: Βατοπέδι(Ορμύλιας Ι.Μ. Βατοπεδίου), Μεταμόρφωση(Βόζινα Ι.Μ. Διονυσίου),
Όλυνθος(Φιλοθεϊτικο Καλαμαριάς), Πρινοχώρι.
Β) Δήμος Αριστοτέλη: Αμμουλιανή(Ι.Μ. Βατοπεδίου), Νέα Ρόδα(Ι.Μ. Χιλανδαρίου, Λαυριώτικο, Πυργούδια Ι.Μ. Ιβήρων, Ι.Μ. Ζωγράφου, Αγίου Παύλου, Πρόβλαξ) Ουρανούπολη(Ι.Μ. Χιλανδαρίου, Ι.Μ. Βατοπεδίου), Πυργαδίκια(Ι.Μ. Δοχειαρίου), Ολυμπιάδα.
Γ) Δήμος Κασσάνδρας: Καλλιθέα(Αγίου Παντελεήμονος Ρώσικο), Νέα Φώκαια(Ι.Μ. Αγίου Παύλου, Κασσάνδρας(Μαρίσκιν) Ι.Μ. Διονυσίου).
Δ) Δήμος Σιθωνίας: Καλαμίτσι(Σιθωνίας Ι.Μ. Διονυσίου), Νέος Μαρμαράς(Αζάπικο Ι.Μ. Παντοκράτορος,
Σιθωνίας ΙΜ. Εσφιγμένου, Μπαλαμπάν Ι.Μ. Γρηγορί-

ου), Σάρτη(Ι.Μ. Ξηροποτάμου, Ι.Μ. Αγίου Παύλου).
Ε) Δήμος Νέας Προποντίδας: Άγιος Παύλος(Ι.Μ. Αγίου Παύλου Καλαμαριάς), Άγιος Παντελεήμων, Διονυσίου(Καλαμαριάς Ι.Μ. Διονυσίου, Ι.Μ. Κωνσταμονίτου),
Ελαιοχώρια, Ζωγράφου(Καλαμαριάς Ι.Μ. Ζωγράφου),
Λάκκωμα, Νέα Γωνιά, Νέα Ηράκλεια, Νέα Καλλικράτεια(Ι.Μ. Ξενοφώντος, Καρβουνό Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας), Νέα Μουδανιά, Νέα Πλάγια(Καραμάν Ι.Μ. Ιβήρων, Σέρβικο μετόχι Ι.Μ. Χιλανδαρίου), Νέα Ποτίδαια(Σιμωνοπετριώτικο Κασσάνδρας, Καπού Ι.Μ. Δοχειαρίου), Νέα Σύλλατα(Καρβουνό Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας),
Νέα Τένεδος, Νέα Τρίγλια(Σουφλάρ Ι.Μ. Βατοπεδίου,
Σέρβικο Ι.Μ. Χιλανδαρίου), Νέα Φλογητά(Ι.Μ. Αγίου
Παντελεήμονος Ρώσικο), Πετράλωνα, Ροδόκηπος, Σήμαντρα, Σωζόπολη(Σέρβικο Ι.Μ. Χιλανδαρίου).
Πέρα από τα μετόχια, τα προσφυγικά χωριά αναπτύχθηκαν σε προϋφιστάμενους οικισμούς από όπου αποχώρησε ο μουσουλμανικός πληθυσμός και στα τσιφλίκια της περιοχής (Νέα Μουδανιά, Ολυμπιάδα).
Η επιλογή των αγιορείτικων μετοχίων έγινε με βάση
τις δυνατότητες αξιοποίησης της γης, την παραγωγικότητα των τόπων. Παράλληλα η πολιτεία έλαβε υπ’ όψη
γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη φυσικού
λιμένα, δασικών εκτάσεων, η εύκολη πρόσβαση από τη
θάλασσα, η απόσταση από προϋφιστάμενο οικισμό. Τα
προϋπάρχοντα κτίσματα των μετοχίων χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη στέγαση των προσφύγων.
(Τα στοιχεία των προσφυγικών οικισμών και των
αντίστοιχων αγιορείτικων μετοχίων, ελήφθησαν από
το βιβλίο: Χαλκιδική η εξέλιξη του οικιστικού δικτύου
κατά την περίοδο 1912-1960, της συγγραφέα κας Μαρίας Λιλιμπάκη-Σπυροπούλου)
Σε κάποια από τα χωριά, προϋπήρχαν εντόπιοι πληθυσμοί, με τους οποίους αναμείχτηκαν οι προσφυγικοί. Οι
προσφυγικοί πληθυσμοί αφορούν ανθρώπους οι οποίοι
προήλθαν από τη Μικρά Ασία(α. παραλιακό μέτωπο π.χ.
Τρίγλια, Μουδανιά κ.α., β. Προποντίδα π.χ. Νέος Μαρμαράς κ.α., γ. ενδοχώρα π.χ. Καππαδοκία όπως Φλογητά,
Ζωγράφου κ.α.), την Ανατολική Θράκη και τον Πόντο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ
Ύστερα από 2 χρόνια σοβαρής προετοιμασίας το χορευτικό τμήμα μας είναι πλέον πανέτοιμο για εμφανίσεις
οπουδήποτε. Αναγκαίο όμως είναι να αποκτήσει τις παραδοσιακές Χαλκιδικιώτικες φορεσιές που απαιτούνται.
Γι΄αυτό απευθυνόμαστε στους δυνάμενους και παρακαλούμε να στηρίξουν την προσπάθεια.
Το κόστος τους ανέρχεται σε 4.000 ευρώ περίπου.
Το Δ.Σ.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ
Παρακαλούμε όσους δεν είναι τακτοποιημένοι να σπεύσουν, με κατάθεση στο λογαριασμό
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ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία 5-9 κάθε βράδυ.
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.
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Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟ 1914
(Πληροφορίες ἀπό ἀνέκδοτα Ἔγγραφα τῆς Γενικῆς Διοίκησης Μακεδονίας)
δημητριοσ θ. κυρου
Φιλόλογος-Θεολόγος

Ὅπως εἶναι

γνωστό ὁ Νομός Χαλκιδικῆς προσαρτήθηκε στό ἑλληνικό κράτος, μετά ἀπό μακρόχρονη
καί σκληρή δουλεία στούς Τούρκους, τόν Ὀκτώβριο/
Νοέμβριο τοῦ 1912. Τότε ὁ Νομός Χαλκιδικῆς ὑπαγόταν στόν Νομό Θεσσαλονίκης καί στή Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας μέ τόν διοικητικό τίτλο: «ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».
Τό ἄρθρο δημοσιοποιεῖ διοικητικές πληροφορίες, πού
ἀναφέρονται στούς οἰκισμούς τῆς Ὑποδιοίκησης Χαλκιδικῆς. Οἱ δημοσιοποιούμενες αὐτές πληροφορίες προέρχονται ἀπό τρία ἀνέκδοτα Ἔγγραφα τῆς Γενικῆς Διοίκησης Μακεδονίας, τά ὁποῖα φυλάσσονται στό Ἱστορικό
Ἀρχεῖο Μακεδονίας (στή Θεσσαλονίκη)1. Πρόκειται γιά
ἕναν χειρόγραφο Πίνακα, πού συντάχθηκε στό Γραφεῖο
τῆς Ὑποδιοίκησης Χαλκιδικῆς τόν Νοέμβριο τοῦ 1914
καί στάλθηκε μέ δύο διαβιβαστικά ἔγγραφα, ἀπό τά
ὁποῖα τό πρῶτο διαβιβάζει τόν Πίνακα στή Γενική Διοίκηση Μακεδονίας «διά τῆς Νομαρχίας» Θεσσαλονίκης
καί τό δεύτερο διαβιβάζει τόν Πίνακα ἀπό τή Νομαρχία
στή Γενική Διοίκηση, ὕστερα ἀπό Διαταγή της2, μέ ἀριθμό 54213.
Ὁ Πίνακας καταγράφει ὅλους τούς οἰκισμούς τῆς Ὑποδιοίκησης [ὀνομασία, ἰδιότητα ἤ χαρακτηρισμός τους
(κωμόπολη, χωριό, συνοικισμός καί τσιφλίκι)] καί τίς
ἐγκαταστημένες σ’ αὐτούς Ἀρχές (ἐκκλησιαστικές, δικαστικές, ἀστυνομικές, οἰκονομικές, δασικές, ἐκπαιδευτικές, τελωνειακές, ταχυδρομικές καί τηλεπικοινωνιακές).
Ὁ Πίνακας ἔχει τόν τίτλο: «Πίναξ ἐμφαίνων τάς ἐν
τῇ Ὑποδιοικήσει Χαλκιδικῆς ὑπαγομέ-νας πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία». Χωρίζεται σέ πέντε στήλες: «Αὔξ.
Ἀριθ.», «Ὄνομα πόλεως, κώμης ἤ χωρίου», «Ἰδιότης ἤ
χαρακτηρισμός αὐτῆς», «Ἐγκατεστημέναι ἀρχαί» καί
«Παρατηρήσεις».
Σύμφωνα μέ τόν Πίνακα αὐτόν ἡ Περιφέρεια - Ὑποδιοίκηση Χαλκιδικῆς περιλαμβάνει 49 οἰκισμούς (7 κωμοπόλεις καί 42 χωριά) καί 12 συνοικισμούς. Στόν Πίνακα
καταγράφονται ἐπίσης οἱ Καρυές ὡς « ἕδρα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους « καί ἡ Δάφνη ὡς « ἐπίνειον τοῦ Ἁγίου Ὄρους «.
Οἱ κωμοπόλεις εἶναι: Ὁ Πολύγυρος, ἡ Γαλάτιστα, ἡ
Λιαρίγκοβη, ἡ Ἱερισσός, ὁ Ἴσβορος, ἡ Βάλτα καί ἡ Συκιά.
Ὁ Πολύγυρος εἶναι πρωτεύουσα (καί ἕδρα) τῆς Ὑποδιοίκησης καί Δήμου. Εἶναι ἐπίσης ἕδρα Εἰρηνοδικείου,
Οἰκονομικῆς Ἐφορίας, Ταμείου, Δασαρχείου, Ταχυδρομικοῦ καί Τηλε-φωνικοῦ Γραφείου, Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης, Ἐπιθεωρητῆ δημοτικῶν σχολείων Χαλκιδικῆς,
Μητρόπολης καί Ἡμιγυμνασίου. Ὁ Δῆμος Πολυγύρου
περιλαμβάνει τήν ὁμώνυμη κωμόπολη μέ τά Καλύβια
της καί τό ἐπίνειο Γερακινῆς, στερεῖται Διοικητηρίου καί
ἔχει περίπου 120 πρόσφυγες3.
Ἡ Γαλάτιστα εἶναι ἕδρα Ταχυδρομικοῦ καί Τηλεφωνι-

κοῦ Γραφείου, Ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ, Σχολαρχείου καί
τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρδαμερίου.
Ἡ Λιαρίγκοβη εἶναι ἕδρα Δήμου, Εἰρηνοδικείου, Ταχυδρομικοῦ καί Τηλεφωνικοῦ Γραφείου, Ἀστυνομικοῦ
Σταθμοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους καί
Σχολαρχείου καί στερεῖται περιφέρειας.
Ἡ Ἱερισσός εἶναι ἕδρα Εἰρηνοδικείου, Ταχυδρομικοῦ
καί Τηλεφωνικοῦ Γραφείου, Ἀστυνομικῆς Ὑποδιεύθυνσης καί Ἀστικῆς Σχολῆς.
Ὁ Ἴσβορος εῑναι ἕδρα Δήμου, Ταχυδρομικοῦ καί Τηλεγραφικοῦ Γραφείου, Ἀστυ-νομικοῦ σταθμοῦ καί Ἀστικῆς
Σχολῆς. Ὁ Δῆμος Ἰσβόρου περιλαμβάνει τό γειτονικό χωριό Μαχαλᾶς καί τό ἐπίνειό του Στρατώνι καί ἔχουν ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ περίπου 80 οἰκο-γένειες προσφυγικές.
Ἡ Βάλτα εἶναι ἕδρα Εἰρηνοδικείου, Ταχυδρομικοῦ καί
Τηλεφωνικοῦ Γραφείου, Ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ, Τελωνοσταθμαρχείου καί Σχολαρχείου.
Ἡ Συκιά εἶναι ἕδρα Εἰρηνοδικείου, Ταχυδρομικοῦ
Γραφείου, Ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ καί Σχολαρχείου.
Δύο ἀπό τίς κωμοπόλεις, ἡ Λιαρίγκοβη4 καί ὁ Ἴσβορος ἔχουν ξενικῆς προέλευσης ὀνόματα.
Τά 42 χωριά, ὅπως καταγράφονται εἶναι: Ὁ Μαχαλᾶς,
τό Στρατώνι, τά Βραστά, ἡ Ὀρμύλια, τά Ρεβενίκια, ὁ Βάβδος, ἡ Λόκοβη, ἡ Νικήτη, ὁ Ἅγιος Νικόλαος, τό Νεοχώρι, τό Παλαιοχώρι, τά Ραβνά, ἡ Παλαιόχωρα, τά
Ρεσετνίκια, ἡ Ἁγία Παρασκευή, τό Γομάτι, ἡ Βαρβάρα,
ἡ Καλάνδρα, ἡ Τοπλίκη, ἡ Φούρκα, ἡ Καψόχωρα, ὁ Στανός, τό Τσαπράνι, τό Παληούρι, ἡ Κρήμνια, τό Σιποτνίκι,
τά Δουμπιά, ὁ Παρθενών, ἡ Μεταγγίτση, τό Καγιατζῆκι,
ἡ Χανιώτη, ἡ Ἄθυτος, τό Πολύχρον, τό Παζαράκι, τά
Σανά, τό Κασσανδρινό, ὁ Ἅγιος Μάμας, ἡ Πορταριά, τό
Σουφλάρ, ἡ Καρκάρα, τά Βρωμόσυρτα καί τό Ἀβανλῆ.
Ἀπό τά 42 χωριά: α΄) 24 ἔχουν Ἀστική Σχολή, 15
ἔχουν Δημοτική Σχολή καί 3 ἔχουν Ὀθωμανικό Δημοτικό Σχολεῖο, β΄) 5 ἔχουν Ἀστυνομικό Σταθμό, γ΄) 2 ἔχουν
Ὑποτελωνεῖο, δ΄) 1 ἔχει Ταχυδρομικό καί Τηλεφωνικό
Γραφεῖο καί ε΄) 2 ἔχουν Ταχυδρομικό Γραφεῖο.
Ἐπίσης ἀπό τά 42 χωριά: α΄) 13 ἔχουν ξενικῆς προέλευσης ὀνόματα5 καί β΄) 3 εἶναι τσιφλίκια (τουρκ.
ciftlik), δηλ. κτήματα Τούρκων ἀγάδων. (Ἐννοεῖται, ὅτι
ἦταν τσιφλίκια πρίν ἀπό τήν Ἀπελευθέρωση τοῦ 1912).
Οἱ 12 συνοικισμοί εἶναι: Τά Καλύβια, ἡ Γερακινή, ἡ
Πλανά, τό Μυριόφυτον, τά Μαριανά, ἡ Παναγιά, ἡ Πραβίτα, τό Πόζαλαν, τό Καρατεπέ, τό Μπαρακλῆ, τό Παζαρλῆ καί τό Ἄκ-Μπουνάρ (τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό
τούς μαχαλάδες:Ὀσμανλῆ, Σεκεμλῆ καί Παναγιά).
Ἀπό τούς 12 συνοικισμούς: α΄) 3 ἔχουν Δημοτική
Σχολή, β΄) 5 ἔχουν Ὀθωμανικό Δημοτικό Σχολεῖο, γ΄) 4
δέν ἔχουν Σχολεῖο, δ΄) 1 ἔχει Τελωνοσταθμαρχεῖο καί ε΄)
1 ἔχει Ἀστυνομικό Σταθμό.
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Ἐπίσης ἀπό τούς 12 συνοικισμούς: α΄) 5 ἔχουν ξενικῆς (τουρκικῆς) προέλευσης ὀνόματα6 καί β΄) 4 εἶναι
τσιφλίκια.
Ὁ Πίνακας συντάχθηκε στήν Ὑποδιοίκηση Χαλκιδικῆς (στόν Πολύγυρο) καί, ἀφοῦ ὑπο-γράφηκε ἀπό τόν
Ὑποδιοικητή Χαλκιδικῆς7 καί σφραγίσθηκε μέ τή σφραγίδα του8, διαβιβάσθηκε «Πρός τήν Γενικήν
Διοίκησιν Μακεδονίας. Διά τῆς Νομαρχίας» μέ διαβιβαστικό
ἔγ-γραφο μέ ἀριθμό
Πρωτοκόλλου
2720
καί ἡμεροχρονολογία
19 Νοεμβρίου 1914. Τό
ἔγγραφο ὑπογράφεται
ἀπό τόν Ὑποδιοικητή
Χαλκιδικῆς καί σφραγίζεται μέ τή σφραγίδα τῆς Ὑπηρεσίας9. Τό
διαβιβασθέν ἔγγραφο
“ἐλήφθη” στή Νομαρχία Θεσσαλονίκης στίς
23 Νοεμβρίου 1914 καί
πρωτοκολλήθηκε μέ
ἀριθμό Πρωτοκόλλου
12828. Αὐθημερόν ὁ
Νομάρχης 10 μέ διαβιβαστικό ἔγγραφο μέ τόν ἴδιο ἀριθμό Πρωτοκόλλου καί μέ θέμα: «Ὑποβολή πίνακος κωμοπόλεων καί χωρίων Ὑποδιοικήσεως Χαλκιδικῆς» ὑπογεγραμμένο ἀπό αὐτόν καί σφραγισμένο μέ τή σφραγίδα
τῆς Ὑπηρεσίας11 διαβίβασε τόν Πίνακα στή Γενική Διοίκηση, στήν ὁποία “ἐλήφθη” στίς 27 Νοεμβρίου 1914 καί
πρωτοκολλήθηκε μέ ἀριθμό Πρωτοκόλλου 56744.
Ἀπό ἔλλειψη χώρου δέν ἀναλύουμε, δέν διορθώνουμε
καί δέν σχολιάζουμε τά γραφόμενα τῶν τριῶν παρουσιαζόμενων ἐγγράφων, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες περιπτώσεις,
καί δέν καταγράφουμε τίς σημερινές ὀνομασίες τῶν χωριῶν καί τῶν συνοικισμῶν.

Σημειώσεις:
Εὐχαριστῶ θερμά τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο Μακεδονίας γιά τή βοήθεια
καί τήν ἐξυπηρέτηση στήν ἀνεύρεση ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ γιά τή Χαλκιδική μέ σκοπό τή σύνταξη τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ.
Γενικός Διοικητής Μακεδονίας ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1914 μέχρι τόν
Φεβρουάριο τοῦ 1915 ἦταν ὁ Θεμιστοκλῆς Σοφούλης, ὁ ὁποῖος ἀργότερα χρημάτισε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς (ἀρκετές φορές), Ὑπουργός τῶν
Ἐσωτερικῶν σέ Κυβερνήσεις
Βενιζέλου καί Καφαντάρη,
Πρωθυπουργός (δύο φορές).
3. Ἦρθαν στήν Ἑλλάδα τό
1914 διωγμένοι ἀπό τή Θράκη
καί τή Μικρά Ἀσία. Πρόκειται
γιά τόν πρῶτο διωγμό τῶν
Ἑλλήνων ἀπό τούς Τούρκους.
4. Ἀπό τόν γράφοντα ὑποστηρίζεται, ὅτι ἡ λέξη Λιαρίγκοβη δέν ἐτυμολογεῖται ἀπό
τίς λέξεις λ(ι)έρα (ἑλληνική,
πού σημαίνει κοπριά) καί
γκοβνός (σλαβική, πού σημαίνει σωρός), ἀλλά ἀπό τή λέξη
Ραλίγκοβη, ὀνομασία, πού εἶχε
ἡ τοποθεσία, ὅπου βρισκόταν
τό Μετόχι τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου (στήν περιοχή τῶν λειβαδιῶν, βόρεια τοῦ ἐξωκκλησίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς), καί
ἡ κωμόπολη στά πρῶτα χρόνια
τῆς ἵδρυσής της (16ος αἰ.).
5. Τά ξενικά ὀνόματα ἀντικαταστάθηκαν μέ ἑλληνικά τό
1928 ἀπό Ἐπιτροπές μετωνομασίας σύμφωνα μέ τό ὑπ’ ἀριθμ.
892/9-12-1925 Ἔγγραφο τοῦ
‘Υπουργείου Ἐσωτερικῶν. (Γιά τήν Ὑποδιοίκηση Λιαριγκόβης βλέπε:
Δημ. Θ. Κύρου, Καταγραφή Ἀρχείων ΚΑ΄ (7). Κατάλογος Ἐγγράφων
Ἀρχείου Λυσιμάχου Γρ. Σαραφιανοῦ, ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 93/Ὀκτ-Δεκ. 2011,
σ. 3 (Ἔγγραφο ἀρ. 55).
6. Βλέπε προηγούμενη Σημείωση.
7. Δέν γνωρίζουμε τό ὀνοματεπώνυμο τοῦ Ὑποδιοικητῆ.
8. Ἡ σφραγίδα εἶναι στρογγυλή, διαμέτρου 4,2 ἑκ. Κυκλικά ἀναγράφεται ἡ φράση: “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” καί
στό κέντρο ἔχει τήν παράσταση τοῦ ἐθνοσήμου.
9. Ἡ σφραγίδα εἶναι στρογγυλή, διαμέτρου 4,2 ἑκ. Κυκλικά ἀναγράφεται ἡ φράση: “ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” καί στό κέντρο ἔχει τήν παράσταση τοῦ ἐθνοσή-μου,
πού διαφέρει ἀπό τό προηγούμενο.
10. Δέν γνωρίζουμε τό ὀνοματεπώνυμο τοῦ Νομάρχη.
11. Ἡ σφραγίδα εἶναι ὅμοια μέ αὐτή τῆς Σημείωσης ἀρ. 9.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος ιδρύσεως 1903
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΟ ΑΘ. ΣΑΜΑΡΑ
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ
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ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
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Οι πρώτοι εκλογικοί κατάλογοι
της Χαλκιδικής του 1915
Γραμμένος Κ. Αθανάσιος
Μανίκας Χ. Βασίλειος

Πριν

μόνο 46 χωριά. Πολλά νέα συγκροτήθηκαν με την
έλευση των προσφύγων.
• Απουσιάζουν εντελώς τα χωριά που η πλειοψηφία
των κατοίκων ήταν Οθωμανοί.
•
Καταγράφονται ξεχωριστά και
6 μετόχια από μονές του Αγίου Όρους
αφού σ’ αυτά έμεναν μόνιμα εργάτες.
•
Μας παρουσιάζουν την
επαγγελματική διάρθρωση του κάθε
χωριού και έτσι πληροφορούμαστε
για την οικονομική ευρωστία της συγκεκριμένης κοινωνίας.
•
Μπορούμε να καταμετρήσουμε ένα πλήθος επαγγελμάτων τα οποία
σήμερα έχουν πάψει να εξασκούνται.
•
Οι εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν μόνον άνδρες ψηφοφόρους. Με βάση αυτό και με μια μικρή
απόκλιση, μπορούμε να υπολογίσουμε τον πληθυσμό του κάθε χωριού.
•
Μπορούμε να μετρήσουμε τον
μέσο όρο ηλικίας και να συμπεράνουμε
τη γήρανση ή μη του συγκεκριμένου
πληθυσμού αλλά και όλου του νομού.
• Οι εκλογικοί κατάλογοι μας παρέχουν πληροφορίες
για οικογένειες και άτομα τα οποία σήμερα μας φαίνονται μακρινά, αλλά εύκολα μπορούμε να βρούμε το
έτος γεννήσεως κάποιου προγόνου μας.
• Παρατηρούμε επίσης στους εκλογικούς καταλόγους,
σε πολλές περιπτώσεις, να υπάρχουν εγγεγραμμένες οικογένειες τις οποίες σήμερα δεν τις συναντάμε
στο χωριό διότι είτε δεν υπήρχαν απόγονοι από τις
συγκεκριμένες οικογένειες, είτε υπήρξε μετακίνησή
τους σε άλλα μέρη.
• Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν εγγεγραμμένες οικογένειες οι οποίες παρουσιάζονται με διαφορετικά
επώνυμα είτε λόγω λάθους κατά τη διαδικασία καταγραφής, είτε λόγω δυσκολίας προσαρμογής στη
χρήση του επωνύμου.
• Μπορούμε να αντλήσουμε και άλλες πλούσιες δημογραφικές πληροφορίες για το κάθε χωριό ξεχωριστά.
Όλα αυτά είναι ένα δείγμα μόνο από τις πολλές και
χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί ο καθένας μας να
αντλήσει από τους εκλογικούς καταλόγους.
Η μελέτη των καταλόγων και η προσπάθεια συλλογής στοιχείων που αφορούν αυτή την περίοδο συνεχίζεται. Μέσα από τις φιλόξενες στήλες του Παγχαλκιδικού
Λόγου, παρακαλούμε όποιον από τους αναγνώστες έχει
κάποιες πληροφορίες, που αφορούν αυτούς τους καταλόγους και κυρίως τις συγκεκριμένες εκλογές, να μας
ενημερώσει και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά.

από μερικά χρόνια, το 2007, με τη βοήθεια του
Νίκου Παπαοικονόμου, είχαμε την πρώτη επαφή με τους
πρώτους εκλογικούς καταλόγους του Παλαιοκάστρου,
του χωριού μας. Αυτό ήταν το έναυσμα για να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με αυτήν την πολύτιμη
ιστορική πηγή για ολόκληρη την Χαλκιδική. Αφού προμηθευτήκαμε σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική μορφή τους εκλογικούς καταλόγους, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, αρχίσαμε τη συστηματική
μελέτη και έρευνα σχετικά με αυτούς.
Η μελέτη τους αποδείχτηκε ένα
πολύ όμορφο ταξίδι στο παρελθόν
από όπου μπορούμε να αντλήσουμε
πλήθος πληροφοριών για τη ζωή στη
Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια της
Οθωμανικής κυριαρχίας.
Το 1912 η Χαλκιδική είναι ένα από τα
νέα τμήματα της Ελληνικής επικράτειας.
Στις 31 Μαΐου του 1915 προκηρύσσονται οι πρώτες ελεύθερες εκλογές για
τον τόπο μας. Οι πρώτες εκλογές που
επιτρέπουν στους Χαλκιδικιώτες να είναι
ψηφοφόροι ή ακόμη και υποψήφιοι.
Για να μπορούν όμως να συμμετέχουν σ’ αυτές τις
εκλογές πρέπει πρώτα να γίνει η καταγραφή του νέου
εκλογικού σώματος στη Χαλκιδική. Έτσι το 1914 καταρτίζονται οι πρώτοι εκλογικοί κατάλογοι και η επίσημη
επικύρωσή τους γίνεται από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 4 Μαρτίου 1915. Γι’ αυτό και εμείς για τους
πρώτους εκλογικούς καταλόγους χρησιμοποιούμε τη
χρονολογία του 1915.
Στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, υπάρχουν σε πρωτότυπη μορφή οι πρώτοι εκλογικοί κατάλογοι της Μακεδονίας. Σ’ αυτούς τους καταλόγους καταγράφονται
όλες οι “νέες χώρες”, δηλαδή όλες οι περιοχές της Μακεδονίας που ελευθερώθηκαν μετά το 1912.
Οι κατάλογοι της Χαλκιδικής αποτελούνται από 245
σελίδες και το σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων
είναι 11.879.
Σε κάθε σελίδα των καταλόγων καταγράφονται 50
ονόματα και κάθε σελίδα χωρίζεται σε 6 στήλες : “Αυξων Αριθμός, Επώνυμον, Όνομα, Όνομα πατρός, Ηλικία,
Επάγγελμα, Διαμονή”.
Τα χρήσιμα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τους εκλογικούς καταλόγους είναι πολλά.
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικά.
• Μαθαίνουμε την παλιά ονομασία των χωριών αφού
πολλά χωριά είναι καταγεγραμμένα με τα οθωμανικά
τους ονόματα.
• Σε σύγκριση με σήμερα βλέπουμε να καταγράφονται
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Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ

ΕΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Πριν

τελέσματα. Οι τουρκικές δυνάμεις συνεπικουρούμενες από
προδοσία ντόπιων τσιφλικάδων της Κατερίνης, ανασυγκρότησαν τις δυνάμεις τους και προχώρησαν προς το Λιτόχωρο προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο χωριό. Μάταια
περίμεναν οι επαναστάτες τη βοήθεια από την Ελλάδα, η
κακή οργάνωση της επανάστασης και τα
αρνητικά δεδομένα που δημιούργησε στο
μεταξύ η υπογραφή της συνθήκης του
Αγίου Στεφάνου για τα συμφέροντα της
Ελλάδας, με την αναγνώριση της Βουλγαρικής Ηγεμονίας, οδήγησαν σε αποτυχία
το κίνημα και σε υποχώρηση τον Κοσμά
Δουμπιώτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην εκστρατεία του Ολύμπου. Στις
19 Απριλίου του 1878 με την μεσολάβηση
των Άγγλων αποφασίστηκε η λήξη των
εχθροπραξιών. Ο Κοσμάς επέστρεψε στην
Ελλάδα και συνέχισε να υπηρετεί ως αξιωματικός στη Θεσσαλία.
Στις εκλογές του 1879 έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής Σκοπέλου, χωρίς
ωστόσο να κερδίσει την έδρα. Το 1885, ως
ταγματάρχης πια, πήρε μέρος στις συνοριακές συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον
μηρό. Ως το 1889 υπηρετούσε στον Βόλο.
Αποστρατεύτηκε το 1896 με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Για δεύτερη φορά δοκίμασε την τύχη του ως υποψήφιος
βουλευτής Σκοπέλου στις εκλογές του 1899 κερδίζοντας
αυτή τη φορά την έδρα με το κόμμα του Θεοτόκη. Το βουλευτικό αξίωμα το διατήρησε έως τις επόμενες εκλογές,
του Σεπτεμβρίου του 1902. Στις 30 Οκτωβρίου του 1900
ο Κοσμάς Δουμπιώτης ως ο γηραιότερος των βουλευτών
του Κοινοβουλίου εκλέχθηκε ως προσωρινός πρόεδρος
της Βουλής, έως ότου να εκλεγεί ο κανονικός πρόεδρος λίγες μέρες αργότερα. Είχε έτσι την τιμή να διατελέσει, έστω
και για δέκα μέρες, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.
Ως μέλος των Μακεδονικών Επιτροπών της Αθήνας
ο Κοσμάς Δουμπιώτης δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται
για την ιδιαίτερη πατρίδα του Χαλκιδική. Έως τον θάνατό του διατηρούσε επαφές αλλά και επισκέπτονταν, μετά
την απελευθέρωση της Μακεδονίας, τη Νικήτη και τα
Δουμπιά. Απεβίωσε υπέργηρος, σε ηλικία 100 περίπου
ετών, στις 24 Μαΐου του 1922 στο γηροκομείο της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε κοντά
στον ανεψιό του, γνωστό μακεδονομάχο και μετέπειτα
στρατηγό Νικόλαο Δουμπιώτη. Το 2012 συμπληρώνονται 90 χρόνια από τον θάνατο του, η περαιτέρω έρευνα
της ζωής του Κοσμά Δουμπιώτη ίσως μας αποκαλύψει και
άλλες άγνωστες πτυχές του αγνού αυτού ευπατρίδη της
Χαλκιδικής και άξιου μέλους, έστω και εξ αγχιστείας, της
ιστορικής οικογένειας από τα Δουμπιά.

αρκετά χρόνια παρασυρμένος από το μικρόβιο της έρευνας βρέθηκα στην αποθήκη της εκκλησίας
των Δουμπιών. Ανάμεσα σε διάφορα παλιά εκκλησιαστικά
αντικείμενα ξεχώρισα ένα ξύλινο κιβώτιο. Το περιεχόμενό
του με μια πρώτη ματιά δεν ήταν σαφές, μερικά σπασμένα
μεταλλικά κανδήλια και ένας σωρός από
μπρούτζινα κομμάτια, που έλαμπαν στο
αχνό φως της αποθήκης. Συναρμολόγησα
τα κομμάτια και διαπίστωσα πως επρόκειτο για ένα εξαιρετικής τέχνης αρτοφόριο.
Σε μια από τις επιφάνειες του ιερού αυτού
σκεύους διέκρινα μια εγχάρακτη επιγραφή. «Συνταγματάρχης Κοσμάς Δουμπιώτης 1912». Αμέσως αναρωτήθηκα ποιος
να ήταν άραγε ο αφιερωτής που πριν από
100 σχεδόν χρόνια πρόσφερε στο ναό
της Αγίας Παρασκευής Δουμπιών το ιερό
αντικείμενο, το όνομα και το επώνυμο δεν
μου έλεγαν τότε τίποτα. Με το πέρασμα
των χρόνων το μυστήριο λύθηκε, η ενασχόληση με την τοπική ιστορία της Χαλκιδικής μας έμαθε πολλά πράγματα σχετικά με το ιστορικό μας παρελθόν.
Ο Κοσμάς Δουμπιώτης λοιπόν, γεννήθηκε γύρω στο 1822. Οι φυσικοί γονείς του κατάγονταν από τη Νικήτη. Ο
πατέρας του Κοσμάς, έχασε τη ζωή του σε μια πειρατική
συμπλοκή, ενώ η σύζυγός του, από την οικογένεια Σάλιαρη, ήταν έγκυος. Μεσολάβησαν τα γεγονότα της επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική. Η μητέρα κατέφυγε με
άλλους συμπατριώτες της στη Σκόπελο, όπου γέννησε το
ορφανό πια παιδί της και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κοιλάρφανο νεογέννητο πήρε το όνομα του
νεκρού πατέρα. Ονομάστηκε Κοσμάς. Στη συνέχεια λίγα
πράγματα μας είναι γνωστά για την πορεία του συνταγματάρχη. Η φυγάς μητέρα του συνήψε δεύτερο γάμο με τον
Χαλκιδικιώτη πάροικο στη Σκόπελο Αστέριο Δουμπιώτη,
ο οποίος υιοθέτησε το παιδί και του έδωσε το επώνυμό του.
Η τύχη του Αστερίου επίσης μας είναι άγνωστη, σύμφωνα
με την παράδοση και αυτός σκοτώθηκε σε κάποια από τις
μάχες της επανάστασης.
Ο Κοσμάς, ως μέλος πια της γνωστής για τη στρατιωτική παράδοσή της οικογένειας Δουμπιώτη, επόμενο ήταν
ακολουθήσει την καριέρα του στρατιωτικού. Ενδεχομένως
φοίτησε στη σχολή Ευελπίδων. Έγινε ευρύτερα γνωστός
όταν το 1878 διορίστηκε από τη Μακεδονική Επιτροπή της
Αθήνας ως αρχηγός της επανάστασης που είχε οργανωθεί
στην περιοχή του Ολύμπου. Ο Κοσμάς ως λοχαγός τότε
του ελληνικού στρατού με στρατιωτικό σώμα 500 ανδρών
αποβιβάστηκε στην Πιερία και στις 16 Φεβρουαρίου του
1878 κατέλαβε το Λιτόχωρο, ακολούθησαν μάχες με τους
Τούρκους σε διάφορα μέτωπα χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα απο15
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Πρωτομαρτιά – πρωτομηνιά – πρωτοχρονιά
Ιωακείμ Κρικελίκος
Φιλόλογος

Α. Εισαγωγικά
Ο Μάρτιος είναι ο τρίτος μήνας του πολιτικού μας
ημερολογίου «έχων ημέρας τριάκοντα μίαν» η ημέρα
έχει ώρας δώδεκα και η νυξ ώρας δώδεκα».
Στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο
πρώτος μήνας –μάλιστα η παλιότερη ρωμαϊκή ονομασία του ήταν Primious – λόγω της εαρινής ισημερίας (21
του μήνα), ενός αστρονομικού – ημερολογιακού ορόσημου στο οποίο στηριζόταν η αρχή η αρχή των περισσότερων αρχαίων ημερολογιακών συστημάτων. Σύμφωνα
με την παράδοση, ως πρώτος μήνας καθιερώθηκε από
το μυθικό Ρωμύλο προς
τιμή του πατέρα του και
γενάρχη των Ρωμαίων,
θεού του πολέμου Mars
(Άρης). Μετά τη μετάθεση της πρωτοχρονιάς
στην πρώτη Ιανουαρίου,
πιθανότατα από το Νουμά Πομπίλιο που διαμόρφωσε και το δωδεκάμηνο
έτος, η πρώτη Μαρτίου
εξακολούθησε να θεωρείται πρωτοχρονιά για τους
Ρωμαίους και ονομαζόταν
«πάτριος» πρωτοχρονιά,
σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες, την «ιερατική» )1η Ιανουαρίου) και την «πολιτική ή κυκλική» (1η
Σεπτεμβρίου).
Οι τρείς αυτές πρωτοχρονιές δια τηρήθηκαν και στα
Βυζαντινά χρόνια. η πρωροχρονιά μάλιστα θεωρούνταν
εξόχως γιορταστική, «μεγάλη και καθολική, ην σύμπασα
εορτάζει ανθρώπων ζωή» κατά το Γρηγόριο Νύσσης. επίσης στα λεγόμενα νόθα αυγγράμματα του Χρυσοστόμου
διαβάζουμε: «τηρούμεν και πρώτον μήνα αληθώς του
χρόνου, ος εξ εαρινής ισημερίας γνωρίζεται». Όπως ήταν
φυσικό, και τούτη τη μέρα τελούνταν έθιμα και μαγικές
συμβολικές πράξεις σαν κι εκείνες της πρώτης Ιανουαρίου· Και κάλανδα λέγονταν και «καλανδικά δώρα εδίδοντο»· και «εγίνοντο ορχήσεις απρεπείς παρά τε ανδρών
και γυναικών»· και «τας χελιδόνας περιέφερον… μισθόν
της τερατωδίας ταύτης λαμβάνοντας». Και «Μαρτίου περιάμματα έφερον» (φορούσαν το «μάρτη»).
Πλούσια, λοιπόν, η εθιμολογία και ενδιαφέρουσα η
λαϊκή δοξασιολογία της πρωτομαγιάς από τα παλιά τα
χρόνια μέχρι σήμερα.

περίοδο ασκημαίνει το πρόσωπο), το «μάτι» και την αρρώστια. Πρόκειται ασφαλώς για ένα μαγικό προφύλαγμα ενόψει της νέας εποχικής περιόδου.
Το έθιμο είναι παμπάλαιο. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, επειδή
θεωρούσαν ότι το κόκκινο χρώμα αποτρέπει το κακό, την
ίδια εποχή, φορούσαν κόκκινη ταινία γύρω από το κεφάλι
η στο χέρι. μόλις τελείωνε ο Ανθεστηρίων (μέσα Μαρτίου),
την έπλεναν στα νερά Ιλισού, για να τη χρησιμοποιήσουν
τον επόμενο χρόνο. Η ταινία «κληροδοτούνταν από πατέρα σε γιό και από μάνα σε κόρη. Όσο δε παλιότερη η ταινία, τόσο πιο αποτελεσματική θεωρούνταν».
Σημειωτέον ακόμη ότι
στα Ελευσίνια μυστήρια οι
μύστες έβαζαν στον καρπό
του δεξιού χεριού και στο
αριστερό πόδι την «κόρκη»,
κλωστή ως αποτρόπαιο
των κακοποιών δυνάμεων. Επίσης με κόκκινο νήμα
«περιεσχοίνιζον» (περιέζωναν) τα ιερά κατά τα Ανθεστήρια οι Αθηναίοι, για να
μη μολυνθούν από τις «κήρες» (ψυχές).
Με την ίδια πεποίθηση
οι Ρωμαίοι έβαζαν το κόκκινο λουρί στο χέρι τους καλώντας την οργή του ιερού
Χρυσοστόμου, διότι «εμπιστεύονται την ασφάλεια του
παιδιού» στην κρόκη και το στήμονα και στα άλλα περιάμματα. Για τους Βυζαντινούς, τέλος, η άσπρη κλωστή
συμβόλιζε τις πρωινές ηλιαχτίδες, ενώ η κόκκινη ή χρυσή τις καυτές του μεσημεριού. φορώντας και τις δύο μαζί,
έδιωχναν κάθε ηλιακή ακτίνα και διατηρούσαν το λευκό
δέρμα τους. στο τέλος Μαρτίου έκαιγαν τον «μάρτη» και
από τις στάχτες του μάντευαν τα μελλούμενα.
Σήμερα το «μάρτη» τοποθετούν στο χέρι των παιδιών οι
μητέρες, πριν την ανατολή του ήλιου της πρώτης Μαρτίου.
Στις αρραβωνιασμένες το «μάρτη» τον πηγαίνει η πεθερά,
η οποία την προηγούμενη νύχτα τον άφησε σε μια τριανταφυλλιά, ώστε να μη μαυρίσει η νύφη και να είναι ρόδινη.
αυτό το «μάρτη» η αρραβωνιασνένη, στο τέλος του μήνα,
τον κόβει κομμάτια και τον μοιράζει στις ανύπαντρες φιλενάδες της, για να βρουν κι αυτές το «τυχερό» τους. αλλού
τον φυλάγουν μέχρι την Ανάσταση, οπότε τον δένουν στη
λαμπάδα και καίγονται μαζί. Σ΄άλλα χωριά, όταν βλέπουν
το πρώτο χελιδόνι, βγάζουν το «μάρτη» και τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα. αν κάτω από τη πέτρα υπάρχουν μικρά μυρμήγκια, θα αποκτήσουν άντρα με πρόβατα,
αν είναι μεγάλα, άνδρα με γίδια. Στη Γαλάτιστα, όταν βλέπουν χελιδόνι, θάβουν το «μάρτη σ΄ένα μέρος κρυφό, το

Β. Έθιμα της πρώτης του Μάρτη
Α. «Ο Μάρτης»
Αποτελείται από δύο κλωστές, κόκκινη και άσπρη (ή
μόνον κόκκινη), τις οποίες τυλίγουν γύρω από τον καρπό του χεριού ή σε ένα δάκτυλο (συνήθως το μεγάλο),
για να αποφύγουν το κάψιμο του ήλιου(γιατί αυτή την
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ΠερΙ τῆς Νικήτης, Ολίγα.
ΙωακεΙμ Αθ. Παπάγγελος
λείφθηκε ὁριστικὰ στὰ τέλη τοῦ 14ου αἰῶνος.
7ον. Κατὰ τὸν 3ον αἰ. π.Χ. ἄρχισε ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς
νέου οἰκισμοῦ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Δέν
γνωρίζουμε τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ εἶχε ἕνα ἱερὸ, ἀφιερωμένο στοὺς Διοσκούρους καὶ στὴν συλλατρευόμενη θεὰ
Μάντα. Κατὰ τὸν 4ο καὶ 5ον αἰ. μ.Χ. ὁ, χριστιανικὸς
πλέον, οἰκισμὸς ἀναπτύχθηκε πολὺ καὶ συμπεριελάμβανε ἕνα μεγάλο οἰκοδομικὸ συγκρότημα, μέρος τοῦ
ὁποίου εἶναι ἡ ἀνασκαφεῖσα πολυτελὴς παλαιοχριστιανικὴ βασιλική, ἡ λεγομένη «τοῦ Σωφρονίου». Παράλληλα οἰκοδομήθηκε καὶ ἡ μικρότερη κοιμητηριακὴ βασιλική, πάνω στὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας κτίσθηκε, τὸν 18ον
αἰῶνα, τὸ ὑφιστάμενο ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Ὁ οἰκισμὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καταστράφηκε κατὰ τὰ
τέλη τοῦ 6ου αἰ.
8. Στὴν θέση Ἀνεμόμυλος, ὅπου σήμερα ὁ νέος ναὸς
τῆς Παναγίας, ὑπῆρχε μία σημαντικὴ ἑλληνιστικὴ ἐγκατάσταση, προστατευόμενη καὶ ἀπὸ ἕναν στρογγυλὸ
πύργο, ἐρειπωμένον ἤδη κατὰ τὸν 14ον αἰ. Ἐκεῖ βρέθηκε
καὶ μία ἐπιγραφὴ τιμητικὴ τοῦ βασιλέως Φιλίππου τοῦ
5ου (±200 π.Χ.)
9. Στὴν περιοχὴ «Κασταμονίτη», ὑπῆρχε ἕνας ἐκτεταμμένος οἰκισμὸς τῆς ἑλληνορρωμαϊκῆς περιόδου.
10. Λίγο δυτικότερα, στὸν «Ξυλένιο Πύργο», σὲ παραθαλάσσιο λόφο, ὑπῆρχε ἕνα ἀξιόλογο ἀρχαῖο πόλισμα, παλαιότερο τοῦ 5ου αἰ. π.Χ., τὸ ὁποῖο κατακρημνήσθηκε καὶ καταστράφηκε σχεδὸν ὁλοκληρωτικὰ
ἀπὸ τὴν θαλάσσια διάβρωση.
11. Κατὰ τὸν 11ον αἰῶνα φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε ἤδη
τὸ χωριὸ τῆς «Ψαλῖδος», στὶς σημερινὲς περιοχὲς Ψαλίδα καὶ Ἀσπρονέρι, βορειοδυτικῶς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Μέσα στὰ διοικητικὰ ὅρια τῆς Ψαλῖδος ὑπῆρχε καὶ
μιὰ περιοχὴ ὀνομαζόμενη «τοῦ Νεακίτου», ἡ ὁποία περιῆλθε στὴν κατοχὴ τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος λίγο πρὸ
τοῦ 1300. Πολὺ σύντομα ἡ Μονὴ ἔκτισε πύργο γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τοῦ μετοχίου της, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἄρχισαν νὰ ἐγκαθίστανται καλλιεργητὲς καὶ κάτοικοι τῆς
γειτονικῆς Ψαλίδας, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ ἐγκαταλείπεται.
Ὁ πρῶτος γνωστὸς κάτοικος τοῦ νέου χωριοῦ εἶναι
κάποιος Γεώργιος Ἀνυφαντῆς, ὁ ὁποῖος κατοικοῦσε ἐκεῖ
ἤδη τὸ 1318 μαζὶ μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ δυὸ παιδιά
του. Πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰ. ἡ Ψαλίδα εἶχε ἐρημώσει καὶ μεγάλο μέρος τῶν κατοίκων της εἶχε ἐγκατασταθῆ στοῦ Νεακίτου. Ἀπὸ γραπτὲς μαρτυρίες παρακολουθοῦμε τὴν ἐξέλιξη τοῦ ὀνόματος τοῦ νέου χωριοῦ:
Νεακίτου à Νεκίτου à Νικίτου à Νικίτ᾿ à Νικίτι à
Νικήτη.
Ἐπειδὴ ἡ πρώτη γνωστὴ ἀναφορὰ τοῦ Νεακίτου γίνεται σὲ ἔγγραφο τοῦ 1300, τὸ ἔτος αὐτὸ θεωρεῖται ὡς
ἔτος ἱδρύσεως τῆς Νικήτης, γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔτος 2000 ἑορτάσθηκαν τὰ 700 ἔτη ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ χωριοῦ.
Τὸ 1821 τὸ χωριὸ ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος στὴν Ἐπανάσταση, πυρπολήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸν Ἰούλιο

Ἡ Νικήτη βρίσκεται στὴν δυτικὴ πλευρὰ τοῦ ἰσθμοῦ
τῆς Σιθωνίας καὶ ἁπλώνεται στοὺς λόφους γύρω ἀπὸ
τὸν παλαιὸ οἰκισμὸ καὶ στὸν παραθαλάσσιο κάμπο της.
Στὴν εὐρεία περιοχή της ὑπάρχουν διάσπαρτα κατάλοιπα πολλῶν ἀρχαίων ἐγκαταστάσεων, ὅλων τῶν περιόδων, ἀπὸ τὴν παλαιολιθικὴ ἐποχὴ μέχρι τὶς ἡμέρες μας.
Οἱ σημαντικότεροι, διαχρονικά, οἰκισμοὶ στὴν περιοχὴ τῆς Νικήτης, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ νότιο ὅριό της (Τριπόταμος) καὶ ἀκολουθῶντας τὴν ἀκτογραμμὴ μέχρι τὸν
λάκκο τῆς Παλιαμπέλας παρὰ τὴν Μεταμόρφωση (Βόζενα), ἦσαν πέντε:
1ον. Στὴν παραθαλάσσια θέση «Καστέλλι τοῦ Οἰκονόμου», στὰ Λαγόμαντρα (=Ἀλογόμανδρα), ὑπῆρχε,
ἤδη ἀπὸ τὸν 11ον αἰ. π.Χ., ἕνας ἀξιόλογος οἰκισμὸς μὲ
ἰσχυρὴ ὀχύρωση, ὁ ὁποῖος ἐγκαταλείφθηκε κατὰ τὸν
5ον αἰ. π.Χ.
2ον. Στὴν Ἐλιὰ ἐντοπίσθηκε ἕνας οἰκισμὸς τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας, ὁ ὁποῖος ἀναπτύχθηκε στὶς μαλακὲς
πλαγιὲς τῶν λόφων βορείως, ἀνατολικῶς καὶ νοτίως
τοῦ ἐκεῖ ἀρχαίου λιμενίσκου. Ἀνασκάφηκε τμῆμα ἑνὸς
κτηριακοῦ συγκροτήματος, πιθανῶς διαδοχικῶν χρήσεων παλαιοτέρων τοῦ 4ου-5ου αἰ. μ.Χ. Ὁ χῶρος τοῦ οἰκοδομικοῦ συγκροτήματος ἦταν ἐν χρήσει ἀπὸ τὸν 4ον αἰ.
π.Χ. (τουλάχιστον) καὶ ἡ κύρια (καὶ τελευταία) οἰκοδομικὴ φάση ἀνάγεται στὸν 4ον αἰ. μ.Χ., μὲ χρήση λατρευτική. Νοτιώτερα σώζονται τὰ ἐρείπια τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στοὺς
Ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο. Ὁ οἰκισμὸς καὶ ἡ βασιλικὴ πρέπει νὰ καταστράφηκαν κατὰ τὰ μέσα τοῦ 6ου
αἰ. μ.Χ.
3. Στὸν γειτονικὸ Ἅγιο Παῦλο, δίπλα στὴν βρύση τοῦ
1713, ὑπῆρχε παλαιοχριστιανικὴ βασιλική, στὴν θέση
τῆς ὁποίας κτίσθηκε, τὸ 1904, ὁ ὑπάρχων ναὸς τοῦ Ἁγίου Παύλου.
4. Στὶς Σπαθιὲς ὑπῆρχε ἕνας ἀξιόλογος παραθαλάσσιος προϊστορικὸς οἰκισμός, ὁ ὁποῖος συνέχισε νὰ ζῆ μέχρι καὶ τὰ ἑλληνιστικὰ χρόνια.
5. Στὴν Κωβιοῦ, κατὰ τὸν 1ον αἰ. π.Χ., λειτουργοῦσε
ἕνα μεγάλο συγκρότημα κεραμικῶν κλιβάνων.
6. Στὴν παραθαλάσσια θέση Καστρὶ ὑπῆρχε μία ὀχυρωμένη χερσόνησος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ὑπερύψωση τῆς
θαλάσσιας στάθμης ἀπέκοψε τὸ σημερινὸ νησὶ Καστρί.
Σ᾿ αὐτὴ τὴν χερσόνησο μὲ τὰ δύο λιμάνια, ἀναπτύχθηκε
ἕνας ἀξιόλογος προϊστορικὸς οἰκισμός, ὁ ὁποῖος ἐξελίχθηκε σὲ σημαντικὴ πόλη τῆς ἀρχαιότητος, τὴν Γαληψό,
τὴν ὁποία ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος. Στὴν δεκαετία τοῦ 430
π.Χ. μεγάλο μέρος τῶν κατοίκων της μετεγκαταστάθηκε στὴν Ὄλυνθο, ἀλλὰ ὁ οἰκισμὸς συνέχισε νὰ ὑφίσταται τουλάχιστον μέχρι τὸν 6ον αἰ. μ.Χ. Τὸν 14ον αἰῶνα,
στὴν ἀκρόπολη τῆς Γαληψοῦ, δηλαδὴ στὸ σημερινὸ νησὶ
τὸ ὁποῖο τὸ ἕνωνε ἀκόμη μὲ τὴν στεριὰ μιὰ στενὴ καὶ
χαμηλὴ γλῶσσα γῆς, ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς οἰκισμὸς ὀνομαζόμενος Καστρί. Ὁ οἰκισμὸς αὐτὸς πρέπει νὰ ἐγκατα17
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ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ προέρχεται ἀπὸ τὸ ὄνομά Του.
Ἡ Νικήτη ἀπελευθερώθηκε περὶ τὰ μέσα Ὀκτωβρίου 1912. Ἦταν ἤδη ἕνα εὔρωστο γεωργοκτηνοτροφικὸ χωριὸ, μὲ ἀνεπτυγμένη ἐπί πλέον τὴν μελισσοκομία, τὴν παραγωγὴ μεταξιοῦ καὶ τὴν ἁλιεία. Σήμερα
εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ νέου Δήμου Σιθωνίας καὶ ἀποτελεῖ
ἕναν ἀπὸ τοὺς δυναμικότερους οἰκισμοὺς τῆς Χαλκιδικῆς, μὲ ἰδιαίτερη ἐπίδοση στὸν τουρισμὸ καὶ τὴν μελισσοκομία.

καὶ οἱ Νικητιανοὶ κατέφυγαν στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν Κασσάνδρα καὶ στὶς Βόρειες Σποράδες. Ἡ ἐπιστροφή, ὅσων
ἐπέστρεψαν, ὁλοκληρώθηκε τὸ 1827. Τὸ 1854 καὶ πάλι
τὸ χωριὸ ἔλαβε μέρος στὴν Ἐπανάσταση, οἱ Νικητιανοὶ
κατέφυγαν στὴν Βουρβουροῦ, ἀλλὰ τὸ χωριὸ δὲν πυρπολήθηκε αὐτὴ τὴν φορά.
Τὸ 1867, στὴν θέση τοῦ πύργου τοῦ Νεακίτου, κτίσθηκε ὁ νέος ἐνοριακὸς ναός, ἀφιερωμένος στὸν μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Νικήτα, προφανῶς ἐπεδὴ θεωρήθηκε

* * *

Πρωτομαρτιά – πρωτομηνιά – πρωτοχρονιά
συνέχεια από σελίδα 16
Πρόκειται για πανάρχαιο έθιμο, που πέρασε στους
Βυζαντινούς και έφτασε μέχρι τις μέρες μας.
Για να μην καταχραστούμε όμως τη φιλοξενία του εκδότη μας, δεν θα αναλύσουμε το έθιμο και το τραγούδι που
το συνοδεύει. Θα αρκεστούμε σε μια απλή αναφορά σ’αυτά, ώστε να ολοκληρώσουμε τα έθιμα της πρωτομαρτιάς.
Στη Β. Χαλκιδική, λοιπόν την πρώτη Μαρτίου, ομάδες παιδιών, κρατώντας ξύλινο ομοίωμα χελιδόνας, γυρνούν από σπίτι σε σπίτι ψάλλοντας:

Πάσχα, που πέφτουν τα κόκκινα αυγότσεφλα στη γη, ξεθάβουν το «μάρτη» και αν έχει στην τρύπα μυρμήγκια θεωρούνται τυχεροί. Σ΄άλλα μέρη πάλι τον κρεμούν σε δέντρο, για να τον πάρουν τα χελιδόνια ή ο πελαργός και να
τους φέρουν δώρα. Αλλού, τον δένουν σε μια πετρούλα
και τον πετούν στο πηγάδι για να είναι δροσεροί. Συνήθως
οι κοπέλες τον αφήνουν σε τριανταφυλλιά, για να πάρουν
το χρώμα των ρόδων. Όπου φορούν «μάρτη» στο λαιμό,
όταν τελειώσει ο μήνας, τον τοποθετούν στο εικονοστάσι
για την επόμενη χρονιά. Ακόμη, «μάρτη» βάζουν και στα
πόδια για να μη σκοντάφτουν.
Πάντως, θεωρείται αδιανόητο να μη φορέσει «μάρτη» μια όμορφη κοπέλα, γι’ αυτό και η παροιμία: «απού
‘χει κόρην ακριβή, του Μάρτη ήλιος μην τη δει!».
Β. Άλλες δοξασίες ή συνήθειες
1. Ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται οι τρείς πρώτες μέρες του Μάρτη (όπως κα ιοι τρείς πρώτες του Αυγούστου),
που λέγονται Δρίμες ή Δρίμνες. Οι Δρίμες, όντα δαιμονικά
που κατοικούν στο νερό, είναι πολύ κακοποιά, γι’ αυτό τις
μέρες αυτές δεν πλένουν ρούχα, γιατί τα κατακαίουν οι Δρίμες (αν πάλι χρειαστεί να πλύνουν, τότε ρίχνουν στο νερό
ξύλα, γιατί σαπίζουν, δεν κλαδεύουν αμπέλια, γιατί αρρωσταίνουν, και δεν λούζονται, γιατί πέφτουν τα μαλλιά.
Ίσως μορφοποιούνται με τις λεγόμενες Δρίμες τόσο η
δριμύτητα του μεσογειακού ήλιου που τώρα ξεκινάει την
ανοδική πορεία, όσο και του κρύου που είναι ακόμα έντονο.
2. Επίσης οι πρώτες μέρες (όπως και το Αυγούστου)
θεωρούνται «μερομήνια» και γι΄αυτό συνηθίζονται μετεωρολογικές και μαντικές παρατηρήσεις.
3. Την πρωτομαρτιά συνηθίζεται ο καθρεπτισμός στο
λάδι (σε πιάτο ή σε πιθάρι) είτε για να μην «πιάσει» ο ήλιος
τους νέους, είτε για να μαντεύσουν το μέλλον τους.
4. Την ίδια μέρα σε κάποια χωριά σπάζουν στην αυλή
πήλινα αγγεία λέγοντας: «Όξω ψύλλοι και κοριοί, μέσα
γεια, μέσα χαρά. Έμπα καλόχρονε, έβγα κακόχρονε!».
5. Αλλού, οι κακοήθεις πετούν στάχτη στα διπλανά
σπίτια «ευχόμενοι»:
«Ο Μάρτης σε μας, οι ψύλλοι σε σας!

«Χελιδόνα πέρασι, ‘που τη μαύρη θάλασσα.
Θάλασσα επέρασι, πύργουν εθεμέλιουσι.
Κι έκατσι κι λάλησι γράμματα βασιλικά,
Που μαθαίνουν τα παιδιά.
Μάρτης μας ήρτι, καλώς μας ήρτι!
Τα δένδρα ανθίζουν, τα λειβάδια πρασινίζουν
Κι τα ζώα χαίρουντι.
Όξου ψύλλοι, ποντικοί,
Μέσα γάμους κι η χαρά
Κι του Πάσκα μας μι γειά!
Να ζήστι, ν’ ακούστι τ’ χλιδόνα!»
ή
«Χελιδόνα έρχεται από την Αραβία.
Φέρνει, φέρνει άνοιξη, φέρνει καλοκαίρι.
Κι ‘μείς για τούτου ήρταμι,
Να σας παρακαλέσουμι,
Να μας δώσει πέντ’ αυγά,
Πεν’ αυγά, πέντι κουκά
Κι άλλα πέντι τα’ Πασχαλιά,
Να τα βάνου κλουσσαριά
Κι γιννάει η κλουσσαριά
Κι να σέρνει τα πουλιά,
Καθώς η μάνα τα πιδιά!»
Γ. Αντί επιλόγου
Καλό μήνα!
Είθε να «βγει ο κακόχρονος κα να μπει ο καλόχρονος!»
Και «όπως το Μάρτη τα βουνά ασπρίζουν απ΄τα χιόνια,
Έτσι ν’ ασπρίσουν τα μαλλιά (των Χαλκιδικιωτών) από
τα χρόνια!»

Γ. «χελιδονίσματα»
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Σιθώνια Μυθολογία
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΣΜΑΓΑΣ

Παρότι

σύμφωνα με το μέγιστο των Χαλκιδικιω- μακρινή Ιλλυρία και Σκυθία έρχονταν να τη ζητήσουν σε
τών Αριστοτέλη «ο μύθος λόγος ψευδής εστίν, την αλήθεια γάμο. Εντούτοις, ο ρωμαλέος Σίθων προσκαλούσε σε μολέγων», δεν αποτελεί πρόθεσή μου στο παρόν κείμενο να νομαχία τους υποψήφιους γαμπρούς διακηρύσσοντας πως
αναλύσω τα σύνθετα και δημιουργικά ιστορικά γεγονότα θα παραχωρούσε την κόρη και το θρόνο του σε όποιον τον
τα οποία, καθώς έχουν συμβεί στο βάθος του παρωχημένου νικούσε, αντιθέτως θα σκότωνε τον αντίπαλό του, γεγοχρόνου, εμπλουτίστηκαν από τη φαντασία και υποκρύπτο- νός που έπραξε τουλάχιστον με τους βασιλιάδες Μέρονται πια σε μύθους, απλά θα ήθελα να αναφερθώ στο γλα- πα της Ανθεμουσίας και Περιφήτη της Μυγδονίας. Όταν
φυρό κόσμο της μυθολογίας που κοσμεί με μοναδικό τρόπο με το πέρας των χρόνων ο γερασμένος Σίθων αποφάσισε
το παρελθόν της Σιθωνίας, καθιστώντας εξαιρετική την πε- να μάχονται οι μνηστήρες μεταξύ τους, εμφανίστηκαν δύο
παλικάρια για να διεκδικήσουν την πανέμορφη κόρη του,
ρίπτωση της μεσαίας χερσονήσου της Χαλκιδικής.
Είναι γνωστό ότι στη Χαλκιδική γεννήθηκαν οι Γίγα- ο Δρύας και ο Κλείτος, εκ των οποίων η Παλλήνη ερωτεύντες όταν έσταξε πάνω της το αίμα του Ουρανού μετά τον τηκε το δεύτερο. Αφού αποκάλυψε λοιπόν την προτίμησή
της στον παιδαγωγό της, αυτός εξαγόακρωτηριασμό του από το γιο του, τον
ρασε με χρυσάφι τον ηνίοχο του ΔρύΚρόνο. Οι Γίγαντες μάλιστα, με ενθάραντα, ώστε να προκαλέσει δολιοφθορυνση της μητέρας τους Γης και ορμηρά στο άρμα του αφεντικού του. Την
τήριο τη Χαλκιδική, διεκδίκησαν την
επομένη πράγματι, οι ρόδες του άρμαεξουσία από τους δώδεκα θεούς του
τος διαλύθηκαν λόγω έλλειψης σφηνών
Ολύμπου και έτσι ξέσπασε η κοσμοστους άξονες και ο Κλείτος, δράττοντας
γονική Γιγαντομαχία κατά τη διάρκεια
την ευκαιρία, όρμησε στον τσακισμένο
της οποίας εκτινάσσονταν εκατέρωαναβάτη του και τον σκότωσε προς μεθεν τεράστια βράχια, ο δε Δίας εξακόγάλη ανακούφιση της Παλλήνης. Ο Σίντιζε κεραυνούς κατακαίγοντας τη χερθων όμως, που αντιλήφθηκε τον προσόνησο της Κασσάνδρας, που από τότε
ηγηθέντα δόλο, για να τιμωρήσει την
ονομάστηκε Φλέγρα (τόπος της φωκόρη του αποφάσισε να την κάψει στην
τιάς). Επιπλέον, στην Κασσάνδρα καΟ θεός Ποσειδώνας
πυρά του νεκρού Δρύαντα, αλλά η θεταπλακώθηκε από ένα μεγάλο βράχο,
ϊκή παρουσία της Αφροδίτης, η οποία
που εκσφενδόνισε η Αθηνά, ο γίγαντας
Εγκέλαδος (γίγαντας του σεισμού) και με τον ίδιο τρόπο ήθελε να προστατέψει τον έρωτα των δύο νέων, έσβησε
ο Ποσειδώνας συνέτριψε το γίγαντα Άθω εκτοξεύοντας τη φωτιά προκαλώντας ραγδαία βροχόπτωση. Μετανιωτο ομώνυμο όρος. Αυτός ο συγκλονιστικός πόλεμος, στον μένος ο Σίθων πάντρεψε την κόρη του με τον εκλεκτό της
οποίο αναδείχτηκε η δυναμικότητα του δεινού γένους των καρδιάς της, τον Κλείτο, ο οποίος, ως ο επόμενος βασιλιάς,
Σιθώνων Γιγάντων, έληξε τελικά με την εναγώνια έκκλη- μετονόμασε τη νότια χερσόνησο της Χαλκιδικής σε Παλση βοήθειας του Δία προς τον Ηρακλή, που σκότωσε με τα λήνη, προς τιμήν της γυναίκας του.
Μια άλλη, μεταγενέστερη εκδοχή, ιστορεί ότι ο Διόβέλη του τον πρωτογίγαντα Αλκυονέα, τις δε κόρες του,
όταν απελπισμένες έπεσαν στη θάλασσα να πνιγούν, η Αμ- νυσος, ο οποίος είχε διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη
Γιγαντομαχία, παρέμεινε λίγο καιρό ακόμα στη Θρακική
φιτρίτη τις μεταμόρφωσε σε πουλιά, τις Αλκυόνες.
Μετά την αίσια για τους δώδεκα θεούς έκβαση της μά- Χερσόνησο της Χαλκιδικής για να τιμωρήσει το Σίθωνα
χης, ο Ποσειδώνας, ίσως όμως και ο Άρης, παραχώρησε που, λόγω αιμομικτικού πάθους, σκότωνε τους μνηστήστο γιο του, το Σίθωνα, που τον είχε αποκτήσει με τη νύμ- ρες της κόρης του εμποδίζοντας έτσι το γάμο της. Ο Διφη Όσσα (αρχαία πόλη στη Βισαλτία) ή την ομόηχη Άσσα όνυσος λοιπόν αρχικά ζήτησε επίσημα την Παλλήνη για
(αρχαίο πόλισμα στη Σιθωνία), μια μεγάλη έκταση για να σύζυγό του φέρνοντας μάλιστα γαμήλια δώρα, τα οποία
βασιλεύει. Η περιοχή βασιλείας του Σίθωνα με βεβαιό- ο Σίθων αρνήθηκε και προκήρυξε αγώνα πάλης με έπατητα αφορούσε όλη τη χερσόνησο Σιθωνίας, στην οποία θλο και αντίπαλο όμως του θεού την ίδια του την κόρη.
κληροδότησε και το όνομά του, ενώ πιθανόν συμπεριε- Τότε η Παλλήνη, που είχε πολεμικά χαρακτηριστικά και
λάμβανε και την υπόλοιπη Χαλκιδική, αφού τουλάχιστον κρατούσε δόρυ κι ασπίδα, καθώς ετοιμαζόταν να εισέλτην Κασσάνδρα του την είχε αποδώσει ο Ηρακλής ως πα- θει στην παλαίστρα, έβγαλε την πανοπλία της και απορακαταθήκη για τους απογόνους του Ηρακλείδες, και κάλυψε τη θηλυκότητά της. Κατά τη διάρκεια της μάχης
δεν αποκλείεται μάλιστα να εκτεινόταν έως και το σημε- μάλιστα, την οποία επέβλεπαν η Αφροδίτη, ο Έρως και
ρινό νομό Σερρών, καθώς ο Σίθων αναφέρεται ως βασι- η Πειθώ, η θέα των λυτών μαλλιών και των σφιχτών μελιάς των Οδομάντων. Σύζυγος του Σίθωνα ήταν η νύμφη λών της Παλλήνης, το άγγιγμα της ροδαλής παλάμης και
Μενδηίδα (Μένδη), είχε δε αποκτήσει ένα γιο, τον Αρι- του χιονάτου χεριού της, σαγήνευσαν το Βάκχο μεταμορστόμαχο, για τον οποίο ελάχιστα είναι γνωστά και τρεις φώνοντάς την στα μάτια του από απειλητική παρθένο σε
αντικείμενο πόθου. Παρόλα αυτά, επειδή ο Διόνυσος στο
κόρες, την Παλλήνη, τη Φυλλίδα και τη Ροίτεια.
Όσον αφορά στην Παλλήνη, επρόκειτο για μια τόσο γο- έργο του συνεπικουρούνταν από τη Δίκη και το Δία ως
ητευτική βασιλοπούλα ώστε μνηστήρες ακόμα και από τη εγγυητές της θέμιδος, δε ξεχνούσε και το στόχο του για
19
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τιμωρία του φονιά πατέρα της που είχε διασαλεύσει τη
θεϊκή και κοινωνική τάξη με το άνομο πάθος του. Έτσι,
παρότι τελικά ο Σίθων, αποθαρρύνοντας την κόρη του να
συνεχίσει να αντιστέκεται στη φυσική υπεροχή του θεού,
του την προσέφερε ως γυναίκα, ο Διόνυσος δε δίστασε
να τον σκοτώσει με το θύρσο του, χαρίζοντας το θανατηφόρο όπλο ως γαμήλιο δώρο στην Παλλήνη. Αυτή θρήνησε τον πατέρα της έως ότου κατέφθασαν διάφοροι θεοί
για να παραστούν στο γάμο μέσα σε ένα πανδαιμόνιο
που προκαλούσαν οι Σειληνοί, οι Σάτυροι και οι Μαινάδες με ερωτικούς ύμνους και εκστατικούς χορούς.
Η Φυλλίς, η επόμενη κόρη, βίωσε μια εξίσου σπάνια
ερωτική εμπειρία, στην πιο αγνή της όμως μορφή, όταν είχε
γνωριστεί και συνάψει σχέσεις με το Δημοφώντα, γιο του
Θησέα και της Φαίδρας ή της Αριάδνης, κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο και ενόσω τον φιλοξενούσε ο Σίθωνας. Οι δύο νέοι αρραβωνιάστηκαν, εντούτοις
ο Δημοφών έπρεπε να γυρίσει εσπευσμένα στην Αθήνα
για να βοηθήσει τον πατέρα του και η Φυλλίς υποσχέθηκε να τον περιμένει. Το Δημοφώντα όμως η τρικυμισμένη
θάλασσα τον ξέβρασε στις ακτές της Κύπρου και άργησε
χρόνους πολλούς να γυρίσει στην αγαπημένη του, η οποία
τον ανέμενε υπομονετικά. Τόσο μάλιστα συγκίνησε τους
θεούς η εικόνα της κοπέλας που καρτερούσε να επιστρέψει το ταίρι της κοιτώντας ακίνητη τα πελάγη, ώστε τη λυπήθηκαν και τη μεταμόρφωσαν σε δέντρο, την αμυγδαλιά.
Όταν ο Δημοφών γεμάτος τύψεις ξαναγύρισε κάποιο χειμώνα αναζητώντας τη Φυλλίδα, αναγνώρισε στο μαραμένο δέντρο την όψη της και το αγκάλιασε δακρυσμένος.
Ταυτόχρονα η Φυλλίδα, χαρούμενη για την επιστροφή του
Δημοφώντα και για την επιβεβαίωση των αισθημάτων του,
που θεωρούσε ότι μπορεί να είχαν σβήσει μετά από τόσα
χρόνια, άνθισε ευτυχισμένη και γέμισε ολόλευκα λουλούδια. Από τότε η Φυλλίς, η αμυγδαλιά, ανθίζει πάντα μέσα
στο χειμώνα και αποτελεί σύμβολο της ελπίδας δείχνοντας
ότι η αγάπη δεν μπορεί να νικηθεί.
Μια παραπλήσια μυθολογική άποψη, λιγότερο ρομαντική αλλά εξίσου δραματική, αναφέρει ότι η Φυλλίς, που
είχε μάλιστα αποκτήσει δύο αγόρια με το Δημοφώντα ή με
τον αδερφό του, τον Ακάμαντα, στον οποίο οφείλεται η
ονομασία του ακρωτηρίου Ακάμας στην Κύπρο, όταν τον
αποχαιρετούσε, του έδωσε ένα κιβώτιο με τα ιερά της Ρέας
ζητώντας του να το ανοίξει μόνο αν δε γυρνούσε πίσω.
Μετά το πέρας αρκετού καιρού, η Φυλλίς καταράστηκε το
σύζυγό της, ο οποίος της είχε υποσχεθεί ότι θα επέστρεφε γρήγορα για την τέλεση του γάμου τους και κρεμάστηκε σε ένα δέντρο που δεν άνθιζε ποτέ, όπως συνέβαινε το
ίδιο και με τα δέντρα που είχαν φυτέψει οι γονείς της στον
τάφο της. Ταυτόχρονα, ο Δημοφών, έχοντας χάσει κάθε
ελπίδα ότι θα την ξανασυναντούσε, άνοιξε το κουτί και τον
συνεπήρε τόσο πολύ ένα όραμα που είδε, ώστε καλπάζοντας ορμητικά με το άλογό του έπεσε, κατά λάθος, πάνω
στο ζωσμένο του σπαθί και σκοτώθηκε.
Η άλλη κόρη του Σίθωνα, η Ροίτεια, είχε τεκνοποιήσει με
τον Απόλλωνα τους εννέα Κορύβαντες που θεωρούνταν οι
πρώτοι άνθρωποι πάνω στη γη ή υπερφυσικές οντότητες και
λατρεύονταν με οργιαστικούς χορούς ιδιαίτερα στη Σαμοθράκη, αλλά και σε όλο το ανατολικό Αιγαίο και στη Μικρά
Ασία. Επιπλέον, η Ροίτεια έδωσε το όνομά της σε ακρωτήριο
της Τρωάδας, όπου πρωτοαφίχθηκαν οι Έλληνες ήρωες και

στο οποίο είχαν θάψει τον Αίαντα μετά την αυτοκτονία του,
ανεγείροντας μάλιστα ναό προς τιμήν του. Η Ροίτ εια πάντως αναφέρεται εναλλακτικά και ως κόρη του θαλάσσιου
δαίμονα Πρωτέα, του οποίου τη σύζυγο Αγχινόη, θυγατέρα
του Νείλου, νυμφεύτηκε ο Σίθων.
Ο άλιος γέρων Πρωτέας είχε φιλοξενηθεί στα ανάκτορα του Κλείτου, διαδόχου του Σίθωνα, όταν, προκειμένου
να απαλλαγεί από την τυραννική εξουσία του Βούσιρη της
Αιγύπτου, ακολούθησε το γιο του Φοίνικα, τον Κάδμο, στο
ταξίδι αναζήτησης της απαχθείσας από το Δία πριγκίπισσας Ευρώπης και κατέφθασε στη Χαλκιδική. Εκεί εγκαταστάθηκε μόνιμα, αφού κατέλαβε με τη βοήθεια του οικοδεσπότη του τη χώρα των Βισαλτών, βάρβαρων γειτόνων
της Παλλήνης, και στον ίδιο τόπο, κατά μια εκδοχή, συναντήθηκε με το Μενέλαο και την Ωραία Ελένη όταν επέστρεφαν από την Τροία. Στη Χαλκιδική, ο Πρωτέας πήρε
για σύζυγό του είτε την κόρη του Κλείτου, Χρυσονόη, είτε,
πιθανότερο, την κόρη του Ποσειδώνα, νύμφη Τορώνη.
Από το ζευγάρωμά τους γεννήθηκαν δύο παιδιά, ο Τηλέγονος και ο Πολύγονος, που, σε αντίθεση με το φιλήσυχο
πατέρα τους, ήταν τόσο βάναυσοι, άνομοι και ξενοκτόνοι,
ώστε προκάλεσαν ακόμα και τον ίδιο τον Ηρακλή, όταν
επέστρεφε από τη χώρα των Αμαζόνων, ο οποίος και τους
σκότωσε μετά από πάλη. Βαθύτατα θλιμμένος τότε ο Πρωτέας, αφού έθαψε τους εριστικούς γιους του και αποκάθηρε τον Ηρακλή από το μίασμα του φόνου, παρακάλεσε
τους θεούς να ανοίξουν μια υποθαλάσσια σήραγγα στον
Κωφό Λιμένα, όπου έβοσκε τα κοπάδια με φώκιες του Ποσειδώνα, για να επιστρέψει στη νήσο Φάρο της Αιγύπτου
και αναχώρησε οριστικά από τη Χαλκιδική.
Το ίδιο βάναυσες και ακοινώνητες ήταν και οι κόρες
του ευβοέα Γεραστού, γιου του Δία ή του Μύγδονα και
αδερφού του Ταινάρου, ο οποίος, για να προφυλάξει τους
ανυποψίαστους ανθρώπους, φυλάκισε τις βίαιες και άξενες παρθένες στον αρχαίο οικισμό Παρθενόπολις και σημερινό Παρθενώνα, στην καρδιά της Σιθωνίας.
Μιας Σιθωνίας τόσο σημαντικής για τους Έλληνες του
νότου, ώστε οι θεοί από τον παρακείμενο Όλυμπο αγωνίστηκαν λυσσαλέα να τιθασεύσουν το άγριο τοπίο της το
κατάσπαρτο με μετέωρους γρανιτόβραχους και απολιθωμένους σκελετούς γιγάντιων όντων και επιστράτευσαν ακόμα
και τον κατεξοχήν εκπολιτιστή ήρωα για την καθυπόταξη
των αφιλόξενων γηγενών, ώστε να διευκολυνθεί η έλευση
των αποίκων. Μιας Σιθωνίας που, καθώς ανάδευε τα πελάγη με την υπόλοιπη τρίαινα της Χαλκιδικής, δεν μπορούσε παρά να συνδυάζεται με τον Ποσειδώνα και να αποτελεί, χάρη στα ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια του βόρειου
Αιγαίου, ναυτικό σταθμό μυκηναίων ποντοπόρων και φοινίκων ταξιδευτών. Μιας Σιθωνίας που τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της πιστοποιούν τη σύνδεση της γενιάς του
ομώνυμου βασιλιά της, ο οποίος ίσως να έμοιαζε στον απεικονιζόμενο, σε μεγαλιθικές στήλες, πολέμαρχο, με διαφιλονικούμενες περιοχές της αρχαίας Θράκης, καθώς και με πιο
απομακρυσμένες ακτές στην Μικρά Ασία και επαληθεύουν
την επικράτηση των ομηρικών ταφικών πρακτικών που αυτός εφάρμοζε. Μιας Σιθωνίας τέλος, η οποία, μέσα από τη
σχετιζόμενη με αυτήν μυθολογία, αποκαλύπτει έναν κόσμο
μη υπαρκτό κι όμως τόσο αληθινό, ώστε επιβεβαιώνεται,
όπως έγραψε ο Στέφανος Βυζάντιος, ότι «ο μύθος είναι κάτι
που δεν έγινε ποτέ, αλλά υπήρχε πάντοτε».
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Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΔΗΜΑΡΑς
Φιλόλογος - Θεολόγος
ύλης προπαρασκευασθείσης, προς δε και του αρχιτέκτονος επί παρουσία του ρηθέντος Ιεράρχου συμφωνηθέντος ακόμη, αίφνης διαρρήγνυται διαφωνία μεγίστη μεταξύ των κατοίκων, εις δύο διαιρεθέντων φατριάς, ων οι
μεν έλεγον, ότι η Εκκλησία πρέπει να ανεγερθή επί του
παρά τη δεξιά του χωρίου πλευρά υψουμένου λόφου, οι
δε έλεγον, ότι πρέπει να ανεγερθή εν τω μέσω του χωρίου (επί θέσεως στενωπού και βορβορώδους). Τέλος υπερισχυσάσης της γνώμης της ευ φρονούσης μερίδος, ής
ηγείτο γερο- Παναγιώτης τις, ήρξατο μετά την συμφιλίωσιν αμφοτέρων των μερών η ανέγερσις του ναού κατά
μήνα Μάρτιον του 1867 έτους ότε και αγιασμού τελουμένου παρά του περί ού ο λόγος Αρχιερέως επί των θεμελίων του ναού, ετέθη ο θεμέλιος
λίθος επ' ονόματι του αγίου
μάρτυρος Νικήτα ( κατά τον
της παλαιάς εκκλησίας άγιον
εξ ου και το όνομα έλαβε χωρίον ), - εδώ όπως ήδη είπαμε
ο Χρυσανθίδης κάνει λάθος –
παρόντος τότε και του προηγουμένου της εν Άθωνι Μονής
του Ξυροποτάμου Κ Διονυσίου
μετά και τριών άλλων μοναχών.
Κατά την οικοδομήν ταύτην
επεστάτει ο περί ου ο λόγος Ιεράρχης συντρέχων και προμηθεύων αυτοπροσώπως κατά
πάντα τα αναγκαιούντα και ήδη το χωρίον τούτο κέκτηται μίαν λαμπράν εκκλησίαν και μεγαλοπρεπή, καταθέλγουσαν τους θεατάς, διότι φαίνεται μακρόθεν υψουμένην
επί του προρρηθέντος λόφου του επικειμένου τω χωρίω
ως άνω είρηται, ως κομψότατον και περικαλλές προπύργιον» ..Σε απλούστερα ελληνικά : Το χωριό Νικήτη είχε
μια πολύ αρχαία εκκλησία , αλλά μικρή, που δε χωρούσε τους εκκλησιαζόμενους, ειδικά κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, όταν εκκλησιάζονταν εκτεθειμένοι στις βροχές
και τα χιόνια. Αν και υπέφεραν, δεν ομονοούσαν κι έτσι
δεν επιχειρούσαν να χτίσουν μια καινούργια εκκλησία,
που να είναι πιο ευρύχωρη από την παλιά. Οι κατά καιρούς Μητροπολίτες Κασσανδρείας δεν κατόρθωσαν να
τους πείσουν, ώσπου ο Μητροπολίτης κύριος Χρύσανθος κατάφερε να τους κάνει να πιστέψουν ότι αποτελούσε ανάγκη ζωτική το χτίσιμο μιας καινούργιας εκκλησίας.
Ωστόσο, αν και εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η ανέγερση νέου ναού και ετοιμάστηκαν τα υλικά, βρέθηκε μάλιστα και ο αρχιτέκτονας, ξαφνικά ξέσπασε φιλινικία ανάμεσα στους κατοίκους, που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η
μια απ' αυτές υποστήριζε οτι η εκκλησία έπρεπε να χτιστεί στη δεξιά πλευρά του χωριού, σε λόφο ψηλό, η άλλη
θεωρούσε ότι ο καταλληλότερος τόπος για την ανέγερση
του ναού ήταν η μέση του χωριού, μια στενή μεριά, γεμάτη λάσπες. Στο τέλος υπερίσχυσε η γνώμη των πρώτων,
που είχαν επικεφαλής τους κάποιον γερο- Παναγιώτη. Το
Μάρτιο του 1867, έγινε ο αγιασμός στα θεμέλια του ναού

Στο χώρο

όπου εγέρθηκε ο ναός του Αγίου Νικήτα, δεν υπήρχε προηγουμένως εκκλησία, ναΐδρια ή
ξωκλήσι. Σ’ αυτό το μέρος κατά την τοπική παράδοση
βρισκόταν τούρκικο «κονάκι» ή πύργος, ο οποίος κάηκε, και οι Τούρκοι ένοικοι το εγκαταστάθηκαν, μετά την
καταστροφή του, κοντά στο σπίτι του Καραγκούνη.
Σύμφωνα με τις παραδόσεις του χωριού, τα χρήματα για
την οικοδόμηση του νέου ναού βρέθηκαν από την ενοικίαση του «κισλά» (του βοσκότοπου) της Νικήτης επί πέντε
χρόνια στους Σουλτογιανναίους, μεγάλη οικογένεια τσελιγκάδων, που ξεχειμώνιαζαν τότε στα Χάσικα χωριά.
Ας δούμε ωστόσο πως αναφέρεται στο θέμα ο Νικόλαος Β. Χρυσανθίδης.
«Το χωρίον τούτο (η Νικήτη
δηλ.) απέχον ημίσειαν ώραν της
θαλάσσης κείται εγχωσμένον
εις σχισμάδα τινά του όρους
Κύλλης σύγκειται δε εξ εκατόν
ενενήκοντα πέντε περίπου οικιών, υπάρχει δε και Σχολείον Αλληλοδιδακτικόν. Η εν τω χωρίω
τούτω ιερά Εκκλησία του αγίου
μάρτυρος Νικήτα ανηγέρθη τω
1867 έτει, τη αξιεπαίνω προτροπή τε και συνδρομή του πρώην
Μητροπολίτου Κασσανδρείας
Κυρίου Χρυσάνθου, συνδραμόντων και πάντων των κατοίκων της Χαλκιδικής χερσονήσου.»
Σε απλούστερα ελληνικά, ο Νικόλαος Χρυσανθίδης μας λέει : Το χωριό αυτό που απέχει από τη θάλασσα μισή ώρα, βρίσκεται χωσμένο σε μια σχισμάδα του
όρους Κύλλη. Αποτελείται από εκατόν ενενήντα πέντε
σπίτια, περίπου, κι υπάρχει σ’ αυτό το αλληλοδιδακτικό
σχολείο. Ο ιερός ναός του Αγίου μάρτυρα Νικήτα, που
βρίσκεται σ’ αυτό χτίστηκε το 1867 με τις προτροπές και
τη βοήθεια του πρώην μητροπολίτη Κασσανδρείας κυρίου Χρύσανθου, αλλά για την ανέγερση του βοήθησαν
και όλοι οι κάτοικοι της Χαλκιδικής.
Ο ίδιος συγγραφέας (σε σημείωση του) συνεχίζει αναφερόμενος στο χτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Νικήτα:
«Το χωρίον Νικήτη εξέκτητο αρχαίαν τινά εκκλησίαν σμικροτάτην, εν η εκκλησιαζόμενοι οι κάτοικοι εστεναχωρούντο μεγάλως ένεκα της μικράς χωρητικότητος αυτής,
προ πάντων όμως εν καιρώ χειμώνος, διότι εξετίθεντο εις
τας βροχάς και χιόνας του χειμώνος. Μολονότι υπέφερον
τοιαύτα και τοσαύτα δεινά…από τόσων ετών διχονοούντες δεν επιχείρουν να ανεγείρωσιν ευρύχωρον εκκλησίαν, καίτοι επί τοσούτον προτρεψάντων αυτούς των κατά
καιρούς Αρχιερέων και Μητροπολιτών Κασσανδρείας…
Αλλ’ ο ρηθείς Ιεράρχης Κασσανδρείας Κ. Χρύσανθος ο
εκ Καισαρείας ουκ οίδ’ όπως επί τέλους κατέπεισε του
κατοίκους τούτους ίνα ανεγείρωσι το ιερόν εκείνο οικοδόμημα. Αλλά τότε και της ανεγέρσεως εγκριθείσης και
αποφασθείσης, της δε διά την ανέγερσιν αναγακαιούσης
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πραμάτειες τους στα πεζούλια της πλατείας και στο δρόμο προς την εκκλησία. Οι επισκέπτες από πολλά χωριά της
Χαλκιδικής, κατέφθαναν καβάλα στα ζώα τους και διανυχτέρευαν συνήθως μέσα στη εκκλησία, έξω απ’ αυτήν και
σε φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα. Ο ξενώνας (τα καλβούδια) που κτίστηκε γύρω στα 1955 φιλοξενούσε αρρώστους
με τους συνοδούς τους, που έρχονταν από όλα τα μέρη
της Ελλάδας για να ζητήσουν τη χάρη του αγίου.
Το απόγευμα της παραμονής στην εκκλησία τελούνταν ο Μέγας Εσπερινός, και στη συνέχεια πολλές γυναίκες του χωριού ξενυχτούσαν μέσα στην εκκλησία,
μαζί με τους ξένους προσκυνητές. Την άλλη μέρα το
πρωί, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νικήτα τελούνταν ο όρθρος και η θεία λειτουργία προεξάρχοντος του
εκάστοτε μητροπολίτη Κασσανδρείας και
πήγαιναν και αυτοί που σπάνια εκκλησιάζονταν.
Από τα χαράματα της ίδιας μέρας, στην
αυλή του σπιτιού της οικογένειας που είχε
αναλάβει το πανηγύρι – την προηγούμενη
χρονιά είχε ορισθεί από την εκκλησιαστική
επιτροπή – έβραζαν τα καζάνια με το φαγητό, «του ’κουνόμ’κου» όπως ντόπια το
έλεγαν. Και επειδή η κάθε οικογένεια που
αναλάμβανε δεν είχε την ευχέρεια να αντεπεξέλθει στα έξοδα του πανηγυριού, η εκκλησιαστική από τις προηγούμενες μέρες
όριζε ανθρώπους, οι οποίοι γυρνούσαν στα
σπίτια και μάζευαν λάδι, σιτάρι, μέλι, κερί
και άλλες προσφορές, τις οποίες πουλούσαν και με τα χρήματα κάλυπταν μέρος των
εξόδων του πανηγυριού.
Το «κουρμπάνι» ήταν συνήθως κρέας μοσχαρίσιο,
εκτός αν η γιορτή συνέπιπτε με Τετάρτη ή Παρασκευή,
μαγείρευαν φασόλια ή ρεβίθια. Με το τέλος της θείας
λειτουργίας το κουρμπάνι ήταν έτοιμο, καθώς και σπιτικό ψωμί. Ο ιερέας του χωριού μαζί με τους επιτρόπους
πήγαινε στο σπίτι που πανηγύριζε και αγίαζε τα καζάνια
με το φαγητό. Στη συνέχεια τα παιδιά του χωριού, μοίραζαν το φαγητό στα σπίτια, παίρνοντας το χαρτζιλίκι
τους από τους νοικοκυραίους και η επιτροπή της εκκλησίας είχε την ευθύνη του μοιράσματος.
Θεωρούσαν δε οι νοικοκυραίοι μεγάλη προσβολή
αν τύχαινε και τους ξεχνούσαν, και την επομένη μέρα ζητούσαν εξηγήσεις από την επιτροπή ή τον αρμόδιο «οικονόμο» ή «κουνουμά» στα ντόπια, γιατί δεν το έβλεπαν σαν φαγητό αλλά σαν ευλογία.
Μετά τον αγιασμό των καζανιών, ο «οικονόμος», καλούσε τον παπά και την εκκλησιαστική επιτροπή να τους
κάνει το τραπέζι. Μετά το τέλος του φαγητού ο παπάς
«σήκωνε το ύψωμα» και στη συνέχεια έβαζε ένα πρόσφορο σ’ ένα ποτήρι με κρασί. Από το ποτήρι αυτό έπινε πρώτα ο νοικοκύρης και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι,
Στη συνέχεια γλεντούσαν στο χοροστάσι. Το γλέντι
ήταν από τα μεγαλύτερα με αυτό της Αποκριάς, και ο
χορός γίνονταν «τρεις δίπλες». Χόρευαν με τις τοπικές
ενδυμασίες, το μεταξωτό αλατζά δηλ. και τη τσακσίρα.
Το γλέντι κρατούσε μέχρι τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια το ξημέρωναν στα καφενεία.

και θεμελιώθηκε το κτίσμα επ ονόματι του Αγίου Νικήτα. Στην τελετή, παραβρέθηκε και ο προηγούμενος της
Μονής Ξηροποτάμου με τρεις άλλους μοναχούς. Κατά
την ανοικοδόμηση, σε όλα επιστατούσε ο Μητροπολίτης
Χρύσανθος.
Ιερός Ναός Αγίου Νικήτα, σήμερα
Έτσι ορθώθηκε ο περικαλλής ναός του Αγίου Νικήτα,
κόσμημα της τότε και της σημερινής Νικήτης
Ο Χρυσανθίδης προσθέτει ακόμη ότι «στην περιοχή
της Νικήτης έρχονταν τα ποίμνια των λεγόμενων Βλάχων, των μεν εκ Βοδενών (Έδεσσα), των δε εκ Στρωμνίτσης και άλλων εκ Κεστεντηλίου, μεταβαινόντων κατά
Σεπτέμβριον εις τας πεδιάδας της Χαλκιδικής, κισλάδας
καλουμένας ...Το δε αντίτιμον της νομής
και της πεδιάδος του χωρίου τούτου ουκ
ολίγον συνετέλεσε τότε κατά την οικοδομήν του άνω ρηθέντος ναού του χωρίου
Νικήτης, παρά Βασιλείου τινος εκ Κεστεντηλίου πληρωθέν δια πέντε έτη.»
Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι οι Νικητιανοί φάνηκαν αχάριστοι προς το Μητροπολίτη Χρύσανθο, γιατί τον έδιωξαν από
το χωριό, κινούμενοι από προσωπικές διαφορές, έχθρες και μικρότητες.
Επί εβδομήντα και πλέον χρόνια, ο
ναός του Αγίου Νικήτα έμεινε αλώβητος.
Δεκάδες άνθρωποι έρχονταν σε προσκύνησή του, την ημέρα της γιορτής του, 15
Σεπτεμβρίου ή άλλοτε. Θαυματουργός ο
Άγιος, έκανε τυφλούς να αναβλέψουν, θεράπευσε αρρώστους, ανακούφισε πονεμένους, γιάτρεψε
παράλυτους. Απ’ όλη την Ελλάδα έρχονταν ζητώντας σ'
αυτόν καταφύγιο και ανακούφιση οι πιστοί. Όμως στη
διάρκεια του αδελφοκτόνου εμφυλίου πυρκαγιά έκαψε
το εσωτερικό του οικοδομήματος. Σώθηκε ως εκ θαύματος μόνο μία εικόνα του Αγίου Νικήτα. Ωστόσο αμέσως
σχεδόν μετά την καταστροφή οι Νικητιανοί, ωθημένοι
από έναν ένθεο ζήλο, επισκεύασαν την οικοδομή μες
σε λίγο χρόνο (1948–1950), προσδίδοντάς της την παλιά λαμπρότητά της. Αρχιτέκτονας στο εξωραϊσμό της
εκκλησίας ήταν ο κ. Αυδής Στο διάστημα της επισκευής οι ιερές ακολουθίες τελούνταν σε δυο συνεχόμενες
αίθουσες του παλιού Δημ, Σχολείου. (Η μία χρησίμευε
σαν ιερό και η άλλη σαν κυρίως ναός.) Λέγεται δε ότι
στον πόλεμο της Αλβανίας έζωσαν περιμετρικά το ναό
με κερί, που ήταν αναμμένο όσο κράτησε ο πόλεμος και
το φύλαγαν οι γυναίκες να μή σβήσει, μέρα – νύχτα.
Εδώ ας σημειωθεί ότι οι εικόνες στο τέμπλο του ναού
φιλοτεχνήθηκαν από το γνωστό ζωγράφο και αγιογράφο Γιώργο Παραλή.
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
Το πανηγύρι του Αγίου Νικήτα θεωρούνταν από τα μεγαλύτερα της περιοχής Στις 15 Σεπτεμβρίου ημέρα του πολιούχου το χωριό άλλαζε όψη. Οι γυναίκες καθάριζαν και
άσπριζαν την εκκλησία, τους γύρω χώρους της, καθώς και
τα δωμάτια που φιλοξενούσαν τους προσκυνητές. Πολλοί ξένοι πωλητές, έμποροι και φωτογράφοι, έστηναν τις
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Από την Γενική Συνέλευση της 20ής Ιανουαρίου 2013

Το Προεδρείο: Μιχ. Κουτσός Πρόεδρος, Ι. Γαλαρνιώτης
& Π. Κακαρίκας, Γραμματείς.

Ο κ. Αστέριος Σαμαράς ανακηρύχθηκε Επίτιμο μέλος.
Η απονομή της πλακέτας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης
ανακοινώνει τα πεπραγμένα του 2012.

Ο ταμίας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος ανακοινώνει
τον οικονομικό απολογισμό του 2012.

Ο κ. Φώτης Ταλέας διαβάζει την έκθεση της Ε. Ε.

Ο Γ. Γ. κ. Γιάννης Κοτσάνης προβαίνει σε ανακοινώσεις.

Ο κ. Γιάννης Γιώργος Αντιπεριφεριάχης, ο κ. Μιχ. Καρτσιώτης Πρόεδρος του Π.Σ. , ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη κ. Χρ. Πάχτας,
ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ι. Τζίτζιος, ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο καθηγητής κ. Στ. Αυγολούπης & ο ιατρός και τ. βουλευτής
κ. Γεώργιος Βαγιωνάς
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ΕΠΕΤΕ

1903 – 1913 : ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ Χ

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑ
1.

Το μνημείο της μάχης των Βασιλικών (1821) στην Αγ. Αναστασία.

Ο ανδριάντας του καπετάν Χάψα και η αναπαράσταση της πολύνεκρης μάχης, στεφανωμένη από τη δόξα. Τα αποκαλυπτήρια
έγιναν το 1997.
2. Η προτομή του καπετάν Χάψα, Χαλκιδικιώτη ήρωα του 1821, στη Θεσσαλονίκη.

Στήθηκε έναντι του Ι. Ναού των Τριών Ιεραρχών στην πλατεία η οποία ονομάσθηκε
από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης,
πλατεία καπετάν Χάψα. Τα αποκαλυπτήρια
έγιναν 18-6-2006.
Σημ. Τα γλυπτά, όλα ορειχάλκινα, είναι έργα
του γλύπτη καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. κ. Γ. Τσάρα.
Όλα έγινεν με γενναίες χορηγίες συμπατριωτών μας που τα ονόματά τους αναφέρονται
σε άλλες σελίδες.
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ΤΕΙΟΣ

Α ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ

ΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
3.

Ο Ανδριάντας του Αριστοτέλη του Σταγειρίτη.

Στήθηκε στον αύλειο χώρο του Α.Π.Θ. (κτίρο διοικήσεως) και αποτελεί ακριβό στολίδι του Πανεπιστημίου μας και της Θεσσαλονίκης. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν 25 Αυγούστου 2010.
4.

Η ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου

Ο Παγχαλκιδικός ύστερα από 100 χρόνια «πλάνητος βίου» απέκτησε τη δική του ιδιόκτητη πλέον αίθουσα με αγορά εμβαδού
150 τ.μ. όπου στεγάσθηκε οριστικά. Όνειρο ενός αιώνα έγινε πραγματικότητα.
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή (20-12-2012)

Στέλιος Παπαθανασίου. Ο κύριος ομιλητής της βραδιάς.

Το ακροατήριο.

Η ντίβα Μαρία Συλμαλόγλου, ο Γ. Ζιούπος
και ο μαέστρος Κ. Τσολοδήμος

Ο κ. Ι. Παπάγγελος σέρνει το χορό.

Από την εκδρομή στην Καρδίτσα και τη λίμνη Πλαστήρα (23-24- Φεβρ. 2013)

Καρδίτσα. Μπροστά στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου
και Αγ. Ελένης

Με φόντο την λίμνη.

Στο φράγμα της λίμνης.

Στο βραδινό δείπνο.
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IΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
“Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ”
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΜΑΓΑΣ

Στην κατηγορία

μείων είναι μοναδικό σε αξία στην Ελλάδα, αλλά και στην
Ευρώπη. Δεσπόζει, ξεχωρίζει και ομορφαίνει το χώρο. Ένα
έργο που έγινε από έναν αυτοδίδακτο γλύπτη που πρωτοέπιασε σφυρί και καλέμι στα 54 χρόνια του. Το καλέμι μάλιστα δεν το έπιανε, αλλά το έδενε με σπάγκο στο ανάπηρο χέρι του και το μετακινούσε πάνω στο σχεδιασμένο
μάρμαρο με τη δύναμη του δεξιού του
χεριού. Σε όλα του τα έργα, επειδή το
μνημείο δεν ήταν το μοναδικό, υπογράφεται: “Ιωακείμ Παπαοικονόμου,
Μακεδών, αυτοδίδακτος γλύπτης και
εκτελεστής’’.
Όσο ζούσε και δημιουργούσε ασχολήθηκαν εκτενώς τα Μ.Μ.Ε με το έργο
του και συχνά τον αποκάλεσαν “Θεόφιλο της γλυπτικής”, ενώ μετά το θάνατό του, ο οποίος επήλθε στις 26
Απριλίου του 1973, η καταξιωμένη
συγγραφέας Σοφία Θωμοπούλου με
πηγή έμπνευσης το μνημείο, έγραψε
ένα θαυμάσιο μυθιστόρημα με τίτλο
‘ΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΡΩΤΕΣ’’, όπου παρουσιάζεται
η ζωή του Ιωακείμ και της λατρεμένης
του συζύγου. Η συγγραφέας παίρνει
μέρος με ένα μεταφυσικό τρόπο προσέγγισης του μυστηρίου της ζωής, του
θανάτου και του έρωτα. Και φυσικά είναι η πρώτη που ανιδιοτελώς προβάλλει τις ομορφιές της
Χαλκιδικής και της Σιθωνίας ειδικότερα, αφού στην αναζήτηση στοιχείων για το έργο της έφθασε μέχρι τον Άγιο
Νικόλαο και περιέγραψε με λυρισμό και γλαφυρότητα τις
ομορφιές της περιοχής.
Ο Ι. Παπαοικονόμου δεν παρέλειψε να κοσμήσει με την
τέχνη του αφιλοκερδώς και τους ναούς της γενέτειράς του,
φιλοτεχνώντας στον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου ένα
μαρμάρινο δεσποτικό και έναν άμβωνα με τέλειες διακοσμήσεις και ανάγλυφες παραστάσεις, ενώ την πρόσοψη του
ναού κάλλυνε με ψηφιδωτές εικόνες του Αγίου Γεωργίου,
του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς επίσης και με την εικόνα της Αγίας Παρασκευής τον ομώνυμο
ναό του χωριού.
Τίτλοι αυτού του άρθρου θα μπορούσαν ακόμα να ήταν:
“Το θαύμα του έρωτα, η μεταμόρφωση ενός ερωτευμένου,
ο έρωτας πηγή έμπνευσης και άλλα”. Μιλάμε πάντα για
τον πραγματικό, τον ανόθευτο έρωτα που τον παίρνει κανείς από τη γη και τον ανεβάζει πάναγνο και καθαρό στα
ουράνια, όπως έπραξε και ο αείμνηστος συμπατριώτης μας
“Ιωακείμ Παπαοικονόμου, ο αυτοδίδακτος γλύπτης και
εκτελεστής” και απέδειξε ότι η ρωμαλέα ψυχή αναπληρώνει και θεραπεύει τη σωματική αναπηρία.

των λιγοστών υπερανθρώπων, που υπερνικούν κάποια φυσική ή επίκτητη μειονεξία
και παρατάσσουν κόντρα στο πρόβλημά τους το ψυχικό
τους σθένος και την αλύγιστη θέλησή τους, ανήκει και ο Ιωακείμ Παπαοικονόμου.
Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1900 στον Άγιο Νικόλαο
Χαλκιδικής. Η περιορισμένη του μόρφωση (Δημοτικό Σχολείο και Αθωνιάδα σχολή) δεν τον εμπόδισε να μάθει
σε υψηλό επίπεδο τα γαλλικά, ενώ μιλούσε σε ικανοποιητικό βαθμό γερμανικά και αραβικά. Ήταν κατά γενική ομολογία άνδρας ευπαρουσίαστος,
εύρωστος και ευσταλής. Είχε δηλαδή
όλα τα χαρακτηριστικά που αντιστρατεύονταν την υπαγωγή του στην κατηγορία των σωματικά αδυνάτων. Την
περίοδο μάλιστα της στρατιωτικής του
θητείας επιδόθηκε στον πρωταθλητισμό κατακτώντας μετάλλια και διακρίσεις. Ακολούθησαν τιμές και παράσημα που κατακτήθηκαν στα πεδία των
μαχών. Στάθηκε από τους τυχερούς,
που η μοίρα επέτρεψε την επιστροφή
του από την κόλαση της προδομένης
εκστρατείας στη Μικρά Ασία το 192021 με αντίτιμο τη μόνιμη αναπηρία στο
αριστερό του χέρι.
Έζησε ευτυχισμένος μέχρι τα 53 του χρόνια δίπλα στην
αγαπημένη του σύζυγο Παρασκευή Κανόνη, την οποία ερωτεύτηκε παράφορα. Έναν έρωτα που, προϊόντος του χρόνου,
αντί να ατονεί, θέριευε και κατέκλυζε όλο του το είναι. Κατά
τα άλλα η ζωή του ήταν κανονική και φυσιολογική. Οικονομικά τα έφερνε βόλτα χάρη στο περίπτερο επί της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, που του παραχώρησε η πατρίδα
ως ανταμοιβή για το βίαιο ξεκλώνισμα της νιότης και της
λεβεντιάς του.
Όλα έβαιναν καλώς μέχρι που του στέρησε η επάρατη νόσος ό,τι πολυτιμότερο είχε στη ζωή του, την πολυαγαπημένη του Παρή, όπως αποκαλούσε χαϊδευτικά τη
λατρεμένη του σύζυγο. Και τότε συντελείται το θαύμα.
H ζωή για τον Ιωακείμ Παπαοικονόμου δεν τελειώνει
εκεί. Ζει τον έρωτα στα όνειρά του και αποφασίζει ο μέχρι χθες απλός καθημερινός άνθρωπος να ιστορήσει τον
πρότερο βίο του πλάι στη λατρεμένη του σε μια γλώσσα
που ποτέ δε γνώρισε, αποτολμά να σμιλέψει πάνω στο
μάρμαρο την ιστορία της αγάπης τους και να κατασκευάσει μόνος του ένα μνημείο αντάξιο της αγαπημένης του.
Το μνημείο σήμερα που βρίσκεται στο νεκροταφείο του
Βύρωνα στην Αθήνα προστατεύεται ως έργο πολιτιστικής
κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Εφορία Νεωτέρων Μνη27
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1912- 2012
100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ- ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ- ΕΡΗΜΩΣΗ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Ο Παρθενώνας

είναι ένας πανέμορφος
παραδοσιακός οικισμός στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Ημιορεινός, χτισμένος στα 350 μέτρα υψόμετρο στην καταπράσινη πλαγιά,στην υποβλητική σκιά του όρους
Δραγουντέλη. Οι καιροί ήταν πάντα σκληροί για τους
Παρθενιώτες και τίποτα δεν τους χαρίστηκε. Τα 482
χρόνια τούρκικης σκλαβιάς τους σημάδεψαν βαθιά. Αιώνες ήταν πάροικοι των μετοχιών των Ι.Μ. του Αγίου
όρους δουλεύοντας χωρίς δική τους γή για ένα
ξεροκόμματο στο Κασταμονίτικο στον Τριπόταμο.
Αλλά και στο Γρηγοριάτικο εκεί που έντονα έζησαν τον Μακεδονικό αγώνα στο “Ρωμαίικο μετόχι”
μαζί με τους μοναχούς ξεφορτώνοντας όπλα στο
Μπαλαμπάνι προωθώντας τα στο μέτωπο και
περιθάλπτοντας αμέτρητους τραυματίες.
Και ήρθε η ευλογημένη
ημέρα της απελευθέρωσης. 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912
Η Χαλκιδική ήταν ελεύθερη. Ο Παρθενώνας επιτέλους ανάσαινε. Οχι για πολύ όμως. Ακολούθησαν ο Α
παγκόσμιος, η Μικρασιατική καταστροφή, ο Β παγκόσμιος ο εφιαλτικός εμφύλιος η δύσκολη μεταπολεμική περίοδος και η μετανάστευση. Ολα αυτά ολοκλήρωσαν την εξαθλίωση του οικισμού. Σε συνεργασία
με την σκληρή ζωή, την συνεχή αναζήτηση μεροκάματου, την έλλειψη στοιχειωδών μέσων διαβίωσης( ηλεκτροδότηση,υδροδότηση, αποχετευτικό, οδικό δίκτυο,
ιατρικη περίθαλψη) έφεραν την σταδιακή μετακίνηση
στο τέλος της δεκαετίας του 60 των κατοίκων προς τον
αναπτυσόμενο τουριστικά παραθαλάσσιο προσφυγικό οικισμό του Ν. Μαρμαρά στο σίγουρο μεροκάμματο
υποστηριζόμενοι απο μια μικρή κρατική δανειοδότηση.
Εγιναν οικονομικοί πρόσφυγες πανω στους πραγματικούς πρόσφυγες,τους Μικρασιάτες. Το 1972 οι απουσία
παιδιών φέρνει το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου,την
κατάργηση της ενορίας και της κοινότητας, την ερήμωση του χωριού. Τα έρημα σπίτια, απο έλλειψη φροντίδας
, αβοήθητα στους βαρείς χειμώνες άρχισαν να καταρέουν. Παντού ξεφτισμένοι τοίχοι πεσμένες στέγες και οι
ραδινές καμινάδες να χάσκουν σαν λάβαρα μιας μάχης
που χάνονταν μέρα με την μέρα, χρόνο με τον χρόνο.Το

χωριό φάνηκε να ξεψυχά. Ομως οι δυνατές καρδιές των
Παρθενιωτών έμειναν εκεί να χτυπούν μέσα στο έρημο
σχολείο και στον Ι.Ν του Αγίου Στεφάνου. Κράτησαν
τις καλλιέργιές τους και το πνεύμα τους. Δεν έχασαν το
“μνημονικό” τους, όπως έλεγε ο Φώτης Κόντογλου.
Σε αυτήν την τραγική στιγμή 3 πράγματα λειτούργησαν σαν σωτήριο φρένο.
1ον: Εγινε καταγραφή και μελέτη του οικισμού απο το
ΑΠΘ και το 1978 χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός.
2ον: Φάνηκαν κάποιοι
ξένοι, μέτοικοι και αυτοί,
πρόσφυγες των αστικών
κέντρων (δημοσιογράφοι,
πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.α.) που αναζητούσαν τις χαμένες αξίες της παραδοσιακής ζωής
και την αρμονία της φύσης. Με ήπιες επεμβάσεις,
στο πλαίσιο διατήρησης
της αυθεντικότητας αγόρασαν και ανακαίνησαν τα
πρώτα σπίτια και δημιούργησαν τους πρώτους ξενώνες. Οι πρώτοι Νεοπαρθενιώτες άφησαν το χωριό να τους χρωματίσει, παρά άφησαν
την προσωπική τους σφραγίδα σε αυτό. Τους μάγεψε η
μελαγχολική γοητεία των ερειπίων,τα χορταριασμένα
σιωπηλά μονοπάτια, η μεγαλοπρεπής θέα; Ποιος ξέρει;
3ον: Το 1985 ιδρύθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος “ΠΑΡΘΕΝΩΝ”, των παλιών κατοίκων. Κατέγραψαν και διέσωσαν
τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Ανακαίνησαν την εκκλησία και τα ξωκλήσια τους.Αναβίωσαν τα πανηγύρια τους και
δεν έχαναν ευκαιρία να το ζωντανεύουν. Ανακαίνησαν το
παλιό δημοτικό σχολείο και το έκαναν πυρήνα της παράδοσης τους λειτουργώντας το σαν Λαογραφικό μουσείο. Πετρόστρωσαν τα σοκάκια τους. Οικονομάδες και στιλωβάτες
ενός άδειου χωριού. Η απλότητα, η φιλοξενία και η παράδοση έδεσε όμορφα με την αγάπη των Νέων κατοίκων. Νέοι
δεσμοί δημιουργήθηκαν μεταξύ παλιών και νέων Παρθενιωτών. Ο Παρθενώνας του 2013 δεν είναι το γραφικό φάντασμα μιας άλλης εποχής. Είναι ο Παρθενώνας με τις θεμελιώδεις αξίες, είναι ο νέος, ο τουριστικός, ο ζωντανός, ο
ελπιδοφόρος των οκτώ μονίμων κατοίκων, των πολλών επιχειρήσεων, που περιμένει να ανασυσταθεί σε Κοινότητα για
να αποκτήσει και πάλι τη φυσική του οντότητα. Είναι ο φοίνικας που αναγεννιέται από τις στάχτες και τα ερείπια του,
είναι ο Παρθενώνας της καρδιάς μας.
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ
Καθηγητής Αστρονομίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Αισχύλος,

πριν από 2500 χρόνια, στο έργο
του «Προμηθέας Δεσμώτης» αναφέρεται στην αυτοθυσία του Προμηθέα για να δωρίσει στους ανθρώπους
αγαθά, που ήταν προορισμένα μόνο για τους αθάνατους
θεούς. Ο Προμηθέας γίνεται σύμβολο της κατοχής της
γνώσης από τον άνθρωπο και της δίκαιης τόσο της κατανομής της, όσο και της χρήσης της, διότι γνώση σημαίνει δύναμη στον άνθρωπο και μέσα από αυτήν έρχεται η ομορφιά και η ειρήνη στην ανθρωπότητα.
Αυτή τη γνώση υπηρέτησαν και υπηρετούν στο
χώρο της Αστρονομίας πολλοί σημαντικοί Έλληνες σ’
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Επέλεξα αξιοκρατικά
έξι διάσημους Έλληνες επιστήμονες του τομέα της Διαστημικής Αστρονομίας, που λαμπρύνουν παγκοσμίως
το χώρο της εξερεύνησης του Διαστήματος, και όσο γίνεται πιο περιληπτικά θα αναφερθώ σ’ αυτούς.
Θα ξεκινήσω από τον σημερινό ακαδημαϊκό και διάσημο επιστήμονα Σταμάτη Κριμιζή, ο οποίος ξεκινώντας
από το χωριό Βροντάδο της Χίου, όπου γεννήθηκε το
1938, έφτασε να κατέχει την εξέχουσα θέση του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins. Ως επιστημονικός σύμβουλος της NASA τα τελευταία 40 χρόνια έχει
τιμηθεί δύο φορές με το χρυσό μετάλλιο της NASA. Το
1997 τιμήθηκε και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Σταυρό του Ταξιάρχη του Φοίνικος. Ως
διευθυντής στο Τμήμα Διαστημικής του Πανεπιστημίου
του Johns Hopkins διηύθυνε τις δραστηριότητες 600 περίπου διαστημικών επιστημόνων. Προς τιμή του η Διεθνής Αστρονομική Ένωση το 1999 ονόμασε έναν αστεροειδή με το όνομά του σε “8323/Κριμιζής”. Οι αστεροειδείς
είναι σώματα βραχώδη που περιφέρονται γύρω από τον
Ήλιο και βρίσκονται μεταξύ του Άρη και του Δία.
Μέχρι τώρα έχει λάβει μέρος σε πάνω από 60 δορυφορικές αποστολές στο διάστημα και έχει κατασκευάσει πάνω
από 100 επιστημονικά διαστημικά όργανα. Κάτω από την
επίβλεψή του κατασκευάστηκε το διαστημόπλοιο Near, το
οποίο ο ίδιος κατάφερε να προσεδαφίσει στις 12 Φεβρουαρίου 2001 πάνω στον αστεροειδή Έρωτα. Η επιτυχία αυτή
του Σταμάτη Κριμιζή αποτελεί ένα σοβαρό βήμα της ανθρωπότητας προς την κατεύθυνση της σωτηρίας της από
μια απειλή σύγκρουσης της Γης με έναν αστεροειδή.
Τα “Βογιατσερ 1 και 2 “όμως υπήρξαν η αγάπη της
ζωής του. Ξεγελώντας, όπως ο ίδιος αναφέρει συχνά
στις φιλικές συζητήσεις του, τον τότε πρόεδρο της Αμερικής Νίξον, που ήθελε να γίνει η αποστολή των διαστημοπλοίων αυτών μόνο για το Δία και τον Κρόνο, τα
κατασκεύασαν πολύ πιο ανθεκτικά, ώστε συνεχίζουν να

λειτουργούν ακόμη και σήμερα, 35 ολόκληρα χρόνια
μετά την εκτόξευσή τους το 1977.
Θα συνεχίσουν μάλιστα το ταξίδι τους και έξω από το
ηλιακό μας σύστημα και ελπίζουμε να εντοπιστούν από
λογικά όντα κάποιου άλλου πλανήτη, αφού τα διαστημόπλοια αυτά μεταφέρουν ένα δίσκο γραμμοφώνου κατασκευασμένο από χρυσό στον οποίο έχουν εγγραφεί
μηνύματα από τους κατοίκους του πλανήτη μας.
Ο κ. Κριμιζής είναι από τους επικεφαλής ερευνητές
της αποστολής Cassini/ Hugens στον Κρόνο και στο δορυφόρο του, τον Τιτάνα και έχει επινοήσει τα όργανα
που έχουν εξοπλίσει το διαστημικό σκάφος της NASA
MESSENGER, που έχει γίνει ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος του πλανήτη Ερμή.
Σ’ όλες όμως γενικώς τις μεγάλες δορυφορικές αποστολές και ιδιαίτερα στον Άρη είναι πάντα παρών με διάφορες ιδιότητες και με ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα
της ρύπανσης από τον έναν πλανήτη στον άλλο, διότι
και εμείς μπορεί να μολύνουμε έναν άλλο πλανήτη. Είχα
την καλή τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής
του Υπουργείου Ανάπτυξης της οποίας υπήρξε πρόεδρος για πολλά χρόνια και κέρδισα πάρα πολλά από την
ευαισθησία του για τον πλανήτη Γη, αλλά και από την
ανθρωπιά και τη φιλοσοφία του. Τέλος, σε διαστημικά
θέματα ήταν ένας από τους συνομιλητές τόσο του Προέδρου Ρήγκαν (1986) και του Προέδρου Κορμπατσώφ
(1987), όσο και του Προέδρου πατέρα Μπους (1990).
Ο επόμενος διάσημος της διεθνούς επιστημονικής
κοινότητας που θα αναφέρω αξιοκρατικά είναι ο Θανάσης Οικονόμου, που τελευταία ακούγεται πάρα πολύ
συχνά το όνομά του από τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο
γιατί τα όργανα που κατασκεύασε και κατασκευάζει
σήμερα επιτελούν θριαμβευτικές επιτυχίες πάνω στον
Άρη, αλλά και διότι τώρα επέστρεψε με πάθος στην πατρίδα του, για να ιδρύσει στο όρος Όρλιακα των Γρεβενών στα 1450 μέτρα υψόμετρο, δίπλα στο χωριό Ζιάκα,
ένα Αστεροσκοπείο με τρία τηλεσκόπια, δύο αμιγώς εκπαιδευτικά και ένα εκπαιδευτικό-ερευνητικό.
Έφυγε από το χωριό του μαζί με άλλα 200 μικρά παιδιά στα δύσκολα χρόνια του Εμφυλίου πολέμου και μέσω
Αλβανίας έφτασε στην Τσεχοσλοβακία, όπου και πήρε το
πτυχίο της Πυρηνικής Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της
Πράγας. Τελικά, το 1964 έφτασε ως μηχανικός της NASA
στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και έζησε από κοντά όλα τα
βήματα για την κατάκτηση του διαστήματος. Έλαβε κατ’
αρχήν μέρος στις αναλύσεις των πετρωμάτων που έφεραν
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στη Γη από τη Σελήνη οι αστροναύτες του Απόλλων 11,
αλλά από το 1984 έχει συνδέσει τη ζωή του με τον κόκκινο
πλανήτη, δηλαδή με τον κοντινό μας πλανήτη Άρη.
Κατασκεύασε πολλά επιστημονικά όργανα για την
ανάλυση των πετρωμάτων και του υπεδάφους του πλανήτη Άρη και έλαβε μέρος στο σχεδιασμό πολλών αποστολών σ’ αυτόν. Μεγάλη είναι η συνεισφορά του στις
διαστημικές αποστολές Pathfinder και Opportunity,
που είχαν ως στόχο τις γεωλογικές έρευνες στον Άρη.
Ειδικά για το Opportunity, που είναι ένα κινούμενο τσιπ
ρόβερ, όπως λέγει ο ίδιος, “ενώ το στείλαμε το 2004 για
να μείνει ενεργό στον Άρη για τρεις μήνες αυτό συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δίνει πληροφορίες”.
Μάλιστα, όταν το Opportunity ξεκίνησε τις έρευνες, ο κ. Οικονόμου φρόντισε σε βουνά και σε κοιλάδες
του Άρη να δοθούν ονόματα που να υπενθυμίζουν την
ιστορία της Αντίστασης και του Έπους του ‘40 που έζησε στα παιδικά του χρόνια, όπως αναφέραμε στην αρχή.
Ήταν τότε Οκτώβριος και ζήτησε και πέτυχε να δοθούν
ονόματα όπως “ΟΧΙ”, “Πίνδος” κτλ. Γενικά όμως, υπάρχουν πολλά ελληνικά ονόματα στην επιφάνεια του Άρη,
όπως “Όλυμπος”, το υψηλότερο βουνό με ύψος 27 χιλιομέτρων, “Κυκλάδες”, “Δωδεκάνησα” κτλ.
Τώρα ο Θανάσης Οικονόμου ασχολείται με την ανάλυση των πρώτων στοιχείων που στέλνει το γνωστό σ΄
όλους μας Curiosity, το μεγαλύτερο και ακριβότερο διαστημικό όχημα που στάλθηκε ποτέ σε άλλον πλανήτη.
Έφτασε στον Άρη αρχές Αυγούστου 2012 και μελετάει
τον πυθμένα ενός κρατήρα, που κάποτε ήταν λίμνη, για
την ύπαρξη ή όχι εκεί υποτυπώδους μορφής ζωής. Τον κ.
Οικονόμου τον εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι που θα
συνεργαστούμε για το αστεροσκοπείο στον Όρλιακα.
Συνεχίζω με τον αείμνηστο Βασίλη Ξανθόπουλο, τον
χαρισματικό αστροφυσικό, που τόσο άδικα χάθηκε όταν
τον πυροβόλησε εν ψυχρώ την ώρα της ιερής γι’ αυτόν
διδασκαλίας ένας ψυχασθενής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Γεννημένος το 1951 στη Δράμα, μετά το πτυχίο του Μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίδαξε και έκανε έρευνα στα Πανεπιστήμια Montana,
Harvard, Chicago, Ινστιτούτο Max-Planck και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου είχα την καλή τύχη να μοιραζόμαστε μαζί το ίδιο γραφείο για τρία ολόκληρα χρόνια,
πριν πάει το 1983 να υπηρετήσει ως πρόεδρος στο νεοσύστατο τότε Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου Κρήτης.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος υπήρξε στο Σικάγο και μεταπτυχιακός φοιτητής του Θανάση Οικονόμου, αλλά και
συνεργάτης του Νομπελίστα Chandrasekhar σε θέματα
της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας του Αϊνστάιν και της
Μαθηματικής Φυσικής. Ο Chandrasekhar, όταν έπαιρνε
το βραβείο Νόμπελ στη Σουηδική Ακαδημία των Επιστημών επεσήμανε στην επιτροπή ότι έπρεπε να το μοιραστεί
με το νεαρό τότε αείμνηστο Βασίλη Ξανθόπουλο. Με το
Θανάση Οικονόμου, που αναφέραμε προηγουμένως, συνεργάστηκε το 1991 για την κατασκευή από το ΙΤΕ της
Κρήτης του ηλεκτρονικού μέρους του οργάνου για την
ανίχνευση των πετρωμάτων στον πλανήτη Άρη.

Τώρα θα αναφερθώ στον Δημοσθένη Καζάνα, που το
2000 ανακηρύχθηκε αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ο κ. Καζάνας γεννήθηκε στην Καβάλα και
αφού πήρε το πτυχίο του Φυσικού από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έφτασε στο Πανεπιστήμιο
του Σικάγου ταυτόχρονα σχεδόν με τον αείμνηστο Βασίλη Ξανθόπουλο, με τον οποίο και συγκατοικούσαν ως
υποψήφιοι διδάκτορες στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Από την Καβάλα ο νεαρός μακεδόνας έφτασε στη
NASA και στην αρχή ακόμα της καριέρας του έφθασε
τότε πρώτος να διατυπώσει τη Θεωρία του Πληθωριστικού Σύμπαντος, που πήρε και το όνομά του.
Η Θεωρία αυτή αφορά τις ιδιότητες του Σύμπαντος
στα πρώτα (ασύλληπτα πρώτα) στάδια της δημιουργίας
του, τότε που η ενέργεια του κενού υπερίσχυε της ενέργειας της συνήθους ύλης και η διαστολή του Σύμπαντος
ήταν εκρηκτική.
Ευτυχώς, όπως εξηγεί ο ίδιος ο κ. Καζανάς, αυτή η
πληθωριστική περίοδος του Σύμπαντος δεν διήρκησε
πολύ και ευτυχώς γιατί δε θα υπήρχαμε εμείς.
Συνεχίζοντας δε θα παραλείψω τον πολύ αγαπημένο και γνωστό σε όλους μας Θεόδωρο ΓιουρτσίχινΓραμματικόπουλο, τον ελληνοπόντιο από το Βατούμ
της Ατζαρίας. Γεννήθηκε το 1959 και είναι Έλληνας από
τρεις παππούδες και από έναν Ρώσος. Έχει όμως συνεχώς αναμμένο το καντήλι της Ρωμιοσύνης, όπως διηγήθηκαν οι γονείς του σε συνέντευξή τους στον πρόεδρο
της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανελλήνων ΜΑΚΕΔΝΟΣ,
τον κ. Αλεξάνδρου, όταν τους επισκέφθηκε για πρώτη
φορά στο σπίτι τους, στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης.
Τον γνώρισα όταν το 2004 η Πολιτιστική Εταιρεία Πανελλήνων ΜΑΚΕΔΝΟΣ τον τίμησε στην Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ήμουνα τότε ομιλητής. Ο κ. Αλεξάνδρου εξέδωσε τότε ένα θαυμάσιο βιβλίο με
τίτλο «Θεόδωρος Γιουρτσίχιν Γραμματικόπουλος-Ο Έλληνας Κοσμοναύτης και το Σύμπαν», εκδόσεις Ερωδιός, όπου
αρθογραφήσαμε αρκετοί Έλληνες αστρονόμοι.
Με συγκίνησε τότε, σε μια συνέντευξη, που δώσαμε
μαζί στην ΕΤ3 και με τον κ. Αλεξάνδρου, η αγάπη του
για την Ελλάδα την οποία αγάπη την εξέφρασε τονίζοντας ότι: « μόνο ενωμένοι όλοι οι Έλληνες του κόσμου
βάζοντας όραμα, ψυχή και λεβεντιά θα μεγαλουργήσουμε και η Ελλάδα θα πάρει τη θέση που δικαιωματικά
της ανήκει και στη σύγχρονη ιστορία».
Τον Οκτώβριο 2002 συμμετείχε ως μέλος του πληρώματος του Διαστημικού Λεωφορείου Ατλαντίς και παρέμεινε επί 11 περίπου ημέρες στο Διάστημα. Μας συγκίνησε τότε όλους τους Έλληνες που είχε πάρει μαζί του
την ελληνική σημαία και την οποία παρέδωσε μετά στον
Έλληνα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλο. Τον Μάιο 2006 ξαναέλαβε μέρος σε αποστολή
με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ISS παραμένοντας στο Διάστημα για 196 ολόκληρες ημέρες.
Τελειώνοντας το άρθρο μου αυτό θα αναφερθώ και
στον συγχωριανό μου από τη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής τον κ. Θεόδωρο Μουστάκα. Γεννήθηκε το 1940
και πήρε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πα30
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μασε Φωτονικό προς τιμήν του.
Τέλος, κρίνω σκόπιμο να αναφέρω την πρόταση που
έκανε ο αγαπημένος μου φίλος Θεόδωρος Μουστάκας
στους μικρούς μαθητές κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο Δημότη της Μεγάλης Παναγιάς. Ζήτησε από τους
μικρούς συγχωριανούς του, ακόμη και όταν παίζουν
διάφορα παιχνίδια, να έχουν πάντα μαζί τους ένα χαρτί
και ένα μολύβι για να σημειώνουν οτιδήποτε εντυπωσιακό παρατηρούν, διότι, όπως περίτρανα τόνισε, έρευνα
σημαίνει παρατήρηση και σήμερα οι άνθρωποι έπαψαν
να παρατηρούν.
Υπάρχουν βέβαια και άλλοι άξιοι Έλληνες της επιστήμης του Διαστήματος που θα μπορούσα αξιολογικά
να αναφέρω, αλλά σε επόμενο άρθρο μου.

νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως επισκέπτης
καθηγητής ή ως ερευνητής στα Πανεπιστήμια Harvard,
Princeton, MIT και τώρα είναι καθηγητής στο Boston
University.
Τιμήθηκε με 22 διπλώματα ευρεσιτεχνίας με σπουδαιότερο την παραγωγή φωτός από ψυχρές πηγές με
20 φορές μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Θεωρήθηκε σαν ένας από τους πέντε καλλίτερους
Φυσικούς στον κόσμο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον ανακήρυξε Επίτιμο διδάκτορά
του, ενώ το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης με τα χρήματα
που κέρδισε από την επιτυχία του αυτή έκτισε το ωραιότερο κτίριο στην πανεπιστημιούπολή του, που το ονό-
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Τα Τιμαλφή της Καθημερινότητας
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ

Έτσι τα ονομάζω

εκείνα τα ταπεινά, ταπεινά μεν αλλά και τόσο απαραίτητα πράγματα, εκείνα τα εργαλεία και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν σε παλιότερες εποχές και εξυπηρέτησαν τα νοικοκυριά και τις
αγροτικές γενικά εργασίες, και που σιγά σιγά αποσύρθηκαν, ξεχασμένα σε κάποιο κατώι ή περασμένα στα κενά
της σκεπής κάποιας από χρόνια αχρησιμοποίητης καλύβας. . .Και είναι πολλά , πάρα πολλά αυτά τα εργαλεία
και θα τα αναφέρω ένα ένα, για να τα ξαναθυμηθούν
οι παλιότεροι, και να μάθουν οι νέοι, όσοι θέλουν βέβαια, γιατί από τη στιγμή που στα σπίτια μας όλοι πλέον
έχουμε ηλεκτρικό, τι το θέλει ο μικρός να μάθει για το .
. . γκαζοκάντηλο ή τι ήταν το θειαφοκέρι που δεν έσβηνε με τον αέρα και τη βροχή, κι’ αφού όλα τα σπίτια διαθέτουν ψυγεία γιατί να ξέρει ο μικρός τι ήταν το «Φανάρι» με τη σήτα; Θα αναφερθώ σε πολλά τέτοια «παλιά»
και θα ξεκινήσω από τα απλούστερα, και σιγά σιγά, θα
μπούμε και στα σύνθετα . . .και εδώ είμαστε, αλλά επειδή πολλές φορές μερικά πράγματα ξεχνιούνται, καλό θα
είναι τα γραφόμενα να σχολιαστούν με καλή διάθεση,
για να προσθέσουν και λεπτομέρειες όσοι γνωρίζουν
περισσότερα, να πουν τη γνώμη τους για να συμπληρωθεί η εικόνα τού κάθε εργαλείου ή σκεύους και να μείνει
στους κατοπινούς. Τώρα θα πει κάποιος και τι να το κάνουν να ξέρουν οι κατοπινοί, οι ύστερα από μας, να ξέρουν πως «γεμίζει» ένα σαμάρι με σικαλιά, και πως λέγεται το ειδικό εργαλείο- βελόνα με την τρύπα στη . . .
μύτη, να μάθουν πώς και με ποια εργαλεία πεταλώνεις
ένα μουλάρι, ή πως δίνεις το «τσιαπράζι» σε ένα πριόνι; Και γιατί να ξέρουν τί είναι το αμόνι του κοσατζή

και το κουσοσφύρι, τι ήταν η ξύλινη σαΐτα και τα καλαμούδια της στον αργαλειό, και το διπλωμένο φτερό
που σφήνωνε το ειδικό ξυλάκι στη σαΐτα, γύρω από το
οποίο στρέφονταν το καλαμούδι που πάνω σ’ αυτό το
καλαμούδι ήταν τυλιγμένο το «υφάδι» , τι ήταν τα μιτάρια και το ξυλόχτενο, οι πατήτρες και πάρα πολλά
άλλα; Θα τα πω όμως όσο γίνεται καλύτερα και με όσες
θυμάμαι λεπτομέρειες, κι’ άμα κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες φανούν βαρετές, αφήστε τες για τους ειδικούς και
για όσους θυμούνται ακόμα, κι’ όποιος είναι περίεργος
.. .ας περάσει, ορίστε. . . . . Οι άλλοι, οι ανυπόμονοι και
αδιάφοροι, ας κάνουν αυτό που τους αρέσει, κι’ ας κρατήσουν τα σχόλιά τους σε χαμηλό τόνο. Άλλωστε όσα
θα γράψω επανέρχονται στην παραφορτωμένη μνήμη
ύστερα από πολλά χρόνια κι’ έτσι, αν κάπου θα κάνω
λάθος, είπαμε, ας βγει κάποιος να με διορθώσει, κι’ άμα
αυτός ο κάποιος ή η κάποια δεν τάχει καλά με την ηλεκτρονική επικοινωνία, ας βάλει κάποιον άλλο να το κάνει, ντροπή δεν είναι.
Και, αφού αυτά τα εργαλεία και τα σκεύη ήταν κάποτε κομμάτια της ζωής μας στα χωριά, αφού με τέτοια
ζήσαμε, και παρέα με τα τέτοια μεγαλώσαμε, δε θα πρέπει να πούμε δυο κουβέντες για να μείνουν; Να πούμε κάτι γι’ αυτά τα πράγματα που παν να ξεχαστούν, να
πούμε λίγα λόγια και μόνο σαν ένα αλλιώτικο μνημόσυνο για εκείνους τους μπαρμπάδες, τους γονείς και τους
παππούδες μας, τις Μανάδες μας και τις Γιαγιάδες και
τις αιωνόβιες Μανάκες μας που χρησιμοποίησαν αυτά
τα άγνωστα σήμερα εργαλεία και σύνεργα και προσπάθησαν να διευκολύνουν τις δουλειές και γενικά τη ζωή
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τους, και που με πολύν κόπο πορεύτηκαν και τα αφήκαν
Σε όλους αυτούς οφείλουμε μια συγγνώμη και ένα
σε μας εκείνα τα ταπεινά, ξέροντας και βλέποντας ότι μεγάλο ευχαριστώ και οι λεπτομέρειες για όσους αφήκάποτε θα ξεπεραστούν και μάλλον εμείς οι επόμενοι καν πίσω τους, μπορούν να φανούν με ένα βλέμμα και
δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσουμε; Άφησαν πίσω τους ένα σφίξιμο του χεριού, με ένα ρακί στο ίδιο τραπέζι,
εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα, έχοντας όμως βα- και με ένα χαμόγελο που τόσα χρόνια μπορεί και να
θειά μέσα τους την ελπίδα ότι τουλάχιστον αυτά δεν θα μάς λείπει . . .
πεταχτούν και θα μείνουν κάπου να θυμίζουν το πέραΚαι πριν να ξεκινήσω την παρουσίαση των τασμά τους από «εδώ». . .Και η αναφορά σε κείνα τα πα- πεινών αυτών τιμαλφών και για να καταλάβει ο πελιά εργαλεία και αντικείμενα, ας είναι ένα μνημόσυνο ρίεργος αναγνώστης τη σοβαρότητα των όσων θα
για τον μπάρμπα Διονύση απ’ το Νεοχώρι, τον μπάρμπα ακολουθήσουν, λέγοντας τιμαλφή, δεν εννοώ κοσμήΓρηγόρη και τον μπάρμπα Φωκίωνα απ’ τη Βαρβάρα, ματα και πολύτιμα αντικείμενα, αλλά απλά και ταπειτον παππού το Θεολόγη από τ’ Αρβενά πράγματα, εργαλεία και σκεύη, στα οποία
νίκια και τόσους άλλους, για τη γιαμπορεί σήμερα να μη δίνουμε καμιά σημασία
γιά την Κατερίνη, την Πολυξένη και τη
είτε γιατί τα έχουμε σε αφθονία, είτε γιατί ξεΜαργαρώ, την Μανάκα Μπιγίνα και τόπεράστηκαν και δε χρειάζονται πια. Και να
σες άλλες, που αφήκαν πίσω τους τον
γίνει κατανοητό αυτό, αρκεί μόνο να πω , ότι
Αργαλειό, το Ροδάνι την Ανέμη και τη
η Μάννα μας μού έλεγε ότι στην εποχή που
Ρόκα, ένα μνηήταν μικρή, όταν η οικογένεια ήταν καλεσμέμόσυνο για τον
νη σε κάαφανή υλοτόποιο γάμο,
μο από το Νεφ ρ ό ν τ ι ζα ν
οχώρι, τα Στάνα παν ως
γειρα και την
δώρο, κανέΟλυμπιάδα, από
να κουτάλι
τον
Ταξιάρχη
ή πιρούνι,
και την Αρναία
μια πήλινη
Το Λαδικό
Το Τζbιδ’ . !!( Η Μασιά ντε. . !!)
Η Παλάντζα
και απ’ όπου αλκατσαρόλα
λού, που ξενιτεύτηκαν και δούλεψαν στην Κόκοβα, στο και πολύ σπάνια ένα τσίγγινο πιάτο (εμαγιέ), αλλά
Πάικο και στο Καϊμακτσαλάν, στον Άθωνα κι’ όπου αλ- και έψαχναν για κανένα μπουκάλι, γιατί το σπιτικό
λού υπήρχε δουλειά, και κάποτε όλοι αυτοί αποσύρθη- είχε ανάγκη από μερικά μπουκάλια, ένα για το λάδι,
καν και αφήκαν πίσω τα εργαλεία τους να σκουριάζουν άλλο για το ξύδι, για το πετρέλαιο, το κρασί και το
παραπονεμένα και αχρησιμοποίητα. Κι’ ακόμα ας είναι τσίπουρο, για τον αγιασμό αλλά και για . . . μπιμπερό,
μια αναφορά για τον ανώνυμο μεταλλωρύχο που με το και θα πούμε πως χρησιμοποιούσαν το μπουκάλι σαν
φκιάρι και την κράτσνα, με το λοστάρι και το πικούνι μπιμπερό, υπομονή μόνο, κι’ όποιος δεν έχει υπομοκατέβηκε στις στοές μόνο με τη λάμπα της ασετιλίνης, νή, ας ψάξει αλλού για διασκέδαση, εδώ θα μείνουν
που κατέβηκε νέος και βγήκε ασπρομάλλης, παραπονε- μόνο οι περίεργοι, και οι αργόσχολοι. . . . αισθηματίμένος και απόμαχος. Όλοι εκείνοι οι αφανείς επώνυμοι ες, και δεν μπόρεσα να καταλάβω τους παλιούς συνοκοντινοί συγγενείς και μακρινοί ανώνυμοι, για μάς μό- μήλικους και συμμαθητές, δεν μπορώ να τους καταχθησαν, «πολέμησαν» όπως το λέμε στα μέρη μας, για λάβω για την «άρνησή τους» και την αδυναμία τους,
να φτάσουμε εμείς ως εδώ, να πορευτούμε κι’ εμείς κάτω να «μπουν» στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έραπό καλύτερες συνθήκες και ν’ αφήσουμε στους παρα- θουν σε επαφή με όλον τον κόσμο και να φρεσκάρουν
πίσω όσα καλά και τίμια μπορέσαμε να πάρουμε από τη μνήμη, τη στιγμή που ο υπολογιστής ούτε χαλάει
τους προηγούμενους . . . Σ’ αυτούς που μάλλον ξεχά- αλλά ούτε και μπορεί να κρίνει τις όποιες αδυναμίες
στηκαν και έμειναν ανώνυμοι για τους πολλούς αλλά μας στο χειρισμό του, αφού ότι τού πεις κάνει χωρίς
που για μάς όσο αντέξει η μνήμη μας θα είναι οι καθημε- καμιά άποψη και κριτική, αλλά και λάθος πλήκτρο να
ρινοί επώνυμοι, αυτοί που ίδρωσαν για να αναστηθού- πατήσεις, ποτέ δεν χαλάει.
με εμείς, και οφείλουμε εμείς έστω μια στιγμή μνήμης,
Και ξεκινούμε κάνοντας την αρχή από τη βασική
το χρωστούμε αυτό, σε κείνους, καθώς και σε όσους κο- τροφή, το ψωμί και τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν
ντινούς δικούς μας μόχθησαν μαζί τους και δεν από- για την παρασκευή του, με πρώτη την ξύλινη σκάφη την
λαυσαν ανάλογα, όσα εμείς απολαμβάνουμε με λιγότε- «Κοπάνα» όπως την ξέρουμε στα μέρη μας.
ρο κόπο. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα που ο καθένας
Καλή Χρονιά σε όλους
μας βρέθηκε σε κάποια μεριά, και ανάλογες ήταν και οι
και έπεται συνέχεια, μόνο γεροί νάμαστε να τα τεευκολίες της ζωής του, αλλά και ποιος θα κρίνει τα απο- λειώσουμε κι’ είναι πάρα πολλά αυτά τα Ταπεινά Τιτελέσματα έξω από κείνους που είχαν τον πρώτο λόγο, μαλφή.
έξω από κείνους που υπέφεραν κάποτε για να μείνουμε
Με χαιρετίσματα σε όλους τους καλόβολους και καεμείς στην ομαλή όχθη του ποταμού, αλλά που σήμερα λόγνωμους, και σε όσους έχουν όρεξη για περισσότερα,
δεν υπάρχουν ανάμεσά μας ;
mavrodis.blogspot.com
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
22 Μαρτίου 1930: ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η κωμόπολις του Αγ. Νικολάου λόγω του μεγάλου συνωστισμού των μαθητών της είχεν αισθανθεί την έλλειψιν
καταλλήλου οικήματος… Οι διδάσκαλοι και οι μαθητές
υπέφερον τα πάντα στεγαζόμενοι εντός τελείως ακαταλλήλου δια την εκπαίδευσιν των μαθητών οικήματος.
Από κοινού λοιπόν η Κοινότης, το ταμείον εκπαιδευτικής προνοίας, η Σ. Μητρόπολις, η Διεύθυνσις του Σχολείου
και πάντες οι κάτοικοι της Κωμοπόλεως ταύτης δι’ εκτάκτων προσφορών, ήρχισαν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του νέου κτιρίου… η επιτυχία οφείλεται αναμφιβόλως
εις τας υπερανθρώπους ενεργείας του διαπρεπούς εμόρου
Κου Νικολάου Τσεκούρα, όστις εθυσίασε το παν, παρακολουθών αγρύπνως της εξέλιξιν της οικοδομήσεως. Ούτω
λοιπόν εντός περίπου διετίας έχει αποπερατωθεί ένα θαυμάσιον, υπέρωχον πελώριον και ωραιότατον Μέγαρον….
Το σχολικόν τούτο μέγαρον είναι κτισμένον εις θαυμασίαν τοποθεσίαν παρά το νότιον μέρος Κωμοπόλεως
και εις υψηλότερον επίπεδον, είναι δε έμπροσθεν χώρος
του, προσωρινώς περιφραγμένος δια συρμάτων και έχει
περιορισθεί δια προαυλίου του Σχολείου εις το οποίον
έχουν φυτευθεί πεύκα, κυπαρίσσια, διάφορα άλλα δένδρα οπωροφόρα και άνθη μυροβόλα.
							

Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
19 Μαρτίου 1915: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
«ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»
Ο δια το φιλιπρόοδον αυτού διακρινόμενος πάντοτε Παγχαλκιδικός παρ’ υμίν σύνδεσμος έσχε λαμπράν
πρωτοβουλίαν να συμβληθή μετά του αρτίως μεμορφωμένου γεωπόνου κ. Π. Κεφαλέλη, σπουδάσαντος και τελειοποιηθέντος εν Γαλλία επί τω όρω όπως περιερχόμενος τας κοινότητας της Χαλκιδικής διαδίδει αυτοίς
τας εκάστοτε Γεωργικάς προόδους δια μαθημάτων και
εφαρμογών ως και δια σειράς λαϊκών βιβλίων υπό τον
τίτλον η βιβλιοθήκη του Γεωργού.
Ο Παγχαλκιδικός σύνδεσμος, όστις τοσάκις επρωτοστάτησεν εις πλείστα όσα ζωτικά ημών καθόλου ζητήματα, είναι τω όντι συγχαρητηρίων άξιος δια την νέαν
του ταύτην πρωτοβουλίαν, ήτις δεν αμφιβάλλομεν ότι
θέλει αποφέρει κάλλιστα αποτελέσματα.
ΦΩΣ
15 Μαρτίου 1929: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΩΝ
Ο καλλιτεχνικός οίκος Ευθ. Φασούλη επί της οδού
Αγίας Σοφίας, προσέφερεν εις την εκλεγείσαν εις τον χορόν των Χαλκιδικέων, βασίλισσαν δ/νίδα Καίτην Τσαούσογλου, ωραίαν εικόνα με καλλιτεχνικότατον πλαίσιον.

1930. Ο Άγιος Νικόλαος. Διακρίνεται το νέο (τότε) μεγαλοπρεπές Διδακτήριο.
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Ο Παρατηρητής
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
14 Ιανουαρίου 1962: Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
Με επιτυχίαν εξαιρετικήν εγένετο και εφέτος η καθιερωμένη εορτή της βασιλόπιττας του «Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θες/νίκης» εις την αίθουσαν του ξενοδοχείου «Μεντιτερανέ» το εσπέρας της 5ης Ιανουαρίου ε.έ. Ο προεδρεύων
του Συλλόγου κ. Π. Παπαγεράκης έκοψε την πίτταν, προσφωνήσας καταλλήλως τους συγκεντρωθέντας.
Παρέστησαν ο γεν. γραμματεύς του Υ. Β. Ελλάδος κ.
Χολέβας, οι βουλευταί κ. κ. Σαραφιανός, Φιλιππίδης και
Βογιατζής, ο νομαρχών κ. Τέτουλας και πολλά επίλεκτα
μέλη της παροικίας των Χαλκιδικιωτών Θες/νίκης.

πλήττονται καιρίως…
Εν κατακλείδι, ζητούν όπως καθιερωθείη άνευ εξετάσεων εισαγωγή των εις τας Θεολογικάς Σχολάς, ή τουλάχιστον με εξέτασιν κατά το παλαιόν σύστημα…
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
12 Μαρτίου 1967: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την περασμένη Κυριακή εδόθη στο κέντρο «Λουξεμβούργο» της Θεσσαλονίκης ο ετήσιος αποκριάτικος χορός.
Παρευρέθησαν στο χορό ο Νομάρχης και η κ. Ρήγα,
ο διευθυντής της Νομαρχίας κ. Χρυσάνθου, ο δήμαρχος
Πολυγύρου κ. Καραγκάνης, ο πρώην βουλευτής και πολιτευτής της ΕΡΕ Χαλκιδικής και η κ. Κοτσιάνου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. Αναγνωστόπουλος, ο διευθυντής
του Γεν. Νοσοκομείου Χαλκιδικής και η κ. Ιατρού, ο διευθυντής της ΑΤΕ Πολυγύρου και η κ. Εμμανουήλ, ο κ.
και η κ. Δεσποτίδου, ο κ. Κουτσής διευθυντής της εφημερίδος μας και πλήθος άλλων Χαλκιδικέων.
Κατά τη διάρκεια του χορού επικράτησε μεγάλο
κέφι, εχορεύθησαν δε όλοι οι Χαλκιδικιώτικοι χοροί.
Τους προσελθόντες εψυχαγώγησε με το αθάνατο δημοτικό του τραγούδι ο καλλιτέχνης κ. Τάκης Σαμαράς και
με τα περίφημα ανέκδοτά του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ
5 Μαρτίου 1965: ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
Οι μαθηταί της Εκκλησιαστικής Σχολής Αγ. Αναστασίας κατέρχονται από της Τρίτης εις απεργίαν διαρκείας
εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διότι, εν τω πλαισίω των μέτρων δια την Παιδείαν, όχι μόνον ουδεμία μέριμνα ελήφθη… αλλά, τουναντίον, δι ορισμένων διατάξεων ούτοι

* * *
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΑ ΑΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.
«θέλω να κάνω το νερό μου», αλλά έλεγαν «Θέλω να
πάω προς νερού μου». Προφανώς η δεύτερη αυτή έκφραση ήταν πιο σικ, αφού τη χρησιμοποιούσαν τα Σαλονικιά
παιδάκια! Γι’ αυτό την υιοθετήσαμε άμεσα και εμείς για
να δείξουμε ότι δεν ήμασταν πια και τελείως χωριατάκια.
Λέγαμε λοιπόν το «νιρό μ’» ή το «προς νιρού μ’» γιατί
συνήθως θέλαμε να ουρήσουμε: Αν όμως κάποιος ήθελε
να αφοδεύσει πάλι το ίδιο έλεγε! Δεν μπορούσε να διευκρινίσει με τις εκφράσεις αυτές τι από τα δύο ήθελε.
Παρέμενε απελπιστικά ασαφές.
Καθώς όμως όλα τα πράγματα εξελίσσονται, έτσι και
η έκφραση αυτή έπρεπε κάποτε να εξελιχθεί και να γίνει
πλέον σαφής.
Όντως σε κάποια εποχή δεν έπρεπε να περιοριζόμαστε στο να λέμε ότι «θέλουμε να κάνουμε το νερό μας» ή
«θέλουμε να πάμε προς νερού μας» έτσι αόριστα, αλλά
έπρεπε να διευκρινίζουμε εάν θέλαμε να πάμε για ούρηση ή αφόδευση. Γι’ αυτό όταν νοιώθαμε έπειξη προερχόμενη από το ουροποιητικό σύστημα, έπρεπε να πούμε

1. ΠΟΙΟ «ΝΙΡΟ Τ’» ΗΘΕΛΕ Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ήμασταν μαθητούδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Ποτέ δε προνοούσαμε να πάμε στην τουαλέτα
(στον απόπατο, όπως τον λέγαμε τότε) προληπτικά πριν
αρχίσει το μάθημα. Άλλοτε πάλι, ενώ είχαμε κανονίσει
να πάμε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ξεχνιόμασταν με το παιχνίδι και πηγαίναμε «βεβαρημένοι» στην
τάξη για την επόμενη ώρα.
Έτσι πολύ συχνά αισθανόμασταν κατά τη διάρκεια του
μαθήματος έντονη «έπειξη προς ούρηση και αφόδευση»,
που δεν μπορούσαμε όσο κι αν σφιγγόμασταν να την
αγνοήσουμε. Τότε έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες ή αν
θέλετε με το savoir vivre της εποχής, να σηκώσουμε το
χερι μας και να πούμε στη δασκάλα (εις άπταιστον πάντα
Πολυγυρινήν): «Κυρία, θέλου να πάου να κάμου το νιρό
μ’» ή «Κυρία, θέλου να πάου προς νιρού μ’».
Το «προς νιρού μ’» το μάθαμε από τα Σαλονικιά παιδάκια που παραθέριζαν το καλοκαίρι στον Πολύγυρο,
που μας έλεγαν ότι αυτά στη Σαλονίκη ποτέ δεν έλεγαν
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2. ΤΙ ΗΡΞΙ Η ΘΙΟΣ ΑΠ’ ΤΟΥΝ ΟΥΡΑΝΟ
Τα χρόνια περνούσαν. Ο Σεραφείμ εξακολουθούσε
να είναι ένα «βαρύ» παιδί με παλιοκαιρίσια γλώσσα και
πρωτόγονη συμπεριφορά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να
χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ανάμεσα στο άλλο παλιοκαιρίσιο λεξιλόγιό του, τη φράση «μπαΐλ(τ)τσα να διαβάζου», δηλαδή κουράστηκα να διαβάζω. Όλο μπαϊλντισμένος ήταν ο Σεραφείμ στην τάξη. Δεν «τα ‘παιρνε τα
γράμματα» με τίποτα. Παρ’ όλα αυτά κατάφερε και πέρασε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο, όπου
συνέβη και το παρακάτω περιστατικό, όταν ήμασταν
μαθητές στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου.
Είχαμε εκείνη την ημέρα στα Θρησκευτικά τη «Θυσία
του Αβραάμ» και σήκωσε ο κύριος Στάμος ο θεολόγος μας
τον Σεραφείμ να πει το μάθημα. Άρχισε λοιπόν ο Σεραφείμ με το δικό του βραδύ ρυθμό και με την παλιοκαιρίσια
γλώσσα του, που πάντα μας διασκέδαζε, να λέει την ιστορία του Αβραάμ και του Ισαάκ. Και έφτασε στη στιγμή, που
ο Αβραάμ έβγαλε το μαχαίρι και ετοιμαζόταν να θυσιάσει
τον Ισαάκ. «Αλλά τότε» συνεχίζει ο Σεραφείμ «τον αλ(ι)
πίθκι η θιός του Αβράμ και γα να μη σφάξ(ι) τον Ισαάκ
τουν ήρξι απ’ τουν ουρανό να σφάξ(ι) μια προυβατίνα». Η
λέξη προυβατίνα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
της αντοχής μας. Όλη η τάξη ξέσπασε σε ηχηρά γέλια και
ο καθηγητής μας, που ήταν εκ φύσεως οξύθυμος, έγινε κατακόκκινος και άρχισε να επιπλήττει τον Σεραφείμ. «Πότε
επιτέλους θα μάθεις να εκφράζεσαι σωστά σαν μορφωμένος άνθρωπος και όχι σαν αγράμματος χωριάτης» του
είπε αυστηρότατα. Ο δύστυχος ο Σεραφείμ έχοντας να
αντιμετωπίσει αφενός τα χαχανητά των συμμαθητών του,
αφετέρου την οργή του καθηγητή μόλις εκστόμισε τη λέξη
προυβατίνα (αντί για πρόβατο που έγραφε το βιβλίο) δεν
κατάλαβε την αιτία της αντίδρασης αυτής. Έτσι στην απελπισία του και νομίζοντας ότι είπε λάθος ζώο και όχι λάθος
το φύλο του ζώου, ύψωσε τη φωνή του με όση δύναμη είχε
και είπε «Μπουρεί, κύριε, να μην ήρξι ο Θιός προυβατίνα,
μπουρεί να ήρξι κι κανένα γρούν’(ι), δε θ’΄μούμι καλά».
Το πανδαιμόνιο που επακολούθησε ηχεί ακόμα στα αυτιά
μου. Ο Σεραφείμ πετάχτηκε αμέσως έξω από την τάξη
ντροπιασμένος και τρομοκρατημένος και γεμάτος αμφιβολία αν ο Θεός «ήρξι προυβατίνα ή γρούν’(ι)».

«Κυρία, θέλω να πάω να κάμω το ψιλό μ’» εννοώντας
ότι θέλουμε να ουρήσουμε, ενώ όταν η έπειξη προέρχονταν από τον πεπτικό σωλήνα έπρεπε να πούμε «Κυρία,
θέλω να πάω να κάμω το χοντρό μ’», εννοώντας ότι
θέλουμε να αφοδεύσουμε.
Έτσι συνεχίζονταν η σχολική μας καθημερινότητα στην
τάξη, η οποία διακοπτόταν συχνά από κάποιο χεράκι που
σηκωνόταν για να πει συνήθως «Κυρία θέλω να κάμου το
ψιλό μ’» και σπανιότερα, όπως είναι φυσιολογικό, να πει
«θέλω να κάμου το χοντρό μ’». Η μνήμη μου δε με βοηθάει να θυμηθώ αν χρησιμοποιούσαμε και την έκφραση
«Κυρία, θέλω να πάου προς ψιλού μ’» κατά το Σαλονικιό
«Κυρία θέλου να πάω προς νερού μ’»! Μάλλον όχι.
Μια μέρα όμως φαίνεται ότι είχε παραγίνει το κακό.
Δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω το λόγο. Κάθε λίγο και
λιγάκι κάποιο χεράκι σηκωνόταν και ζητούσε να κάνει
το «ψιλό τ’» ή το «χοντρό τ’».
Τέλος μεταξύ των μαθητών που σήκωσαν το χέρι
τους θα μου μείνει ανεξίτηλη η εικόνα του Σεραφείμ.
Ο Σεραφείμ ήταν ένας συμμαθητής μας που είχε έλθει
στη δευτέρα τάξη στο σχολείο μας από ένα κοντινό χωριό του Πολυγύρου. Ήταν ένα σχεδόν πρωτόγονο, άξεστο παιδάκι μεγαλωμένο στα χωράφια και στις αμμουδιές που ακόμα και σε μας, που δε μεγαλώναμε δα και
στα σαλόνια, έκανε εντύπωση η αδέξια συμπεριφορά του
και το «παλιοκαιρίσιο» του λεξιλόγιο. Ο Σεραφείμ λοιπόν
εκείνη την ημέρα που γινόταν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις
στην κυρία για το ψιλό και το χοντρό σήκωσε κι αυτός,
όπως είπαμε, το χέρι του, μισοσηκώθηκε από το θρανίο
του και έπιανε με το άλλο χέρι την κοιλιά του. Η κυρία
όταν τον αντιλήφθηκε, προφανώς εκνευρισμένη από τα
ψιλά και τα χοντρά, που άκουγε κατά συρροή του λέει δυνατά και αυστηρά: «Εσύ Σεραφείμ, τι θέλεις να κάνεις, το
ψιλό σου ή το χοντρό σου;», για να της έρθει κατακέφαλα
η απάντηση του Σεραφείμ και να μας αφήσει και εμάς εμβρόντητους: «Ιγώ κυρία, δε θέλου να κάμου νέ του ψιλό
μ’, νέ του χουντρό μ’, θέλου να πά να χέ…», είπε με δυνατή και ανυπόμονη φωνή ο Σεραφείμ πιέζοντας συνεχώς
την κοιλιά του εκφράζοντας έτσι χωρίς περιστροφές την
ουσία αυτού που είχε προφανώς ανάγκη να κάνει, χωρίς
γαρνιρίσματα «ψιλά» ή «χοντρά»!

* * *
ΠΟΙΗΣΗ
Ο ήλιος του απογεύματος δεν το έφτανε ως τα μισά.
Κανένας ήλιος δεν έμπαινε κει μέσα.
Το παράθυρο ήταν φτιαγμένο από ένα παράξενο υλικόσα μυϊκός ιστός που είχε μόλις χωριστεί απ΄το δέρμα του.
Έτσι γδαρμένο,
δεν ήταν για να επιτρέπει την είσοδο
αλλά για να διευκολύνει την έξοδο.

Διάδρομος, χρώμα, φως
μια γλάστρα άψογη
κι ένα φυματικό φυτό να γέρνει.
Ανακοινώσεις πρόχειρες
σε γλώσσα άγνωστη –δύστροπη
εγκέφαλοι που λειτουργούν αλλιώς.
Κι εμείς που γράφουμε την ίδια γλώσσα
γιατί δεν καταφέραμε οι δυο μας να μιλήσουμε;
Θεώνη Δημ. Κοσμά
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ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται ύστερα από αίτημα των μελών, των συμπατριωτών και των φίλων μας
για διευκόλυνση ώστε να βρίσκονται εύκολα οι γιατροί μας, οι οδοντίατροι κλπ. Για τυχόν εσφαλμένη εγγραφή ή παράλειψη τηλεφωνήστε στον πρόεδρο κ. Μιχάλη Καρτσιώτη 6946470157 για διόρθωση στο επόμενο τεύχος. Ατό δω και
στο εξής όσοι γιατρο,ί φαρμακοποιοί κλπ. εγγράφονται τακτικά μέλη του Παγχαλκιδικού, τα ονόματά τους θα ανακοινώνονται στο αμέσως επόμενο τεύχος.
Επίσης ανακοινώνεται ότι στα προσεχή τεύχη θα δημοσιευθούν οι κατάλογοι άλλων επαγγελματικών ομάδων ,δικηγόρων, συμβολαιογράφων, ασφαλιστών κλπ. γι αυτό παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να σπεύσουν για
επαναβεβαίωση των ατομικών τους στοιχείων.

ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ
Αστεριάδης Γεώργιος
Α.Μ.1216
Αστεριάδης Γ. Ηρακλής
Α.Μ. 1215
Αυγερινός Θεόδωρος
Α.Μ. 825
Βαγιωνά Αργυρή
Α.Μ. 879
Βαγιωνάς Γεώργιος
Α.Μ. 301
Βάΐος Ιωάννης
Α.Μ.460
Βακάλης Νικόλαος
Α.Μ.937
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Α.Μ.556
Βαλαρούτσος Κλεάνθης
Α.Μ.251
Βρύζας Τριαντάφυλλος
Α.Μ.687
Γκούτζιος Θεόδωρος
Α.Μ.762
Γραμμένος Αστέριος
Α.Μ.319
Δέλλιος Ιωακείμ
Α.Μ.302
Δέλλιος Κωνσταντίνος
Α.Μ.25
Δημητρακούδη Έλλη
Α.Μ.552
Δημητρακούδη Μαρία
Α.Μ. 1097
Δημητριάδης Αθανάσιος
Α.Μ.1190
Ζέλλιος Γεώργιος
Α.Μ.412

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ Ή
ΓΡΑΦΕΙΟ

Γυναικολόγος
Ειδικευόμενος
Νευρολόγος –
Ψυχίατρος
Νεφρολόγος

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΧΩΡΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τσιμισκή 70
Θεσσαλονίκη
Οικ. Αλκαμένους 23
54250 Θεσσαλονίκη

2310285230
6944555120
2310 310363
6944919854

Δουμπιά

Συνταξιούχος

2310816989
6979741536
2310805905
6974850904
2310805905
6972929903
2310240696

Θεσσαλονίκη

2310417683
6979705033
2310414287
6944692308
2310273366

Παλιούρι

Θεσσαλονίκη

Αρναία

Καρδιολόγος

Άνευ Ιατρείου. Κ.
Αποκατ. Αναγέννηση
Κέντρο Αποκ.Αναγέννηση Ν. Ραιδεστό
Αγ. Σοφίας 24
54622 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Οφθαλμίατρος

Συνταξιούχος

Δερματολόγος
Αφροδισιολόγος
Χειρουργός
Πλαστικός
Καρδιολόγος

Χειρουργός

Εγνατίας 100
54623 Θεσσαλονίκη
Αγ. Σοφίας 5
54623 Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 87
54622 Θεσσαλονίκη
22ας Απριλίου 1
63100 Πολύγυρος
Συνταξιούχος

Γυναικολόγος

Συνταξιούχος

Παιδίατρος

Συνταξιούχος

2310286868
6944768686
2310286122
6944598868
2371023222
6932727450
2310225791
6932440255
2310266500
6973037500
2310238972

Ψυχίατρος

Πατρ. Ιωακείμ 9
10675 Αθήνα
Εγνατία 106
54622 Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 46- 48
54623 Θεσσαλονίκη

2109251282
6937376636
2310286292
6944436929
2310274461
6932422609

Παθολόγος
Νεφρολόγος
Γαστρεντερολόγος

Οφθαλμίατρος

Γαστρεντερολόγος
Γυναικολόγος
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Δουμπιά

Αρναία
Αρναία
Στρατονίκη

Βάβδος
Άθυτος

Στρατονίκη
Άγ.
Πρόδρομος
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Αρναία

Θες/νίκη
Ταξιάρχης
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Ιατρού Κων/νος
Α.Μ.46
Ιατρού Μάγδα
Α.Μ.90
Ιορδανίδης Δαμιανός
Α.Μ. 950
Ιωσηφίδης Μιχαήλ
Α.Μ.1072
Καλαϊτζίδης Σάββας
Α.Μ.697
Καλτσάς Θεμιστοκλής
Α.Μ.397
Καραγκούνης Χρήστος
Α.Μ.713
Καραμούζης Ιωάννης
Α.Μ.1226
Καραμούζης Μιχαήλ
Α.Μ.39
Κατραντσιώτης Γεώργιος
Α.Μ.891
Κατσαμούρης Αστέριος
Α.Μ.724
Κιρλαγκίτση Σύρμω
Α.Μ.459
Κισκίνης Δημήτριος
Α.Μ.1199
Κορδέλα Βασιλική
Α.Μ.911
Κότσιανος Κων/νος
Α.Μ.290
Κουκουμπής Θεοδόσιος
Α.Μ.417
Κουτσός Ιωάννης
Α.Μ. 989
Κρομμύδας Γεώργιος
Α.Μ.691
Κρομμύδας Χρήστος
Α.Μ.718
Κυριαφίνης Ιωάννης
Α.Μ.146
Κυριαζής Γεωργιος
Α.Μ. 1182
Κύρκος Ευάγγελος
Α.Μ.971
Κων/ντινίδης Νικόλαος
Α.Μ.958
Κωνσταντάρας Χρήστος
Α.Μ.421
Λαμπρέλλη Εύα
Α.Μ.985

Ακτινολόγος
Μικροβιολόγος
Παθολόγος
Δήμαρχος Ν.Προπ.
Παθολόγος
Διαβητολόγος
Ουρολόγος
Ενδοκρινολόγος –
Διαβητολόγος
Βιοπαθολόγος
Ενδικρινολόγος
Μικροβιολόγος
καθηγητής ΑΠΘ
Γυναικολόγος
Αγγειοχειρουργός
καθηγητής ΑΠΘ
Καρδιολόγος Ειδικός Παθολόγος
Αγγειοχειρουργός
Καθηγητής ΑΠΘ
Παθολογοανατόμος
Χειρουργός
Παίδων
Ορθοπεδικός
Γυναικολόγος
Καρδιολόγος
Χειρουργός
Δ/ντής χειρ. Κλινικ.
Ωτορινολαρυγγολόγος
Μικροβιολόγος
Καθηγητής ΑΠΘ
Παιδίατρος
Νευροχειρουργός
Χειρουργός
Μικροβιολόγος

ΕΣΥ Νοσοκομείο
Παπανικολάου
Συνταξιούχος
Κων/πόλεως 22
63200 Ν. Μουδανιά
Βας. ΄Ολγας 145
54645 Θεσσαλονίκη
Βας. ΄Ολγας 111
546 43 Θεσσαλονίκη
Π.Π. Γερμανού 21
Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
Εγνατία 107
54635 Θεσσαλονίκη
Δημ. Γούναρη 46
54621 Θεσσαλονίκη
Εγνατίας 88
54623 Θεσσαλονίκη
Αγ. Σοφίας 10
54622 Θεσσαλονίκη
Εγνατίας 87 Πυλαία
55535 Πυλαία
Ερμού 53
54623 Θεσσαλονίκη
ΕΣΥ Γεν.Νοσοκομείο
Πρέβεζας 48 100
Αγ. Σοφίας 28
54622 Θεσσαλονίκη
Αλεξ. Σβώλου 29
56121 Θεσσαλονίκη
Αλεξ. Μιχαηλίδου 15
54640 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
ΕΣΥ Νοσοκομείο
Αγ. Δημήτριος
Συνταξιούχος
Μητροπόλεως 68
54622 Θεσσαλονίκη
Ιπποδρομίου 52
57500 Επανωμή
Καρόλου Ντηλ 19
54623 Θεσσαλονίκη
Εγνατία 81
54635 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
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2310288256
6947525118
2371022504
6944984101
2373022396
6944651861
2310870347
6944536733
2310849955
6944796423
2310238719
6979063464
2310522184
6945598333
2310232926
6944276160
2310232926
6936185749

Πολύγυρος

2310282415
6946464640
2310252520
6932277357
2310433762
6945756633
2310260992 6
945923943
2682025515
6936677276
2310818294

Μ. Παναγία

2310220628
6945597249
2310317252
6932905516
2372022334
6947565655
2310905987
6944255171
2310816934
6945182004
2310234463
6972221322
2392041213
4946653539
2310236452
6977343923
2310274948
6944283777
2392062272
6974505147

Πολύγυρος

Πολύγυρος
Ν. Μουδανιά
Σάρτη
Αρναία
Γεροπλάτανος
Βάβδος
Ταξιάρχης
Ταξιάρχης

Αρναία
Θεσσαλονίκη
Ν. Μαρμαράς
Κασσάνδρα
Πολύγυρος

Βάβδος
Γομάτι
Γομάτι
Στανός
Πετροκέρασα
Επανωμή
Αρναία
Πορταριά
Θεσσαλονίκη
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Μαυρουδής Βασίλειος
Α.Μ. 6
Μαυρουδής Λεωνίδας
Α.Μ.100
Μαυρουδής Μιλτιάδης
Α.Μ.171
Μολύβα-Μανώλογλου
Ευμορφία
Α.Μ.861
Μοσχίδης Αριστείδης
Α.Μ.927
Μοσχόπουλος Ιωάννης
Α.Μ.630
Μόσχος Μ. Γεώργιος
Α.Μ. 1225
Μόσχος Μόσχος
Α.Μ.315
Μόσχου Αναστασία
Α.Μ. 1.224
Μπανάβας Κλέαρχος
Α.Μ.602
Μπανάβας Νικόλαος
Α.Μ.572
Μπέης Εμμανουήλ
Α.Μ.755
Μπομπότη Μαρία
Α,Μ, 995
Παλαμήδης Αντώνιος
Α.Μ. 1201
Παλιόκας Γεώργιος
Α.Μ.683
Παπαγεράκης Χρήστος
Α.Μ.265
Παπαγιάννης Χρήστος
Α.Μ.352
Παπαδόπουλος Θωμάς
Α.Μ.970
Παπαθανασίου Αιμιλία
Α.Μ.922
Παπαθανασίου Παρμενίων
Α.Μ.664
Παππάς Χρήστος
Α.Μ.568
Πέγιου Θεοδοσία
Α.Μ.826
Πλιάκος Χριστόδουλος
Α.Μ.371
Σιδέρη Ιωάννα
Α.Μ.932
Σιώκος Απόστολος
Α.Μ.659

Παιδίατρος

Συνταξιούχος

Οφθαλμίατρος
Οφθαλμίατρος

Τσιμισκή 43
54623 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Αναισθησιολόγος

Συνταξιούχος

Χειρουργός γεν, Dr.
Δ/ντής χειρ. Κλινικ.
Γυναικολόγος

Καρδιολόγος

Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείο
Παναγία – Αγ. Παύλος
Ε.Σ.Υ. Θεαγένειο
Νοσοκ. Θεσ/νίκης
Εγνατία 90
546 23 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Μικροβιολόγος

Συνταξιούχος

Ρευματολόγος

Οικογενειακός
Ιατρός
Παθολόγος

Δημ. Γούναρη 38
54621 Θεσσαλονίκη
Αλ. Παπαναστασίο
140, 54249 Θεσ/νίκη
ΕΣΥ Κέντρο Υγείας
Μουδανιών
Συνταξιούχος

Παθολόγος

Συνταξιούχος

Οφθαλμίατρος

Συνταξιούχος

Νευρολόγος Ψυχίατρος
Ακτινολόγος
Ραδιολόγος
Καρδιολόγος

Αναξιμάνδρου 23
54250 Θεσσαλονίκη
Αγ. Σοφίας 3
54623 Θεσσαλονίκη
Πατρ.Ιωακείμ 11
Θεσς Διαβαλκανικό
Γρ. Παλαμά 5
54622 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Καρδιολόγος

Καρδιολόγος

Ενδοκρινολόγος
Ακτινολόγος
Ραδιολόγος
Χειρουργός
Μικροβιολόγος
Καρδιολόγος
Ειδικευόμενη
Γυναικολόγος

Διαβαλκανικό
Κέντρο
Συνταξιούχος
Κων/πόλεως 4
54640 Θεσσαλονίκη
Θεσ/νίκη Νοσοκ.
Λοιμωδών
Β. Γεωργίου Α΄8
54640 Θεσσαλονίκη
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2310304422
6944331062
2310224333
6932244333
2310232701

Στρατονίκη

2310271400
6972686427
2310457912
6944631321
2310435400
6944524141
2310269916
6942849669
2310428500
6976409269
2310428500
6939401694
2310869907
6944692697
2310303322
6945436600
2310946194
6944244493
2310308421
6972226397
2108973151
6986575959
2392044468
6977363922
2310326742

Λειβάδι

2310852002
6942470781
2310945079
6945384820
2310226635
6973954639
2106208792
6946920340
2310274281
6977401926
2310420950
6936522511
2310305582
6932286981
2310437285
6944281024
2310288285
6977012622

Ταξιάρχης

Στρατονίκη
Στρατονίκη

Ν. Όλυνθος
Στανός
Πολύχρονο
Πολύχρονο
Πολύχρονο
Βάβδος
Βάβδος
Πετροκέρασα
Αρναία
Πολύγυρος
Ν. Τρίγλια
Βράσταμα

Πολύγυρος
Αρναία
Βάβδος
Κρήμνη
Θεσσαλονίκη
Ιερισσός
Θεσσαλονίκη
Παλαιοχώρι
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Σπανός Νικόλαος
Α.Μ.450
Σπυριδάκη-Σαμαρά Έφη
Α.Μ.620
Σταματίου Αλεξάνδρα
Α.Μ.986
Σταματίου Παναγιώτης
Α.Μ.881
Στάμος Δημήτριος
Α.Μ.76
Στεργιούδας Ιωακείμ
Α.Μ.816
Σωτηριάδου Ανθούλα
Α.Μ.491
Τριανταφύλλου Μιχαήλ
Α.Μ. 1123
Τσίκουλας Ιωάννης
Α.Μ.191
Φωτακέλη Ερμιόνη
Α.Μ.748
Χαλέμης Ζαχαρίας
Α.Μ.645
Χατζηγιάννης Ιωάννης
Α.Μ.451

Γυναικολόγος
Μικροβιολόγος

ΕΣΥ Νοσοκομείο
Γιαννιτσών
Συνταξιούχος

Παιδίατρος

Ε.Σ.Υ. Κασσάνδρας

Καρδιολόγος

Θησέως 1Β Πεύκα
57010 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Ακτινολόγος
Ραδιολόγος
Γυναικολόγος
Ψυχίατρος

Εγνατία 97
54635 Θεσ/νίκη
Συνταξιούχος

Νευρολόγος Ψυχίατρος
Παιδίατρος αναπτυξιολόγος Καθηγητής ΑΠΘ
Μικροβιολόγος

Εμμ. Παπά 11
552 36 Θεσσαλονίκη
Mητροπόλεως 118
54622 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Παιδίατρος διευθυντής ΕΣΥ
Ουρολόγος

Δ΄Παιδιατρική ΑΠΘ
Νος. Παπαγεωργίου
ΕΣΥ Νοσοκομείο
Παναγία Κρήνη

2310225099
6944333844
2396041355
6945734973
6946186243
2311280129
2310427390
2310676222
2310825044
6979325711
23102399077
693260410
2310830666

Ν. Μαρμαράς

2310812948
6937314306
2310307900
6937109069
2310213876
6973696076
2310457730
6977351909
2310324224
6944613141

Κασσάνδρεια

Αρναία
Παλιούρι
Αρναία
Άθυτος
Αγ. Νικόλαος
Ταξιάρχης

Πολύγυρος
Νικήτη
Αρναία
Συκιά

Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Ι
Βλάχτση Μαρία
Α.Μ.1116

Οδοντίατρος

Γ. Παπανδρέου 33
54646 Θεσ/νίκη

2310424329
6937444111

Αρναία

Γιαννακός Αθανάσιος
Α.Μ. 1213
Γιαννιός Αθανάσιος
Α.Μ. 505
Γκλάβα – Σπυροπούλου
Αντιγόνη
Α.Μ. 457
Ευαγγέλου Ηλίας
Α.Μ. 1109
Ζαμπόκας Δημήτριος
Α.Μ. 644
Καλαϊτζής Στέφανος
Α.Μ.1114

Οδοντίατρος

2310436287
6974427921
2310342338

Δουμπιά

Οδοντίατρος

Αιολίας 23
55132 Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος

Οδοντίατρος

Συνταξιούχος

Πολύγυρος

Οδοντίατρος

Μεγ. Παναγία

Οδοντίατρος

Κ. Καραμανλή 116
54248 Θεσσαλονίκη
Αγ. Τριάδος 6
Κερατέα Αττική 190 01

2310221122
6977419394
2372031195
6947150167
2310322910
6974623366
2299042816
6945321740

Κυριαζής Νικόλαος
Α.Μ. 849

Οδοντίατρος

Συνταξιούχος

2310261910
6938899204

Πετροκέρασα

Λαμπούδης Θεόδωρος
Α.Μ. 1178
Νέστωρ Δημήτριος
Α.Μ.670
Σαράφης Ιωάννης
Α.Μ.858

Οδοντίατρος

Εθν. Αντίστασης 55
63200 Ν, Μουδανιά
Πολυτεχνείου 28
63100 Πολύγυρος
Ελ. Βενιζέλου 59
57009 Καλοχώρι

2372091390
6976511082
2371024455
6980182222
2310755588
6972247788

Όλυνθος

Οδοντίατρος

Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
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Πολύγυρος

Μαγ. Παναγία
Αρναία
Αρναία

Βράσταμα
Αρναία
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Δεληκάρης Νικόλαος
Α.Μ.123
Κουτσός Μιχαήλ
Α.Μ.521
Ντενίκης Γεώργιος
Α.Μ.733
Παπαδήμος Χρήστος
Α.Μ.116
Πρασσάς Χρήστος
Α.Μ.603

Κτηνίατρος

Συνταξιούχος

2310267495

Κρήνη

Κτηνίατρος

Συνταξιούχος

Βάβδος

Κτηνίατρος

Συνταξιούχος

Κτηνίατρος

Αγροτικό Κτηνιατρείο
Νάουσας
Συνταξιούχος

2310423663
6972800488
2310466422
6972059928
2310442667
6977352079
2310909367
6972319964

2310241977
6941599748
2372022350
6974485204
2372022334

Αρναία

Κτηνίατρος

Ν. Μουδανιά
Αρναία
Ριζά

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Βαγιωνάς Δημήτριος
Α.Μ. 300
Κατσιαμούρης Γεώργιος
Α.Μ. 887
Κρομμύδα-Σιώκου Μαρία
Α,Μ, 695
Λαλιώτη Αλεξάνδρα
Α.Μ.1058
Μοσχοπούλου ΄Αννα
Α.Μ. 629
Ξιούφης Δημήτριος
Α.Μ. 831
Παπαδέλης Δημήτριος
Α.Μ. 757

Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός
Φαρμακοποιός

Πλάτωνος 3
54631 Θεσσαλονίκη
Αρναία
63074 Αρναία
Αριστοτέλους 64
63074 Αρναία
Φώφης Πατίκα
57006 Βασιλικά
Βαλτετσίου 22
54453 Θεσσαλονίκη
Αρναία
63074 Αρναία
25ης Μαρτίου 99
54249 Θεσσαλονίκη

2396023800
6944144351
2310 925961
6973308075
2372022242
6973200981
2310307140
6944138913

Αρναία
Αρναία
Αρναία
Στανός
Αρναία
Πετροκέρασα

Αριστοτέλης ο αιτιολογιώτατος
Ένα αρχαίο ανέκδοτο, που τη διάσωση του τη χρωστάμε στον Αιλιανό, έναν συγγραφέα του 20ού αι. μ.χ.,
έλεγε πως όταν κάποτε αρρώστησε ο Αριστοτέλης και
ο γιατρός του τού έδωσε «πρόσταγμά τι», την εντολή
δηλαδή να κάνει κάτι, ο Αριστοτέλης έμεινε για λίγο
βουβός και ύστερα γύρισε και είπε στον γιατρό του:
«Μη με γιατρεύεις, σε παρακαλώ, σαν να είμαι τσομπάνης ή σκαφτιάς. αν θέλεις να εκτελέσω την εντολή
σου, εξήγησέ μου πρώτα γιατί μου έδωσες αυτήν την
εντολή («μήτε ως βοηλάτην με θεράπευε μήτε ως σκαπανέα, αλλά διδάξας πρότερον την αιτίαν, όπως έξεις
έτοιμον προς πείθεσθαι»).
Όποιος διαβάζει τα έργα του Αριστοτέλη ξέρει τη
θέση που κατέχει σ΄αυτά ο όρος αιτία. Στην πραγματικότητα γύρω, από τον όρο αυτό οργανώνεται
ολόκληρη η σκέψη του Σταγειρίτη φιλοσόφου: όταν
διερευνά τη φύση και τα φαινόμενα της, όταν εγκύπτει στη σπουδή των ζώων, όταν τον απασχολεί η
λειτουργία του ανθρώπινου μυαλού, όταν προσπαθεί

να συλλάβει την ουσία του αγαθού και της αρετής,
όταν αναλύει τους τρόπους με τους οποίους συμβιώνουν οι άνθρωποι, κύρια προσπάθεια του (καλύτερα:
κύρια αγωνία του ) είναι να επιτύχει να ερμηνεύσει τα
φαινόμενα που μελετάει αποδούναι την αιτίαν, όπως
έλεγε ο ίδιος...
Όταν ο Διογένης Λαέρτιος χρειάστηκε μια λέξη
που να χαρακτήριζε τον Αριστοτέλη με τον καλύτερο
τρόπο εν σχέσει με τις φυσικές του έρευνες, βρήκε τον
υπερθετικό «αιτιολογιώτατος» γιατί ο Διογένης Λαέρτιος ήξερε ότι ο Αριστοτέλης ήταν ο κατεξοχήν φιλόσοφος που προσπαθούσε «και περί των ελαχίστων
τας αιτίας αποδιδόναι». Ύστερα από όλα αυτά δεν θα
πρέπει, πράγματι, να υπάρχει αμφιβολία ότι το ανέκδοτο που διαβάζουμε στον Αιλιανό είναι ένα μεταγενέστερο κατασκεύασμα, που έγινε όμως ακριβώς για
να δείξει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο τη θεμελιώδη
αυτή ιδιότητα του Αριστοτέλη.
(Από την «Εισαγωγή» στην «Ποιητική»
του Αριστοτέλη, του Δημητρίου Λυπουρλή.)
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Η δράση του Συλλόγου μας
ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 20ής
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Συνήλθε στην Εστία μας, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου
2013 η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου με θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Εκλογή
προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως, 2) Έκθεση πεπραγμένων του
απερχόμενου Δ.Σ., 3) Οικονομικός απολογισμός, 4) Έκθεση
εξελεγκτικής επιτροπής, 5) Ανακήρυξη Επιτίμου μέλους, 6)
Έλεγχος πεπραγμένων-προτάσεις, 7) Έγκρισή ή μη των πεπραγμένων και 8) Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και
Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετία 2013-2014.
Πρωτοφανής υπήρξε η προσέλευση των μελών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Για το λόγο αυτό τα καθίσματα δεν
έφτασαν, δημιουργήθηκε συνωστισμός και αρκετοί παρέμειναν όρθιοι, ή αποχώρησαν στενοχωρημένοι.
Στη Γεν. Συνέλευση παρέστησαν ο τ. Βουλευτής και Μέγας
Ευεργέτης κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιάννης Γιώργος και τρεις από τους πέντε Δημάρχους μας : ο κ. Αστέριος Ζωγράφος του Δήμου Πολυγύρου,
ο κ. Χρήστος Πάχτας του Δήμου Αριστοτέλη και ο κ. Τζίτζιος
Ιωάννης του Δήμου Σιθωνίας..
Πρόεδρος Γεν. Συνελεύσεως εξελέγη ομόφωνα, ύστερα
από πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ., ο κ. Μιχαήλ Κουτσός,
κτηνίατρος από το Βάβδο και πρακτικογράφοι οι κ. κ. Γιάννης
Γαλαρνιώτης από την Καλάνδρα και Ρένος Κακαρίκας από τον
Ταξιάρχη. Το προεδρείο αυτό διενήργησε και τις αρχαιρεσίες
ως εφορευτική επιτροπή, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό, με απόλυτη επιτυχία.
Οι εργασίες διεξήχθηκαν κανονικά σύμφωνα με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και άψογα ως προς την τάξη και τη διαδικασία.
Πριν αρχίσει η λογοδοσία του Προέδρου του απερχόμενου
Δ.Σ. , η Γεν. Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Προεδρείου
της, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, συζήτησε πρώτο, το 5ο θέμα
της Η.Δ. Έτσι ύστερα από πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ., η Γ.Σ.
ανακήρυξε ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ του Παγχαλκιδικού Συλλόγου τον
κ. Αστέριο Σαμαρά εκπαιδευτικό από τον Γαλαρινό, παλαιό μέλος του Συλλόγου, για τις πολλαπλές υπηρεσίες που πρόσφερε
κατά την ανέγερση του μνημείου του καπετάν Χάψα, στην Ι.Μ.
της Αγ. Αναστασίας, κατά τα έτη 1997-1998 και για την από τότε
μέχρι σήμερα συνεχή φροντίδα του σ’ ότι αφορά τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του και την προετοιμασία των ετήσιων
εορτασμών του Ιουνίου. Στον τιμηθέντα επιδόθηκε Τιμητική
Πλακέτα (βλέπε σε άλλη σελίδα) και το όνομά του εγράφη στη
λίστα των Επιτίμων μελών.
Αμέσως μετά ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. να αναγνώσει την Έκθεση των πεπραγμένων. Μία
περίπου ώρα διήρκεσε η λογοδοσία η οποία ελλείψη χώρου
δημοσιεύεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.
panchalkidikos.gr).
Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός του 2012 από
τον Ταμία κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά τα γενόμενα έσοδα και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
επεξηγώντας κάθε κωδικό αριθμό αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Επίσης παρακάλεσε οι συνδρομές να κατατίθενται στο
λογ/σμό ΑΤΕ 233 01 013 981 58 για διευκόλυνση και των μελών και της διοίκησης.
Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής από τον πρόεδρο της κ. Φώτη Ταλέα η οποία τα
βρήκε όλα καλώς έχοντα και επαίνεσε τον ταμία για την τάξη
με την οποία τηρεί το οικονομικό αρχείο.
Ακολούθησε κριτική των πεπραγμένων και προτάσεις από
τα μέλη της γεν. συνέλευσης και στο τέλος της συζητήσεως

εγκρίθηκαν ομόφωνα τόσο τα διοικητικά όσο και τα οικονομικά πεπραγμένα.
Πίτα δεν κόπηκε, αλλά σε όλους μοιράστηκαν βασιλοπιτάκια και ο «παράς» έπεσε στην οικογένεια της κυρίας Δούκισσας Ι. Οικονόμου (Τρεις τόμοι του Παγχαλκιδικού Λόγου).
Στη συνέχεια το προεδρείο κατά πως προβλέπει το Καταστατικό μας ενεργών πλέον ως εφορευτική επιτροπή ενήργησε τις
αρχαιρεσίες, όπως περιγράφονται στο πρακτικό που συνέταξε
και εκλέχτηκαν τα νέα όργανα διοικήσεως για τη διετία 20132014, η σύνθεση των οποίων αναγράφεται σε άλλες σελίδες.
Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή την Πέμπτη 20 Δεκ. 2012
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 8.00μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ η φετινή χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τον γενικό συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Γ. Κοτσάνης, ενώ την όλη διακόσμηση της αίθουσας επιμελήθηκε με
ιδιαίτερη καλαισθησία η έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα. Η κ. Μάχη
Κωστοπούλου είχε την γενική επιστασία της δεξίωσης με τα
πλούσια εδέσματα που προσέφεραν γυναίκες – μέλη του
Συλλόγου. Το κρασί εκλεκτό και άφθονο ήταν ευγενική προσφορά του βραβευμένου με πολλές διακρίσεις οινοποιείου
της κ. Κλαούντια Παπαγιάννη από την Αρναία. Η προσέλευση
των μελών και φίλων του Συλλόγου ήταν αθρόα. Το εναρκτήριο απολυτίκιο «Η Παρθένος Σήμερον» εκτέλεσε η Χορωδία.
Ακολούθησε η μεστή νοημάτων, επίκαιρη προσφώνησηεισαγωγή στον εορτασμό από τον θεολόγο και φιλόλογο κ.
Στ. Παπαθανασίου. Ο ποιητής και μέλος του Συλλόγου μας κ.
Γ. Καραμίχος απήγγειλε το ποίημα του «Η μάννα του Κόσμου».
Ακολούθησε προβολή εντυπωσιακού ντοκιμαντέρ – αναπαράσταση της Παπαδιαμάντειας πορείας προς το «Στο Χριστό στο Κάστρο» του ομώνυμου διηγήματος, από τον κ. Στ.
Παπαθανασίου που με τρόπο λιτό και άμεσο μας έβαλε στο
κλίμα της ημέρας των Χριστουγέννων και προκάλεσε την ευχαρίστηση όλων. Είναι μια θαυμάσια και πρωτότυπη προβολή
που όμοια της νομίζουμε δεν υπάρχει. Μετά τους επίκαιρους
ύμνους που εκτέλεσε η χορωδία του Π.Σ. υπό του κ. Ν. Καλαϊτζή ο πρόεδρος κ. Μ. Καρτσιώτης απέδωσε με ιδιαίτερη
ευαισθησία και σύντομη ερμηνευτική απόδοση το «Δεύτε
ίδωμεν πιστοί». Στην παράκληση αμέσως μετά του προέδρου
για συνδρομή στο ταμείο Αλληλεγγύης υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση. Το 2ο μέρος της γιορτής καλύφθηκε από το
συγκρότημα του κ. Κώστα Τσολοδήμου (πιάνο) που με την
πλαισίωση του από την αισθαντική τραγουδίστρια κ. Μαρία
Συλμαλόγλου και τον στιβαρό τραγουδιστή κ. Γ. Ζιούπο, δημιούργησε έντονο κλίμα διασκέδασης και γενικής ψυχικής
ευφορίας. Το κρασί έρεε άφθονο ενώ τα πλούσια εδέσματα
ικανοποίησαν και τις πιο απαιτητικές γαστριμαργικές προτιμήσεις. Η γιορτή έκλεισε με ανταλλαγή ευχών και καλή χρονιά
και καλύτερες μέρες για τη χώρα μας.
Ομαδική παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
Το περασμένο δίμηνο, μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν «ομαδικά» τις παρακάτω παραστάσεις:
Την Παρασκευή 28 Δεκ. 2012, 84μέλη και φίλοι παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Το δικό μας τσίρκο, στο
Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης.
Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013, 108 μέλη και φίλοι
παρακολούθησαν και πάλι την θεατρική παράσταση Σικάγο,
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 46 μέλη και φίλοι παρακολούθησαν καλλιτεχνική παράσταση cinema paradisso με την
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τραγουδίστρια Μίνα Λαουτσάρη και την μουσικό - μαέστρο
Ευγενία Μανωλίδου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι την επιθυμία για τις ομαδικές παρακολουθήσεις είχαν εκφράσει αυθορμήτως οι γυναίκες της
χορωδίας, οι οποίες παρακάλεσαν την έφορο κ. Ζηνοβία Ιππ.
Πάχτα να αναλάβει τη φροντίδα, το συντονισμό και την έκδοση «ομαδικών εισιτηρίων», όπως και έγινε. Ήταν μια καλή
ευκαιρία. Στην κ. Ζηνοβία ευχαριστίες ανήκουν.

στη μνήμη του αείμνηστου Βρ. Κυργιαφίνη που η λατρεία του
για την φύση ήταν γνωστή σε όλους, ακολουθώντας την ίδια
διαδρομή που έκανε με μέλη του Συλλόγου στο παρελθόν.
Διήμερη εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα, 23 & 24 Φεβρουαρίου 2013
Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, διήμερη εκδρομή του Συλλόγου στην Καρδίτσα, λίμνη Πλαστήρα, Τρίκαλα
και Ελάτη, με διανυκτέρευση στο Νεοχώρι (Ξενοδοχείο Ναϊάδες) με συμμετοχή 82 μελών σε δύο λεωφορεία.
Υπεύθυνος της εκδρομής ο Γεν. Γραμματέας κ. Γιάννης Κοτσάνης, ο οποίος την προετοίμασε με φροντίδα περισσή και
προέβλεψε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια με αποτέλεσμα
όλα να κυλήσουν ομαλά. Η ικανοποίηση όλων των εκδρομέων εκφράσθηκε με κάθε τρόπο σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Τους εκδρομείς συνόδεψαν ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Μιχ. Καρτσιώτης και οι έφοροι μέλη του Δ.Σ. Ζηνοβία Πάχτα
και Μάχη Κωστοπούλου.
Ο καιρός δεν ήταν και τόσο ευνοϊκός, γιατί ομίχλη αρκετή έπεσε και εμπόδιζε την ορατότητα. Όμως επισκεφθήκαμε το φράγμα και κάναμε το γύρο της λίμνης και θαυμάσαμε το μεγαλείο
και του ανθρώπου που οραματίσθηκε και εκτέλεσε το μεγάλο
αυτό έργο και της φύσεως που σίγουρα σε άλλες εποχές στολίζει
τα πέριξ με εικόνες ανεπανάληπτες. Το γεύμα στην Ελάτη ήταν
το κάτι άλλο. Αργά το βραδάκι μέσω Τρικάλων επιστρέψαμε στη
Θες/νίκη όλοι πολύ ευχαριστημένοι και ανανεωμένοι.

Ημερήσια εκδρομή στο Λιτόχωρο, 3 Φεβρ. 2013
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή του έτους ημερησία εκδρομή στο Λιτόχωρο Πιερίας.
Αρχηγός και υπεύθυνος της εκδρομής ήταν ο αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Πάνος Βερροιώτης που με την οργανωτικότητα και
την προσήνειά του συνετέλεσε στην επιτυχή έκβασή της.
Η κ. Ελένη Καζλάρη, ξεναγός, με την ευγένεια και τις γνώσεις της κέρδισε την συμπάθεια όλων. Με επίκεντρο το Λιτόχωρο το νέο περιπατητικό τμήμα μας περιδιάβηκε κατά μήκος το
φαράγγι του Ενιπέα, τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους. Ακολούθησε ολιγόωρη επίσκεψη στην ανδρική μονή του Αγ. Διονυσίου και στη συνέχεια το γκρουπ των εκδρομέων με το λεωφορείο κατέληξε στο καταφύγιο «Σταυρός» όπου γευμάτισαν.
Αρκετοί ανηφόρισαν μέχρι το επόμενο καταφύγιο «Πριόνια».
Μετά το γεύμα ακολούθησε σύντομη επίσκεψη στην παλιά
μονή του Αγ. Διονυσίου, που ανακατασκευάζεται, εξαιτίας των
ανεπανόρθωτων ζημιών στην περίοδο της κατοχής από τους
Γερμανούς, με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Η εκδρομή αυτή έγινε

* * *

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).

Συναντήσεων με Έλληνες και ξένους επιστήμονες αλλά και με
ερευνητές της τοπικής μας ιστορίας.
Πριν από τις αρχαιρεσίες προηγήθηκε κοπή της βασιλόπιτας με τις ευλογίες του πρωτοπρεσβυτέρου π. Αστερίου
Καραμπατάκη.

Της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής για την τριετία 2013-2015 (ΙΛΕΧ)
που προήλθε από τις εκλογές της 6ης Φεβρουαρίου 2013 καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος
Πάππας, δικηγόρος –τ. βουλευτής, Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερατώ
Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, εκπαιδευτικός, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλειος Ντόντουλος, εκπαιδευτικός, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:
Πέτρος Ζαγκλιβερινός, εκπαιδευτικός, ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:
Νεκτάριος Ζαμπούνης, ιδ. Υπάλληλος, ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος
Γιαννόπουλος, τραπεζικός υπάλληλος, ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Ευδοκία Οικονόμου, εκπαιδευτικός, ΕΦΟΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Νικόλαος Μερτζιμέκης, αρχαιολόγος.
Εξελεγκτική Επιτροπή:Γεώργιος Γιουζέπας, συντ. γεωπόνος, Μαίρη Παντελιάδου, συντ. εκπαιδευτικός, Σωτήριος Χατζηαθανασίου, συντ. τραπεζικός.
Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας θα δημοσιευθεί άρθρο του Προέδρου της ΙΛΕΧ κ. Βασ. Πάππα, το οποίο
θα περιλαμβάνει τους στόχους της Εταιρείας καθώς και την
πρόβλεψη για δωρεάν διάθεση σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους νέους μας και στον Ελληνισμό της Διασποράς,
των επιστημονικών και άλλων εκδόσεών της ΙΛΕΧ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από μια πρωτοποριακή προσπάθεια
της Εταιρείας, να «παντρέψει» στον διαδικτυακό τόπο της το
χθες της Χαλκιδικής με το σήμερα και το αύριο. Ακόμη, στο
εν λόγω άρθρο θα γίνεται αναφορά στην επαναλειτουργία
του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ, στις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσιά της και στον
τρόπο οργάνωσής του στη Θεσσαλονίκη (και σε Δήμους της
Χαλκιδικής) καθώς και στην πραγματοποίηση Επιστημονικών

Της Ένωσης Βαβδινών «Νικόλαος Γερμανός»
1. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή από Βαβδινούς
και φίλους του Βάβδου η κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου
την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 καθώς και η βράβευση των
αριστούχων μαθητών.
2. Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 έγινε ο ετήσιος χορός
της Ε.Β.Θ. στην αίθουσα ΄΄Janni’s΄΄ στην Θέρμη με ζωντανή
μουσική και αθρόα προσέλευση Βαβδινών και φίλων του Βάβδου.
3. Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 έλαβε χώρα στο εντευκτήριο του συλλόγου ομιλία-συζήτηση με την ψυχολόγο Κα.
Μπεφεμούτη Ηλέκτρα και θέμα: ΄΄Οικονομική κρίση και κατάθλιψη΄΄.
4. Για την Τσικνοπέμπτη 7 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί
λαϊκή βραδιά στο εντευκτήριο της Ε.Β.Θ. με ζωντανή μουσική.
5. Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 έχει προγραμματιστεί η παιδική Αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά των μελών της Ένωσης, στο εντευκτήριο στις 18:00.
6. Η Γενική Συνέλευση για τον απολογισμό του έργου του Δ.Σ.
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 στις 11:00
στο εντευκτήριο της Ένωσης.
Της Συλλόγου Βρασταμινών
Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2013
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Η κοπή Βασιλόπιττας και ο απολογισμός 2012 θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό κατάστημα του χωριού το Σάββατο
9 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6:30μ.μ.
Η σύγκλιση της ετήσιας γενικής συνέλευσης και εκλογές
θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του κινηματογράφου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ Φιλικής Εταιρίας και Μαργαρίτη γωνία δίπλα
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης) την Κυριακή 17
Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11 π.μ.
Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να
το δηλώσουν έως τις 10 Φεβρουαρίου 2013 στα τηλεφωνά
6945507687 Μαρία Γκρίλη –Βασιλειάδου, 6956334407 Άννα
Κουλουμδούρη, 6981260971 Άννα Στοϊκούδη και στο 2310633200 fax.
Κατά την διάρκεια των εκλογών θα κόψουμε και την καθιερωμένη βασιλόπιτα και ο τυχερός της χρονιάς θα κερδίσει
ένα φλουρί κωνσταντινάτο.
Για το καθιερωμένο αποκριάτικο βρασταμινό γλέντι θα
ενημερωθείτε έγκαιρως. Εκεί θα γίνει και η βράβευσης των
αριστούχων μαθητών και των εισαχθέντων στο Πανεπιστήμιο. Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών να στείλουν τα
ανάλογα πιστοποιητικά στο e-mail: grili@otenet.gr
Στης 5 Απριλίου είναι οι Γ΄ Χαιρετισμοί και θα πραγματοποιηθεί προσκύνημα στον Ι. Ν. του Αγίου Αρχαγγέλου στον
Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
Στης 15 Μαΐου (Τετάρτη) θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο τσούγκρισμα του αυγού και Αγιασμός του συλλόγου
στις 6:30μ.μ στο γραφείο του Συλλόγου Νικ.Τερζόγλου 4 στη
Θεσσαλονίκη.

τη Γαλάτιστα μεγάλου ευεργέτη της Θεσσαλονίκης και της
Γαλάτιστας Δημητρίου Κατούνη ο οποίος πρόσφερε πολλά
στην πόλη της Θεσσαλονίκης στη Γαλάτιστα, στην Εκπαίδευση, την Εκκλησία και την Υγεία. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν
στη Γαλάτιστα στις 1 έως 3 Μαρτίου.
Του Συλλόγου Ιερισσιωτών
Ο Σύλλογος συνεχίζοντας τη δημιουργική του πορεία πραγματοποίησε τις εξής εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα.
Στις 8 Δεκεμβρίου2012 πρόσφερε δώρα στα παιδιά του
παιδικού χωριού στο Φίλλυρο, διαθέτοντας ένα χρηματικό
ποσό
Στις 15 Δεκεμβρίου, τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για
τα εκλιπόντα μέλη και συγκεντρώθηκαν χρήματα για τη βοήθεια απόρων οικογενειών στην Ιερισσό.
Στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα των Φώτων τηρώντας το
θρησκευτικό έθιμο, μετέβη στην γενέτειρα του για την συμμετοχή του, στην τελετή ρίψης του Σταυρού.
Ακολούθησε δεξίωση από τους πολιτιστικούς φορείς της
Ιερισσού προς το Σύλλογο, το απόγευμα καφές στην Ουρανούπολη και ως συνήθως, προσκύνημα στο εξωκκλήσι του
Αγ. Παύλου.
Στις 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας, στην αίθουσα της Ι.Λ.Ε.Χ.
Στις 27 Ιανουαρίου συμμετείχε με ομάδα μελών και φίλων, στην κοπή βασιλόπιτας του Συνδέσμου Ιατρών – Οδοντιάτρων γυναικών Ελλάδος, στο Ξενοδοχείο «Mediteranean
Palace” με απώτερο σκοπό και πάλι την βοήθεια του ελληνικού παιδικού χωριού.
Επίσης προγραμματίζονται: 3 Μαρτίου μεσημέρι Κυριακής
το ετήσιο Αποκριάτικο γλέντι, στην γνωστή κοσμική ταβέρνα
«Οι Άγγελοι του Γιάννη».
31 Μαρτίου: Ημερήσια εκδρομή, της οποίας ο προορισμός
θα καθορισθεί εγκαίρως.
Τέλος 14 Απριλίου ημέρα Κυριακή: Γενική Συνέλευση και
Αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης
Δύο χριστουγεννιάτικες εορτές διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία φέτος τα Χριστούγεννα ο Σύλλογος Γαλατιστέων
Θεσσαλονίκης.
Στις 9 Δεκεμβρίου στην Πλατεία της Γαλάτιστας σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων των Σχολείων, τους
πολιτιστικούς φορείς της Κοινότητας και τη συμπαράσταση
του Δήμου Πολυγύρου, έγινε μια υπέροχη γιορτή με ξωτικά,
νεράιδες και φυσικά τον Άγιο Βασίλη. Στην πλατεία επίσης
στολίστηκε και φωτίστηκε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα
παιδιά παρακολούθησαν παιδική παράσταση. Υπήρχε επίσης
και πλούσιος μπουφές για μικρούς και μεγάλους.
Η δεύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή έγινε την Παρασκευή
21 Δεκεμβρίου στην Εστία του Συλλόγου Γαλατιστέων, στη
Θεσσαλονίκη. Η γιορτή συνοδεύτηκε με μουσική, τραγούδια,
κάλαντα και μπουφέ προσφορά των μελών του Συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής ο πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Οικονόμου Ζαφείρης θύμισε στους παρευρισκομένους
πώς γιορτάζονταν τα παραδοσιακά Χριστούγεννα στη Γαλάτιστα πριν πολλά χρόνια, ενώ οι μεγαλύτεροι μετέφεραν τις
δικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα.
Την ίδια ημέρα, ως χειρονομία αγάπης και αλληλεγγύης συλλέχτηκαν φάρμακα για τους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». Μια
πραγματικά υπέροχη, συγκινητική εκδήλωση.
Στις 6 και 7 Ιανουαρίου 2013, ο Σύλλογος Γαλατιστέων
συμμετείχε και στην Αναβίωση του Εθίμου της Καμήλας και
της Νύφης και του Γαμπρού στη Γαλάτιστα και συνέβαλε στην
επιστυχία του
Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συλλόγου η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και η κοπή πίτας για το 2013, με απολογισμό των πεπραγμένων του έτους 2012 και προγραμματισμό για το έτος
1913, στην οποία παρέστη και το επίτιμο μέλος κ. Ιωάννης
Οικονόμου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ο πρόεδρος
του Συλλόγου κύριος Οικονόμου Ζαφείρης ανακοίνωσε τη
διοργάνωση εκδηλώσεων προς τιμή του καταγόμενου από

Του Συλλόγου Κασσανδρινών
Πρόγραμμα εκδηλώσεων Α΄ Εξαμήνου 2013
…………….
Σάββατο 2 Μαρτίου, χοροεσπερίδα στο κέντρο ASTERS
PALACE περιοχή Θέρμης .Πέρας προσελεύσεως 20.00΄.
Παρασκευή 22 Μαρτίου προσκύνημα στη Μονή του Αγ.
Αρσενίου στην Ορμύλια (Α΄ Χαιρετισμοί). Αναχώρηση ώρα
15.00΄από το Αρχαιολογικό Μουσείο
Σάββατο 30 Μαρτίου ώρα 19.00΄, ομιλία της καθηγήτριας
του ΑΠΘ Κυρίας Ευαγγελίας Τσουκαλά, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «΄Ένα
ταξίδι στην Προϊστορία και τη Μυθολογία». Με αφορμή τα
παλαιοντολογικά ευρήματα της Κρυοπηγής και της Κασσάνδρας γενικώς.
Παρασκευή έως Κυριακή 5-7 Απριλίου, τριήμερη εκδρομή
σε Αθήνα (Μουσείο Ακρόπολης, Πλανητάριο, Πλάκα κλπ.) και
Αίγινα.
Κυριακή 14 Απριλίου ημερήσια περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της Θεσ/νίκης. Φαγητό, καφές.
Παρασκευή έως Κυριακή 24-25 Μαΐου, 3ήμερη εκδρομή στην Κόνιτσα. Επίσκεψη στα μαστοροχώρια, την Λάκκα
Αώου, τη Ι. Μονή Μολυβδοσκέπαστης κλπ.
Σαββατοκύριακό 1-2 Ιουνίου, διήμερη εκδρομή σε Καβάλα- Θάσο.
Κυριακή 16 Ιουνίου Συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις της μάχης των Βασιλικών και κατάθεση στεφάνου στον
ανδριάντα του καπετάν Χάψα.
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Πέμπτη 20 Ιουνίου έως και Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος
24 Ιουνίου, πενθήμερη οδική εκδρομή στις Δαλματικές ακτές
(Ντουμπρόβνικ-Σπλιντ).
Κυριακή 30 Ιουνίου Εκκλησιασμός και αρτοκλασία στον Ι.
Ν. Αγ. Νικολάου Ν. Φώκαιας στις 08.00΄. Ξενάγηση. Στη συνέχεια φαγητό σε παραλιακό ταβερνάκι.
Επικοινωνία: τηλέφ. και φαξ Συλλόγου 2310/236-871,
κιν. Προέδρου κ. Αντ. Καραγιώργου 6932454630, email
kassandrinoi@yahoo.gr.

στερημένοι με όλες τις τραυματικές εμπειρίες των πολεμικών
αναστατώεων των προηγούμενων χρόνων, ζητούν διέξοδο
στις ανησυχίες τους. Επιθυμούν να διοχετεύσουν τη νεανική
ορμή τους στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία,
στη μόρφωση, στη κοινωνική δράση. Έτσι με πρωτοπόρο το
νεαρό τότε Μιχάλη Θεμ. Καρτσιώτη, ιδρύουν τον Μορφωτικό
Αθλητικό Σύλλογο “ΟΜΒΡΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ” , που έχει
το ίδιο όνομα με την ψηλότερη βουνοκορφή του χωριού.
Σκοπός: Η σωματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των
μελών του, γράφει το πρώτο Καταστατικό. Η πλούσια και ποικίλη δράση του και η προσφορά του την πρώτη τριακονταετία είναι ήδη καταχωρημένη στα βιβλία με την ιστορία του
Συλλόγου
Οι αρχικές δράσεις του ήταν ποδοσφαιρικές αλλά και πολιτιστικές (θεατρικές παραστάσεις, χοροεσπερίδες, εκδρομές,
εορτές, εξορμήσεις, ομαδικές εργασίες εξωραϊσμών κλπ).
Με τη διπλή υπόσταση Μορφωτικός και ταυτόχρονα
Αθλητικός πορεύτηκε τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2003 που
κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α΄ ερασιτεχικής κατηγορίας
του Ν. Θεσσαλονίκης. Είχε δηλαδή πετάξει τόσο ψηλά που
ο ήλιος έκαψε τα φτερά του και το ποδοσφαιρικό τμήμα διαλύθηκε. ΄Εκτοτε ασχολήθηκε έντονα με τα πολιτιστικά και
παρουσίασε σημαντικό έργο.
Ήδη σήμερα διαθέτει ιδιόκτητη στέγη στη Θεσσαλονίκη,
ιδιόκτητα γραφεία στο χωριό, εκδίδει τακτικά δική του εφημερίδα ανά τρίμηνο, έχει τράπεζα αίματος, βιβλιοθήκη, τρία
χορευτικά τμήματα με παράδοση, τμήμα εκδρομών, γυναικείο
τμήμα, οργανώνει κάθε χρόνο τις γιορτές: του κερασιού, του
κάστανου, του καλοκαιριού, και μετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτιστικού και όχι μόνο, προσώπου
του χωριού. Ο Παγχαλκιδικός του εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Του Συλλόγου Μεγάλης Παναγίας
Την Κυριακή 3/2/2013 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα: Απολογισμό,
έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ., εκλογή νέου
Δ.Σ. και κοπή πίτας. όπου ένας τυχερός κέρδισε ένα «2ήμερο
στο ξενοδοχείο Αριστοτέλης», προσφορά του συμπατριώτη
μας Ηλία Γερούκη.
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα
εγκάρδιο κλίμα. Στη συζήτηση μεταξύ των μελών, εκτός από
τις πολιτιστικές δράσεις που έγιναν ή προγραμματίζονται, κυριάρχησε το θέμα των μεταλλείων χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, για το οποίο ανανεώθηκε η θέση του Συλλόγου και
αποφασίστηκε η ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή μας και ενεργός δράση ενάντια σε κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο το
περιβάλλον του τόπου μας.
Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Γραμματική Καραβασιλικού,
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Αυγολούπης, Γραμματέας: Ευαγγελία
Λούκα-Κορδαλή, Ταμίας: Γιάννης Κ. Ζαχαράκης, Αναπλ. Γραμματέας: Λεμονιά Αδραχτά-Κόγια, Μέλη: Ελένη Κατρανστιώτη
και Άννα Παπαθανασίου Αναπληρωματικά Μέλη: Πέτρος Παπαθανασίου, Δημήτρης Καραθανάσης και Χρήστος Παπαγεωργιάδης
Στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου αποφασίστηκε
ήδη: α) Η πραγματοποίηση του ετήσιου χορού που θα γίνει
το Σάββατο 2/3/2013, β) Η καθιερωμένη γιορτή της Τσικνοτετάρτης την Τετάρτη 6/3/2013 στην έδρα του Συλλόγου, γ)
Προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή στα Μετέωρα μέσα
στον Απρίλιο (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί) και δ) Η 8η
Πεζοπορία στον Κάκκαβο, η οποία θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 18/5/2013 και ευελπιστούμε, εκτός από τον Ιππικό
Όμιλο Μεγάλης Παναγίας και την Ομάδα Διάσωσης, να συμμετέχει και Ποδηλατική Ομάδα της Θεσσαλονίκης, δίνοντας
μία νέα νότα στην διοργάνωση.
Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις εργαζόμαστε
εντατικά για την ολοκλήρωση του βιβλίου με τα Παραδοσιακά
Τραγούδια του Τόπου μας (Μεγάλη Παναγία) και το οποίο ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε τη χαρά να το παρουσιάσουμε.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι η αίθουσα του Συλλόγου είναι ανοικτή κάθε Τετάρτη από τις 7.00 μ.μ. και θα χαρούμε
πολύ να σας δούμε για να συζητήσουμε πίνοντας έναν καφέ
ή ένα φλαμουρίσιο τσάι (Ηλέκτρας 1, πάρκο Μ. Μπότσαρη τηλ.2310849143). Επικοινωνία: Γραμματική Καραβασιλικού: 2310940069- 6944671190, Ελένη Κατραντσιώτου:
6972908898

Του Συλλόγου Πολυγυρινών ο «Τσουκαλάς»
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11.00΄πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών
του Συλλόγου με διοικητικό και οικονομικό απολογισμό των
πεπραγμένων του παρελθόντος έτους 2012, έγκριση των πεπραγμένων προτάσεις και αποφάσεις για το 2013 και κοπή
της πίτας.
Τα μέλη έκαναν αρκετές προτάσεις μεταξύ των οποίων κυριάρχησαν οι παρακάτω:
Προτάσεις:
Οικονομική και ηθική βοήθεια σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μας.
Δενδροφύτευση του τμήματος της οδού Πολυγύρου προς
Θεσσαλονίκη, από το παλιό γκαράζ μέχρι τη βρύση που κατασκεύασε ο Σύλλογός μας.
Αποφάσεις:
1) Διοργάνωση Μουσικής βραδιάς, στον Πολύγυρο, σαν
την αξέχαστη εκείνη περυσινή, για τους κατοίκους συμπατριώτες μας, τό προσεχές καλοκαίρι. Η ημερομηνία θα καθορισθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Πολυγύρου όπως και
πέρυσι.
2) Πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής μέσα στο μήνα
Μάρτιο, σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα με επιστολή ή τηλεφώνημα.
3) Συμμετοχή και συνδιασκέδαση μεγάλης παρέας από
μέλη του Συλλόγου μας στον ετήσιο χορό του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο κέντρο FOKUS Και
4) Να δωρηθεί στη βιβλιοθήκη του Δήμου Πολυγύρου ο
καλαίσθητος τόμος της Ακαδημίας Αθηνών και Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ‘ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ’,
στον οποίο περιλαμβάνονται και φορεσιές του Πολυγύρου.

Του Συλλόγου Πετροκεράσων ο «Ομβριανός»
Εξήντα χρόνια ζωής συμπληρώνει φέτος ο Ομβριανός και
μαζί του γιορτάζουμε το χρυσό ιωβηλαίο του. Εξήντα χρόνια
από τότε που γεννήθηκε ο Σύλλογος στο φτωχό, ορεινό χωριό μας και ανδρώθηκε, για να ανοίξει αργότερα, το 1981 τα
φτερά του και για στο γειτονικό άστυ και να σκεπάσει με τις
φτερούγες του και τους συμπατριώτες που ζουν και εργάζονται σ’ αυτό.
Φθινόπωρο του 1953. Οι νέοι του χωριού μας, απορημένοι
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Νέα της Χαλκιδικής μας
ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1974.
Οι Χαλκιδικιώτες που πολέμησαν το 1974 τον Τούρκο εισβολέα στην Κύπρο, βραβεύθηκαν από την Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής σε ειδική εκδήλωση την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της Π.Ε.Χ. για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της
Χαλκιδικής (1912-2012).
Στην εκδήλωση προβλήθηκε ντοκυμαντέρ και έγινε παράλληλα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, ο οποίος ήταν και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης.
Εις ένδειξη ελαχιστοτάτου φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης
δημοσιεύουμε τον πίνακα με τα ονόματα των πεσόντων στην
Κύπρο οι οποίο και τιμήθηκαν.

πική κοινωνία, η οποία έσπευσε στο γήπεδο Νικήτης. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Σιθωνίας και πολλοί άλλοι
φίλοι του στίβου.
Επίσης για την καλή οργάνωση-διεξαγωγή των αγώνων,
συμμετείχαν μέλη του συλλόγου κυρίως το Διοικητικό συμβούλιο του Γ.Σ «η Σιθωνία».
Στους τρεις πρώτους νικητές-νικήτριες όλων των αγωνισμάτων απονεμήθηκε μετάλλιο του ΣΕΓΑΣ.
Αρχές του Μαρτίου θα διεξαχθεί η 2η ημερίδα στη Νικήτη,
τον Μάϊο, η Εαρινή ημερίδα στίβου «Καπετάν Χάψας», τον Ιούλιο
τα Σιθώνεια, και τον Σεπτέμβριο διασυλλογικοί Αγώνες συλλόγων Κ. Μακεδονίας. Η προσπάθεια μας είναι να πείσουμε τους
Χαλκιδικιώτες για τη σημασία του στίβου, και την προσέλκυση
των μικρών παιδιών στα γήπεδα.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Με δράσεις για παιδιά άνοιξε το 2013 η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις, που πραγματοποιούνται από
εθελοντές εκπαιδευτικούς της πόλης, γίνονται κάθε Παρασκευή
στις 5 το απόγευμα. Η θεματολογία κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική, από τους μύθους του Αισώπου μέχρι τον Σεφέρη και από
το ζωγράφο G. Klee μέχρι το διαδίκτυο, ενώ η συμμετοχή των παιδιών (και των γονιών τους) είναι μεγάλη. Συγχαρητήρια αξίζουν
στους εθελοντές. Μακάρι το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν
και άλλοι εκπαιδευτικοί.

ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ 1974
Έπεσαν στο πεδίο μάχης:

Λοχαγός Σταμπουλής Βασίλειος από Κασσάνδρα
Λοχίας Λουκάκης Θεοφανης από Σάρτη
Λοχίας Τσιπινιάς Βασίλειος από Μεγ. Παναγιά
Δεκανέας Αθανάσιος Ξανθόπουλος από Παλαιόκαστρο

Αγνοούμενοι:

Λοχίας Παύλος Παυλούδης από Αγ. Νικόλα
Λοχίας Χαμουργιωτάκης Γεώργιος από Ν. Ποτίδαια
Στρατιώτης Στέφανος Κουτρούλης από Ν. Μαρμαρά
Στρατιώτης Κωνσταντίνος Σιούρλας από Κασσάνδρα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στο Θέατρο Πολυγύρου, συγκεντρώθηκαν οι πολύτεκνοι
γονείς με τα παιδιά τους για να τιμήσουν τις μητέρες που απόκτησαν παιδί κατά το έτος 2012, να βραβεύσουν τους μαθητές και νεοεισαχθέντες φοιτητές και για να κόψουν την βασιλόπιτα του Συλλόγου Πολυτέκνων Χαλκιδικής το πρωί της
Κυριακής 3 Φεβρουαρίου 2013. Εκεί έδειξαν με την παρουσία
τους ότι ανησυχούν με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας εναντίον των πολυτέκνων.
Στις μητέρες που τιμήθηκαν ο Σ.Π.Ν.Χ έδωσε μία ασημένια
εικόνα της Παναγίας με τον Χρίστό, και διάφορα δώρα. Στους
αριστεύσαντες και στους νεοεισαχθέντες φοιτητές, έδωσε τιμητικό έπαινο και ένα χρηματικό ποσό.

Νεκροί από κακουχίες:

Στρατιώτης Αθανάσιος Σαμαράς από Αγ. Πρόδρομο
Στρατιώτης Γ. Ευθυμίου από Βαρβάρα (Εν ειρήνη)

ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Οι μορφές των πρωταγωνιστών της απελευθέρωσης της
Χαλκιδικής από τον οθωμανικό ζυγό το 1912, ζωντάνεψαν επί
σκηνής στην παράσταση «Ωδή στην απελευθέρωση – το τελευταίο μάθημα» που παρουσιάστηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 στο Δημοτικό θέατρο Πολυγύρου.
Στην πρωτότυπη θεατρική παραγωγή της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής που εντάσσεται στον εορτασμό των 100
χρόνων από την απελευθέρωση της Χαλκιδικής και υλοποιήθηκε από το φορέα «ΕΝΕΠΕ ΜΟΥΣΑ» συμμετείχαν ηθοποιοί,
μουσικοί, η χορωδία «Θαμυριάδες» και πολιτιστικοί φορείς.
Διάχυτη ήταν η συγκίνηση των θεατών στο φινάλε της παράστασης με τα μηνύματα της ελευθερίας της πατρίδας μας
σε σχέση με τα τεκταινόμενα του σήμερα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ι. Γιώργος
τίμησε τον Ιωάννη Παρλιάρη, Μακεδονομάχο οπλαρχηγό από
τον Ταξιάρχη, για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, απονέμοντας αναμνηστική πλακέτα στο γιό του Χρήστο Παρλιάρη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Tην Παρασκευή 25-1-2013 το 1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου με
την Περιβαλλοντική ομάδα του οργάνωση επιτυχημένη εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, με θέμα:
«Νοιαζόμαστε: Ανακυκλώνουμε»
Η εκδήλωση αφορούσε οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει
περισσότερα πράγματα για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης
και περιλάμβανε μικρό θεατρικό από τους μαθητές και εισηγήσεις
φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΗ
Με την έγκριση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης- Χαλκιδικής,
ο Γυμναστικός Σύλλογος «η Σιθωνία» υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας εκτέλεσε ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ, τη Κυριακή 3/2/2013
(πρωί 10.30-14.45) στο δημοτικό γήπεδο Νικήτης. Τα αγωνίσματα και οι κατηγορίες αθλητών-τριών ήταν Π-Κ, ΠΠ/ΒΠΠ/Β, ΠΠ/Α,ΠΠΚ/Α, και μεγάλος αριθμός Μινι- Σούπερ Μινι
αγόρια και κορίτσια.
Συνολικά ο αριθμός των συμμετοχών ξεπέρασε τους 150.
Το όμορφο γήπεδο Νικήτης, οι πολλοί θεατές, ο μεγάλος
αριθμός αθλητών-τριών και ο καλός καιρός δημιούργησαν
ένα εξαίρετο αθλητικό θέαμα, το οποίο ικανοποίησε την το-

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο Σύλλογος Γυναικών Νέων Μουδανιών «Απάμεια», υπό
την αιγίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας, θα φιλοξενήσει την
κινητή έκθεση του Μουσείου Αρχαίας Τεχνολογίας από 25
Μαρτίου έως και 26 Απριλίου στον εκθεσιακό χώρο του ανοιχτού θεάτρου Νέων Μουδανιών.
Πρόκειται για μία κινητή έκθεση του ερευνητή Κώστα Κοτσανά με λειτουργικά ομοιώματα, επιτεύγματα της αρχαίας
Ελληνικής τεχνολογίας, η οποία φέρει την επωνυμία Αρχαία
Ελληνική Τεχνολογία «ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».
Σκοπός της είναι να αναδείξει αυτή τη σχετικά άγνωστη
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πτυχή του πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και να αποδείξει
ότι η αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της
σύγχρονης τεχνολογίας μας. Τα εκθέματα είναι διαδραστικά,
ενώ θα υπάρχει και αίθουσα βιντεοπροβολής.
ΟΙ επισκέψεις θα γίνονται με προγραμματισμένα ραντεβού, ώστε να γίνεται και η δωρεάν ξενάγηση και παρουσίαση.
Πληρ.: email info@apamia.gr - τηλέφωνο 23730 24622.
Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως
τις 8 το βράδυ.

ματα μέθης. Αντίθετα είναι ποτό χωνευτικό, μετά από ένα βαρύ
γεύμα. Χρησιμοποιείται επίσης κατά των κρυολογημάτων ( χωρίς γλυκάνισο). Η αναγνώριση της Μουντοβίνας ως τοπικού
προϊόντος Γεωγραφικής Ενδειξης αναμένεται να φέρει πολλά
θετικά αποτελέσματα στη μελισσοκομία.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησε το κοινό του
Πολυγύρου την ομιλία για τον Ν. Καζαντζάκη της ιστορικού
- αρχαιολόγου Γιούλης Ιεραπετράκη, εκπροσώπου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Ν. Καζαντζάκη στη Θεσσαλονίκη Χαλκιδική στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο «Ο Καπετάν
Μιχάλης στον 21ο Αιώνα», που διοργάνωσαν ο Δήμος Πολυγύρου, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και ο
Σύλλογος Κρητών Χαλκιδικής «Ν. Καζαντζάκης».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, επέτειο συμπλήρωσης 130 χρόνων από τη γέννηση του οικουμενικού στοχαστή, Νίκου Καζαντζάκη, στο χώρο
του κέντρου Νεότητας Πολυγύρου.
Θετικά σχόλια απέσπασαν και τα σχήματα που πλαισίωσαν
καλλιτεχνικά την εκδήλωση, η θεατρική ομάδα δασκάλων
«Διθύραμβος εξ αμάξης» με τη συμμετοχή του Μίλτου Μαρέτα, η χορωδία του Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης
όπως και οι μουσικοί Στέλιος Καραπατόγλου (λύρα) και Λευτέρης Στεργιανόπουλος (λαούτο). Ο Δήμος Πολυγύρου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους τους συντελεστές με
τους οποίος προτίθεται να συνεργαστεί πραγματοποιώντας
ποιοτικές εκδηλώσεις σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Πολυγύρου το προσεχές διάστημα.

Η «ΜΟΥΝΤΟΒΙΝΑ» ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ
Το γνωστό σε όλους σχεδόν τους Χαλκιδικιώτες και ιδιαίτερα της βόρειας Χαλκιδικής, αλκοολούχο ποτό, με το όνομα
Μουντοβίνα, αναγνωρίστηκε πλέον ως τοπικό προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 2827/19-10-2012
τ.Β.
Η Μουντοβίνα βγαίνει από την απόσταξη , μετά από ζύμωση, των υπολειμμάτων του μελιού από τις τρυγηθείσες κερήθρες (νερόμελο ή γλευκόμελο). Οι μελισσοτρόφοι εδώ και
χρόνια αποστάζουν το νερόμελο στους ίδιους αποστακτήρες
που αποστάζονται τα τσίπουρα και βγάζουν τη Μουντοβίνα,
με γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο, η οποία εντάσσεται στα σκληρά ποτά (μαζί με το ούζο και το τσίπουρο) γιατί έχει 45% Vol.
Είναι εύγευστο ποτό, γιατί παίρνει, όταν αποστάζεται χωρίς
γλυκάνισο, τα αρώματα από το μέλι και το κερί της Ορεινής
Χαλκιδικής. Η Μουντοβίνα συνοδεύεται με θαλασσινά, ντόπια
τυριά και κρεατοσκευάσματα και καλύπτει την παράδοση της
Χαλκιδικής γενικότερα που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είναι απαλλαγμένη από το ξυλόπνευμα, γι’ αυτό πίνεται εύκολα
χωρίς να προκαλεί ζαλάδες, πονοκεφάλους και άλλα συμπτώ-

Σημ. Η σελίδα Νέα της Χαλκιδικής συντάχθηκε σε συνεργασία
με τον κ. Γ. Διαματουλάκη.

* * *

Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε
Επιστολές
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βιβλία
Κλεάνθης Βενετόπουλος. Τόπος καταγωγής: Λιβάδι Χαλκιδικής.
Θεσσαλονίκη, 1998.
Νίκος Βαλασάκης. Η Αφθόνη. Θεσσαλονίκη 2012.

Θεσσαλονίκη 31-1-2013
Αριθμ. Πρωτ. 12790

Περιοδικά
Πολύγυρος, τεύχος 71 (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012).
Εκδότης Γιάννης Κανατάς.
Αρναία, τεύχος 96 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012). Εκδότης
ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.144, Οκτώβριος - Δεκέμβριος
2012. ΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.
Βοϊακή ζωή. Περιοδικό της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης.
Τεύχος 236. Νοέμβριος 2012.
Εφημερίδες
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 23. Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 141.
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 86. Δεκέμβριος
2012, Ιανουάριος - Μάρτιος 2013.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης. Φ. 116. Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012.

Προς
Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσ/νίκης «Ο Αριστοτέλης»
Κοιν.:
κ. Σταύρο Αυγολούπη, καθηγητή Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.
Όπως γνωρίζετε, τα μέλη της συγκλήτου τη συνεδρίαση
αριθμ. 2825/25-8-2010, αποδέχτηκαν τη δωρεά του ορειχάλκινου αδριάντα του κορυφαίου φιλόσοφου Αριστοτέλη στο
ΑΠΘ, από το Σύλλογό σας.
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας
για την άνω προσφορά του Συλλόγου σας, η οποία κοσμεί
τον αύλειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»
και τιμά τον φιλόσοφο, πανεπιστήμονα, ρήτορα και ποιητή
της ελληνικής αρχαιότητας, αποτελώντας παντοτινό μνημείο
έμπνευσης για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Με εκτίμηση
Ο Πρύτανης
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Η επιστολή του κ. Θεόδωρου Λαμπούδη θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ‘Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013
Ιανουάριος 2013
Κυριακή
20 Ιανουαρίου

Η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών
με λογοδοσία του Δ.Σ. και αρχαιρεσίες για την
εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. για τη διετία 20132014

΄Ωρα 11.00΄στην Εστία του Συλλόγου . Ο ταμίας θα βρίσκεται
εκεί από τις 9.30΄για την ταμειακή
τακτοποίηση των μελών.

Φεβρουάριος 2013
Κυριακή
3 Φεβρουαρίου

Ημερήσια εκδρομή σε Λιτόχωρο, Ι.Μ. Αγίου
Διονυσίου, Πριόνια και τα πέριξ.
Το άτομο 15 ευρώ.

Σάββατο,
Διήμερη εκδρομή στη λίμνη Πλαστήρα και τα
Κυριακή
πέριξ. Διαμονή στο ξενοδοχείο 4* plus (Ναϊά23 & 24 Φεβρου- δες), με πρωινό και δείπνο με διασκέδαση.
αρίου

Υπεύθνος εκδρομής ο αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώτης. Δηλώσεις στην κ. Μάχη 2310413053
Αρχηγός εκδρομής ο Γεν. Γραμματέας κ. Γιάννης Κοτσάνης Αναχώρηση
ώρα 8.00΄. Δηλώσεις στην κ. Μάχη
2310/413-053. Το άτομο 85 ευρώ.

Μάρτιος 2013
Κυριακή
3 Μαρτίου

Κυριακή
10 Μαρτίου
Ώρα 13.00

Τετάρτη
20 Μαρτίου
Σάββατο
30 Μαρτίου

7η Χορωδιακή Συνάντηση χορωδιών της Χαλκι- Συμμετέχουν οι χορωδίες: Ν.
δικής, στην Ν. Καλλικράτεια, ώρα 11.30΄
Καλλικράτειας, Ν. Τρίγλιας΄Ωρα αναχώρησης 10.00΄.
Σημάντρων, Ν. Μουδανιών (Δημοτική), Κρήνης Παγχαλκιδικού.
(Επετειακή εκδήλωση).
Στο κέντρο FOCUS, στο δρόΟ ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
μο προς Περαία, 400 μ. μετά
ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
την είσοδο του αεροδρομίου
Το άτομο ευρώ 15 με
αριστερά. Ζωντανή ορχήστρα
ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ
και εμφάνιση χορωδίας και χορευτικού. Θα διατεθεί και λεωΕιδική τιμ, στο κόστος για να διευκολυνθούμε
ΟΛΟΙ.
φορείο για τη μετάβαση και την
επιστροφή.
Ομιλίες: 1)Από τον ψυχίατρο κ. Μιχαήλ Τρια- Στην Εστία ώρα 20.00΄ Με προνταφύλλου:Εγκέφαλος και ψυχή και 2) Από τον βολή διαφανειών και διάλογο.
οφθαλμίατρο κ. Αστ. Γραμμένο:Νέοι μέθοδοι
Και οι δύο επιστήμονες είναι
χειρουργικής του καταρράκτη- Γλαυκώματα
μέλη του Παγχαλκιδικού.
Ημερήσια εκδρομή Αριδαία,Λουτρά Πόζαρ και Υπεύθυνη εκδρομής η κ. Μάχη
τα πέριξ. Το άτομο 15 ευρώ. Ώρα αναχώρησης Κωστοπούλου.
8.00΄.
Δηλώσεις στην ίδια, 2310413053
και 6932474037.

Απρίλιος 2013
Κυριακή
7 Απριλίου

8η Χορωδιακή Συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής, στην Νικήτη, ώρα 11.30΄. (Επετειακή εκδήλωση)

Τετάρτη
10 Απριλίου
Ώρα 19.00

Εγκαίνια έκθεσης κοσμήματος στην Εστία του
Συλλόγου, που θα διαρκέσει ως την Κυριακή 14
Απριλίου. Απονομή αναμνηστικών.
47

Συμμετέχουν οι χορωδίες: Νικήτης,
Συκιάς, Ν. Μαρμαρά, Παρθενώνα
Μεταγγιτσίου και Παγχαλκιδικού.
Αναχ. 9.30΄.
Θα εκτεθούν τα έργα των γυναικών
του τμήματος κατασκευής γυναικείων
κοσμημάτων που λειτούργησε εφέτος. Δεξίωση με σπιτικά κεράσματα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 14ο

Αναχώρηση ώρα 15.00΄ακριβώς
Δηλώσεις συμμετοχής κ. Μάχη
413053 & 6932474037. Το άτομο
ευρώ 10.
Σάββατο,Κυριακή
Διήμερη εκδρομή σε Άρτα, Πρέβεζα και τα πέριξ . Υπεύθυνος Θεόδ. Τσαμούρης. Ωρα
13 & 14 Απριλίου
Το άτομο 75 ευρώ με πρωινό και ημιδιατροφή, σε αναχ. 7.00΄ Δηλώσεις συμμετοχής
ξενοδοχείο 4*.
στη κ. Μάχη 6932474037
Παρουσίαση του βιβλίου: Κοσμάς ο Αιτωλός, ο
Παρουσιαστής ο πρωτοσύγκελος
Τετάρτη
Άγιος της Παιδείας, του αείμνηστου Κώστα Παπά- της Ι. Μ. Ιερισσού π. Χρυσόστομος .
3 Απριλίου
ζογλου.
Μαϊδώνης και ο θεολόγος και φιλόΣτην Εστία του Συλλόγου, ώρα 20.00΄.
λογος κ. Δημήτριος Κύρου.
Σάββατο και Κυριακή Ο Τίμιος Σταυρός στα Πετροκέρασα.
Προσκύνηση όλη την ημέρα Κυριακή
των Βαίων
Άφιξη-υποδοχή Σάββατο, ώρα 17.30.
των Βαίων. Μετάβαση κατά μόνας.
27 &28 Απριλίου
Ένα αρχαίο έθιμο επαναλαμβάνεται.
Το έθιμο κρατάει 250 χρόνια.
Μεγ. Τρίτη
Επίσκεψη στις φυλακές της Κασσάνδρας για προ- Στο Σύλλογο ήδη συγκεντρώνεται
30 Απριλίου
σφορά δώρων στους τρόφιμους.(Ανδρικά μπου- ρουχισμός και υποδήματα για νέους.
φάν, τζην, άρβυλα κλπ.)
Όχι κουστούμια και επίσημα ρούχα.
Παρασκευή
5 Απριλίου

Γ΄ Χαιρετισμοί. Στην Ι. Μονή Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού Αρναίας. Επίσκεψη και στα δύο μουσεία
της κωμοπόλεως: Υφαντικής και Λαογραφικό.

Μάϊος 2013
Τετάρτη
15 Μαΐου
Ώρα 20.00

Παρουσίαση του νέου βιβλίου της ΄Αννας Κομνια- Το παρουσιάζουν: ο καθηγητής κ.
νίδου: Αγάπη με γεύση πικραμύγδαλου. Θα ακολου- Γιάννης Τσίκουλας, και οι φιλόλοθήσει δεξίωση.
γοι: κ. Γεωργία Πούλου και κ. Πέτρος Μπέσπαρης.
Παρασκευή,Σάββατο Τριήμερη εκδρομή στο Καρπενήσι και τα πέριξ.
Υπεύθυνος ο κ. Γιάννης Κοτσάνης.
Κυριακή
Ξενοδοχείο Μοντάνα 5*. Το άτομο 130 ευρώ με
Δηλώσεις συμμετοχής στον ίδιο
17, 18,19 Μαίου
πρωινά και ένα δείπνο.
2310424331 και 6936950188
Μασαλιάδα. Με μασάλια από τους καλύτερους
Ό τόπος και η ώρα θα καθοριΣάββατο
«μασαλιολόγους» που διαθέτουμε. Μουσική από στούν. Πληροφορίες και προεγ25 Μαίου
την παρέα του Κώστα Τσολοδήμου με τη Μαρία
γραφές στην κ. Μάχη 413053 &
τον Γιώργο κ.α.
6932474037.
Θα είναι μια αλλιώτικη, απολαυστική
αλλά και ξεκαρδιστική εκδήλωση.

Ιούνιος
Μουσική βραδιά με τραγούδια σε στίχους
Στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Λευτέρη Παπαδόπουλου. Με τη γνωστή μου- έναντι του Λευκού Πύργου ώρα
σική παρέα του Κώστα Τσολοδήμου.
20.00΄ Θα ακουσθούν παλιά και
νέα νοσταλγικά τραγούδια. Είσοδος ελεύθερη.
Εορτασμός 192ης επετείου της μάχης των
Στην Ι. Μ. Αγ. Αναστασίας και
Βασιλικών. Μνημόσυνο. Πανηγυρικός λόγος στο μνημείο των ηρώων. Σε
Κυριακή
από τον κ. Αστέριο Γραμμένο, οφθαλμίατρο, συνεργασία με τους Δήμους:
16 Ιουνίου
στέψη ανδριάντα κ. Χάψα κλπ. Αναχώρηση Θέρμης(Βασιλικά), Πολυγύχορωδίας ώρα 8.30΄.
ρου(Γαλάτιστα) και Σιθωνίας (Συκιά).Το επίσημο πρόγραμμα στο
επόμενο τεύχος.
Μεγάλη 7ήμερη εκδρομή τέλος Ιουνίου ή
Προεγγραφές και πληροφοΤέλος Ιουνίου
αρχές Ιουλίου, σε Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. ρίες στον κ. Γιάννη Κοτσάνη
(αεροπορικώς από Επτά μέρες. Οι ακριβείς ημέρομηνίες και το 2310/424331 και 6936950188
Θεσ/νίκη)
λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθούν
Το άτομο περί τα 1000 ευρώ με
όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα αγοράς. Δη- ημιδιατροφή και όλα πλη- ρωμέλώστε έγκαιρα.Υπάρχειμεγάληζήτηση.
να: Μουσεία, μετακινήσεις φόροι
αεροδρομίων, VISA.
Τετάρτη
5 Ιουνίου

Σημ. α)΄Ολες οι αναχωρήσεις γίνονται από την πλατεία του καπετάν Χάψα, τέρμα Βούλγαρη, έναντι Ι. Ναού Τριών
Ιεραρχών Θεσ/νίκης.
β)Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε μέρα 5-9 μ.μ. και την Παρασκευή 10-2 το μεσημέρι. Σάββατο κλειστά Τηλ. 2310.323839

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΕΑ Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2013-2014
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γεν. Συνέλευση της Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2013 αναδείχθηκαν νέα όργανα διοικήσεως του Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης» για τη διετία 2013 και 2014, η
σύνθεση των οποίων έχει ως εξής :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος

Καρτσιώτης Μιχαήλ

Πετροκέρασα

6946470157

Αντιπρόεδρος

Βερροιώτης Πάνος

Πολύγυρος

6972984506

Γεν. Γραμματέας

Κοτσάνης Ιωάννης

Αρναία

6936950188

Ταμίας

Παπαδόπουλος Αβραάμ

Βράσταμα

6946086467

Ειδικός Γραμματέας
Έφορος χορού, θεάτρου
και μουσικής
Έφορος μόρφωσης πολιτισμού, ψυχαγωγίας
΄Εφορος εκδρομών,
περιπάτων,επισκέψεων
Έφορος-κοσμήτορας της
αίθουσας εκδηλ.

Λυρτζής Αστέριος
Πάχτα Ιππ. Ζηνοβία

Ταξιάρχης
Αρναία

6944779345
6937313294

Γιαννακάρη Ασημίνα

Πολύγυρος

6939058855

Τσαμούρης Θεόδωρος

Αρναία

6971897214

Κωστοπούλου Ανδρομάχη

Άθυτος

6932474037

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Οικονόμου Ι. Ζαφείριος (Γαλάτιστα) και Ιωάννης Σαμαράς (Αρναία)
Κυπαρισσάς Αργύριος
Ταλέας Φώτιος
Ζιούπος Γεώργιος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μεταγγίτσι
6944 379614
Νέα Ρόδα
6944758623
Ταξιάρχης
6945874756

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Τσότσου-Κυργιαφίνη ΄Αννα (Βράσταμα) και Γεώργιος Χαλκιάς (Άγ. Νικόλαος)

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
΄Ετος ιδρύσεως 1903
Μαντώς Μαυρογένους 23, Τ.Κ. 542 49 Θεσ/νίκη, Τηλ. 2310/323-839, κιν. 6946/470 157, φαξ 2310/326-108

Ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός του Παγχαλκιδικού
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 (Κυριακή της Αποκριάς), ώρα 13.00’
στο Κοσμικό κέντρο ΦΟΚΟΥΣ (μεγάλη αίθουσα)
Επάνω στο δρόμο προς Περαία, μετά την είσοδο του αεροδρομίου 500μ. αριστερά (τηλ. 2310 478.899)

Ας είμαστε όλοι εκεί
Να διασκεδάσουμε, να χαρούμε τη μέρα
και να δώσουμε κύρος και δύναμη στο Σύλλογο να συνεχίσει το έργο του.
Τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ.

Όλα πληρωμένα (φαγητά, ποτά, αναψυκτικά, λικέρ, καφές, ζωντανή μουσική).
Θα εμφανιστεί η χορωδία και το χορευτικό μας.
Για δηλώσεις συμμετοχής και κρατήσεις θέσεων υπεύθυνος ο κ. Γιάννης Κοτσάνης,
τηλ.: 2310 424331 και 6936 950188 ή στα γραφεία του Συλλόγου 2310 323839
Κάθε μέρα 5-9μ.μ. και Παρασκευή 10.00 - 14.00.
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή για να σας κρατήσουμε τραπέζι.
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ΟΓΟΣ
ΙΔΙΚΟΣ Λ ΛΟΓΟΣ
ΟΣ
ΠΑΓΧΑΛΚ
ΧΑΛΚΙΔΙΚ

ΠΑΓ

ΠΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί ήδη ο τρίτος τόμος (2012)
του Παγχαλκιδικού Λόγου.
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.

ΣΗ
ΙΚΗΣ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΠΕΡΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΚΟΥ

49, ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚ

ΟΓΟΣ
ΙΔΙΚΟΣΟΓΛΟΣ
ΠΑΓΧΑΛΚ
ΙΔΙΚΟΣ Λ

Η

ΣΗΣ 23 - Τ.Κ. 542 ΙΚΗΣ
ΑΛΚΙ
ΤΟΤΕΛΗΣ»

ΑΛΟΝ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ
ΓΕΝΟΥ
«Ο ΑΡΙΣ
ΠΕΡΙΟ Σ ΜΑΥΡΟΟΓΟΥ ΘΕΣΣ ЀϮϧϭ϶͍ЀϮϰϧϭ϶
ΟΝΙΚΗ
ΜΑΝΤΩ ΣΥΛΛ
ΗΣ
ϣϠϮϭϱ
ΘΕΣΣΑΛ
ΙΚΟΥ
ΟΤΕΛ
ϭ϶͖
542 49,
ΑΛΚΙΔ
ΑΡΙΣΤ
23  Τ.Κ.
ΟϭϱЀϮϧ

ΤΟΥ ΠΑΓΧ ͓͐ϭt͊ϟϫ
ΓΕΝΟΥΣ
Σ ΜΑΥΡΟ
Ȍʙʑʓʊʏʤ
͔͕͆͗
ΜΑΝΤΩ
tȉʂʍʏʔʙʑʊʏʤ
ȓȅȔȖȏȒʏ

ΤΟΥ ΠΑΓΧ

ΠΑΓΧΑΛΚ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΠΕΡΙΟ
Η
ΟΓΟΥ
ΛΟΝΙΚ
Υ ΣΥΛΛ
ΘΕΣΣΑ
ΑΛΚΙΔΙΚΟ ΣΗΤΟΤΕΛΗΣ»ΙΚΗΣ Σ 23 - Τ.Κ. 542 49,

ΕΚΔΟ
ΑΡΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΧ ΔΙΚΗ«Ο
ΓΕΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΜΑΥΡΟ
ϭ϶͊ϭІϫϧϭ϶
ΠΕΡΙΟ
ΟΓΟΥΜΑΝΤΩΣ
͍Ѐϧ
ΟΝΙΚΗ
ϮЃϩϧϭ϶
ΘΕΣΣΑΛ
ΙΚΟΥ ΣΥΛΛ
ϭt͂ɀ
542 49,
ΑΛΚΙΔ
͓͐
ΟΤΕΛΗΣ
23  Τ.Κ.
͔͕͆͗
ʤ
Ο ΑΡΙΣΤ
ΓΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ ΠΑΓΧ

ΜΑΝΤΩ

α στα

Αφιέρωμ

της
Υφαντά

Θεσ/νίκης

tȁʐʑ
ȓȅȔȖȏȒʏ

ʜʌʊʏʤȉʏʟʍʊʏ

Αρναίας
υν, κλώθο

υν, γνέθο

υν και...κ

εντούν
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οση!
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η
Μεταγ
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Συνάντησ
Γυναίκ
Πρώτη
κιδικής
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Αφιέρωμ
ν της Χαλ
Χορωδιώ

ΟΣ

ΓΟΣ ΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ
ΑΓΟΧΑΛΚ
ΙΔΙΚΟΣΠΛ

Σ
ΟΓΟΣ
ΙΔΙΚΟΣΙΔΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟ
ΠΑΓΧΑΠΛΚ
ΑΓΧΑΛΚ
ΤΟΥ ΠΑΓΧ

Σ ΜΑΥΡΟ

ΠΑΓΧΑΛΚ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΣΗ
ΠΕΡΙΟ
ΙΚΗΣ
ΟΓΟΥ
ΑΛΟΝ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ
ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ
ΙΚΟΥ ΣΥΛΛ
49, ΘΕΣΣΑΛ
Η
ΟΓΟΥ
ΑΛΚΙΔ
ΟΤΕΛΗΣ»ΠΕΡΙΟΥ 23
- Τ.Κ. 542
ΛΟΝΙΚ
ΣΥΛΛ

ΘΕΣΣΑ
«Ο ΑΡΙΣΤ
ΓΕΝΟΥΣ
ΜΑΥΡΟΔΙΚΟ
ϣɀϰЁϪϠϮϧϭ϶ 23 - Τ.Κ. 542 49,
ΤΟΤΕΛΗΣ»
ΠΑΓΧΣΑΛΚΙ «Ο ΑΡΙΣ
϶
ΤΟΥΜΑΝΤΩ
Іϡϭϱϯϰϭ϶͓ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Σ
͓ϣɀϰЁϪϠϮϧϭ
t͊ϭІϩϧϭ϶͂
ΜΑΝΤΩ
͂Іϡϭϱϯϰϭ϶
͔͕͓͆͗͐ϭ
ϭt͊ϭІϩϧϭ϶
͔͕͓͆͗͐

ΠΕΡΙΟ

ΣΗ
ΙΚΗΣ
ΔΙΚΗ ΕΚΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛ
ΙΚΟΥ
ΣΗ
542 49,
ΙΚΗΣ
ΑΛΚΙΔ
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23 - Τ.Κ.
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ϪϠϮϧϭ϶
ΠΕΡΙΟ
Σ ΜΑΥΡΟ
Η
ΟΓΟΥ
ΜΑΝΤΩ
ΛΟΝΙΚ
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ΘΕΣΣΑ
542 49,
ЈϠϮϧϭ϶͎ϭЁ
ΑΛΚΙΔΙΚΟ
ΤΟΤΕΛΗΣ»
Σ 23 - Τ.Κ.
ΤΟΥ ΠΑΓΧ
ΓΕΝΟΥ
«Ο ΑΡΙΣ
Ϯϧϭ϶͔͕͓͆͗͐ϭt͐Ϩϰ
Σ ΜΑΥΡΟ
ϧϭ϶ͅϣϨЁϪϠ
ΜΑΝΤΩ
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Ο Γ’ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
(έτος 2012)

