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Καλοκαίρι στη Χαλκιδική
Αν θέλεις κάποιο καλοκαίρι της ζωής σου
ν’ αγγίξεις μια γωνιά του παραδείσου,
αν θέλεις με τον ήλιο να μιλήσεις
και με αστέρια συντροφιά να τραγουδήσεις,
αν θες μ’ όλα τα χρώματα της θάλασσας να παίξεις
και με το θρόϊσμα του ανέμου να χορέψεις,
αν θες σε χρυσαφένια πρωινά να σεργιανίσεις
και σ’ ασημένια δειλινά το βλέμμα του Θεού να συναντήσεις,
ξεκίνα με το ξύπνημα μιας Κυριακής
κι άραξε, συντροφιά με τις αναζητήσεις σου,
σ’ εν ακρογιάλι της Χαλκιδικής.
Και από κεί σαλπάρισε σ’ όλους τους κόλπους,
σ’ όλα τα λιμάνια της,
ρούφηξε την αρμύρα της, πιες το χαμόγελό της,
νιώσε την δίψα της χαράς, στα πανηγύρια της
και μεσ’ απ’ τα τραγούδια της ζήσε κάθε καημό της.
Και αφού χορτάσεις το θαλασσινό της φως
και μάθεις όλα τα γαλάζια μυστικά της,
χαιρέτα τις ακρογιαλιές,
ροβόλα στα ψηλώματα, σε γραφικές ανηφοριές
κι αποκαλύψου μπρος στο όνειρο,
που σου προσφέρουνε σε κάμπους και βουνοπλαγιές
τα γελαστά, πανέμορφα χωριά της.
Αυτή την ξέχωρη της γης γωνιά
δε φτάνει μόνον ένα καλοκαίρι να τη ζήσεις,
μα μια εικόνα της σου είναι αρκετή
για πάντα στην καρδιά σου να την κλείσεις.
κι αφού νανουριστείς στη σκιερή της αγκαλιά
και σε χαϊδέψουν οι ανάσες της,
σαν τρυφερά, αγαπημένα χέρια,
θα μείνει η κρυμμένη νοσταλγία σου
σ’όλα τα μακρινά σου καλοκαίρια.
Μαίρη Παντελιάδου
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Χαλκιδική. την έχετε σίγουρα ονειρευτεί!
Γιώργος Μπρουτζάς
Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων
Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

Η Χαλκιδική

του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής γίνεται με
μεθοδικό σχεδιασμό. Το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που προωθούμε οφείλει να αξιοποιεί τον πολιτισμό, να σέβεται το περιβάλλον, να αναδεικνύει και να
αξιοποιεί τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους
τουριστικών προορισμών.
Ο επισκέπτης της Χαλκιδικής έχει καθημερινά να
επιλέξει πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα. Εκατοντάδες
προγράμματα ψυχαγωγίας, οργανωμένες εκδρομές, προγράμματα ειδικών
περιπατητικών διαδρομών, επισκέψεις
σε αρχαιολογικούς χώρους και σε παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και
πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται όλο το καλοκαίρι.

θεωρείται ο Παράδεισος της
Ελλάδας με τις τόσες μαγευτικές ακρογιαλιές, με νερά
διάφανα και διαυγή και την τόσο πλούσια ορεινή βλάστηση με τις παρθένες φυσικές ομορφιές και, ταυτόχρονα, με πολύ σεβασμό προς τον οδοιπόρο επισκέπτη του,
προσφέροντάς του τη χαρά να αισθανθεί στη Χαλκιδική
σαν στο σπίτι του. Η μοναδική θάλασσα της Χαλκιδικής και οι πεντακάθαρες ακτές της, καθώς επίσης και οι
αξιόλογες εγκαταστάσεις καταλυμάτων
της συντέλεσαν στο να γνωρίσει τελευταία μια καταπληκτική εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού.
Η επιβλητική χερσόνησος της Χαλκιδικής με τις τρεις μικρότερες χερσονήσους που σχηματίζει μοιάζει με τρίαινα
που τρυπάει το Αιγαίο, ανάμεσα στους
δύο μεγάλους κόλπους τον Θερμαϊκό
και το Στρυμονικό.
Η Χαλκιδική διανύει σήμερα μια
έντονα ελπιδοφόρα και δημιουργική
περίοδο σε ό,τι αφορά την ανάδειξη
και ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας. Τα θετικά αποτελέσματα των
προηγούμενων ετών αλλά και τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου, παρά την
παγκόσμια οικονομική κρίση, επιτρέπουν την ενίσχυση προσδοκιών ακόμη
ποιοτικότερων αποτελεσμάτων.
Πράγματι, στο πέρασμα του χρόνου
και μέσα από επίπονες προσπάθειες η Χαλκιδική γίνεται
πιο αναγνωρίσιμη και κερδίζει συνεχώς διακρίσεις.
Είναι πλέον γνωστό ότι ο τουρισμός, σήμερα, είναι ο
αιμοδότης σχεδόν ολόκληρης της οικονομίας της Χαλκιδικής, η βαριά της βιομηχανία. Δυναμικός τουρισμός
σημαίνει ισχυρή οικονομία, ισχυρή οικονομία σημαίνει
ευημερούσα Χαλκιδική. Πέρα από τις χιλιάδες θέσεις
εργασίας τις οποίες δημιουργεί σε όλους σχεδόν τους
κλάδους, συμβάλλει καταλυτικά στην αύξηση των εισοδημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Το σπουδαιότερο, όμως,
είναι ότι ο τουρισμός ευνοεί την ισόρροπη ανάπτυξη και
τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, καθώς
η Χαλκιδική αναπτύσσει όλες τις μορφές του.
Η Χαλκιδική αποτελεί προνομιακό χώρο στην Ν.Α
Ευρώπη από άποψη γεωοικονομικής θέσης, φυσικών
πόρων, φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο
Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής και οι φορείς που
τον απαρτίζουν εργάζονται σκληρά για να καταστήσουν τη Χαλκιδική ένα Νομό σύγχρονο κι ανθρώπινο,
ένα Νομό µε δυναμισμό και ευκαιρίες. Η προώθηση

Παράλληλα η κοσμοπολίτικη Χαλκιδική και η μαγευτική νυχτερινή ζωή
της με τα εκατοντάδες club, μπαράκια
και beach – bar, συνθέτουν μέσα στην
αντίθεσή τους με το γραφικό και γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, μια ‘’άλλη
Χαλκιδική’’ που γίνεται πόλος έλξης
και διασκέδασης για κάθε ηλικία…
Ατελείωτες πεντακάθαρες δαντελωτές ακτές, που βραβεύονται για
την ποιότητά τους κάθε χρόνο με τις
‘’Γαλάζιες σημαίες’’, χαρίζουν στον επισκέπτη της Χαλκιδικής τις καλύτερες
διακοπές της ζωής του, γιατί δεν είναι μόνον το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, αλλά και η άρτια τουριστική
υποδομή των ξενοδοχειακών της επιχειρήσεων.
Εσείς που για πρώτη φορά θα κάνετε διακοπές στον
‘’κρυφό παράδεισο’’ της Χαλκιδικής, μπορείτε να επιλέξετε για τη διαμονή σας ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και κάμπινγκ, έως τις πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολυτελείας, που προσφέρουν πάντα
μοναδικές ανέσεις σε συνδυασμό με ψυχαγωγικά προγράμματα και νυχτερινή ζωή.
Το Άγιο Όρος είναι το μοναδικό ζωντανό Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού στον κόσμο. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους άνδρες, όμως όλοι μπορούν να το επισκεφτούν από τη θάλασσα με ψαροκάικα και πολυτελή
γιωτ στις ημερήσιες καθημερινές κρουαζιέρες που διοργανώνονται.
Απέραντο γαλάζιο και βαθύ πράσινο, ατελείωτες αμμουδιές και ευωδιαστά πεύκα που αγκαλιάζουν τα κύματα, ένας αγνός φυσικός παράδεισος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, με γονιμότητα και αρμονία, με χρώματα και αρώματα…
Σας περιμένουμε.
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Στη χρυσή γή της Χαλκιδικής
Μαρία Μπουλάκη - Λυπηρίδη

Καθαρή

Παράπονα έγιναν από τις γυναίκες «για το άβατο σ’
αυτές». Έτσι βρέθηκε τρόπος να προσεγγίζουν κι αυτές
και να θαυμάζουν τις ιερές Μονές με καραβάκι από την
Ουρανούπολη. Κοντά στη Σκήτη της Αγ. Άννας ένας
μοναχός έρχεται στο καραβάκι και φέρνει για αγιασμό
και προσκύνημα τα Λείψανα της Αγίας Άννας.
Το δεύτερο πόδι, η Σιθωνία, περιτριγυρισμένη από βαθύ
γαλάζιο, δάσος καταπράσινο, κρύβει μέσα του Κεφαλοχώρια και χωριά. Ορεινά και παραθαλάσσια. Αυτή η θάλασσα
είναι η μαγεύτρα που έκανε τους Αγιονικολάτες να μεταφερθούν στη Βουρβουρού και τον Όρμο της Παναγιάς
και τους Νικητιανούς ν’ αφήσουν τον Αη – Νικήτα χωρίς
γειτόνους και να κατεβούν κοντά στη θάλασσα, να κτίσουν καινούργια σπίτια, ν’ αποκτήσουν νέα επαγγέλματα,
να μάθουν ξένες γλώσσες για να εξυπηρετούν τους τουρίστες, που απλώνουν το κορμί τους για ξεκούραση στις
παρδαλές πετσέτες για ηλιοθεραπεία. Οι ομπρέλες συναγωνίζονται σε χρώματα τις παπαρούνες και τις δρούβες,
που φύονται άφθονες στα διπλανά σιτοχώραφα.
Κοσμοπολίτης ο Ν. Μαρμαράς. Ξαναζωντανεμένος ο
Παρθενώνας. Βουνό και θάλασσα αγκαλιάζουν τον κόσμο της ημερήσιας εκδρομής, αλλά κι αυτούς που απολαμβάνουν τη ζωή στα κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία.
Από εδώ ψηλά με το μάτι και το νου κάνουμε το γύρω
της Σιθωνίας.
Στο Πόρτο – Κουφό, φρέσκο ψάρι. Όμορφες βαρκούλες
και ψαροκάικα αραδιασμένα κουνιούνται και ποτέ δεν ζαλίζονται. Το πηγαδάκι επίνειο της Συκιάς. Το πασίγνωστο
Καλαμίτσι και η Σάρτη. Κάποτε στα μικρά της σπίτια στέγαζε τον πόθο των προσφύγων για επαναπατρισμό. Χάθηκαν οι πόθοι τους ανεκπλήρωτοι στο καταγάλανο πέλαγος. Σήμερα οι ντόπιοι μπερδεύονται με τους τουρίστες.
Στη μικρή πλατεία, που είναι όμορφη σαν σαλονάκι νοικοκυρεμένου σπιτιού, ακούς τις γλώσσες όλου του κόσμου.
Να και το τρίτο πόδι η Κασσάνδρα. Επικεντρώνοντας λίγο τους συλλογισμούς μας σ΄ αυτήν θα φθάσουμε στην Αρχαιότητα.
Ο Σωκράτης, ο μεγάλος φιλόσοφος, πάτησε το πόδι
του στην Κασσάνδρα, όταν οι Αθηναίοι έκαναν εκστρατεία εναντίον της Ποτίδαιας (432 π.Χ.). Ήταν η πρώτη και
μοναδική φορά που βγήκε από την Αθήνα. Λέγεται, πως
μια μέρα χάθηκε και τον βρήκαν καθισμένο κάτω από μια
ελιά να διαλογίζεται συνεπαρμένος από τη μαγεία της
φύσης. Και ο Δημοσθένης, ο μεγαλύτερος Αττικός ρήτορας, εδώ στην Ποτίδαια κατέβαλε επίμονη προσπάθεια
να υπερνικήσει τα σωματικά του ελαττώματα (μη σωστή
προφορά του ρο), τα οποία αποτελούσαν μεγάλο εμπόδιο για την επιτυχία του στη ρητορική. Περπατούσε σ’
αυτή την παραλία, έβαζε θαλασσινά βότσαλα στο στόμα
του και μιλώντας με τα κύματα ασκούνταν στη ρητορική.
Ώσπου ήλθε η ώρα να προσφωνήσει το «Άνδρες Αθηναίοι, ρερητόρευκα το ρερητορευμένον ρο». Μάρτυρες της
ιστορίας τα μισογκρεμισμένα και αναξιοποίητα τείχη.
Στον κάμπο, που έχει απομείνει, από την σύγχρονη

είναι η ανατολή σήμερα που υποσχέθηκα σε συναδέλφους και φίλους ότι θα τους διοργανώσω
μια εκδρομή, να τους κάνω μία ιδιαίτερη γνωριμία με τη
Χαλκιδική, γιατί γενικά και ποιος δεν την ξέρει !
Το ζητούσαν από μένα γιατί είχαν έλθει πολλές φορές
μαζί μας σε εκδρομές με το Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσ/
νίκης και ήξεραν πως περπατούμε και γνωρίζουμε τους
τόπους πρώτα και ύστερα, βέβαια, και τις ταβέρνες με
τα τοπικά τσίπουρα.
Μ’ αρέσει αυτός ο ήλιος, η βραδινή χλιαρή ατμόσφαιρα του Ιούνη, που είναι σχεδόν άνοιξη. Ακόμη τα λυγερά
κορμιά των άσπρων κρίνων δεν έχουν γείρει στις φραγές
των κήπων των χαλκιδικιώτικων σπιτιών. Ο ήλιος λάμπει
αλλά, δεν είναι ακόμη πολύ ζεστός, τα χρώματα στη φύση
εξακολουθούν να είναι ανοιξιάτικα, έντονα. Η φύση μάς
καλεί. Ελάτε να τ’ απολαύσετε να σας χαρίσω χαρά και
αισιοδοξία. Αφήστε πίσω κλεισμένες στις ντουλάπες με
τη ναφθαλίνη την απαισιοδοξία και την καταστροφολογία όλου του χειμώνα. Εστιάστε στα καλά πράγματα της
ζωής και γεμίστε την με φως και ελπίδα.
Σ’ αυτή την κλήση υπάκουσα και πήρα μαζί τους φίλους μου ν’ αναζητήσουμε τον πιο γαλάζιο ουρανό, που
ευτυχώς δεν βρίσκεται μακριά μας, αλλά, πολύ κοντά,
εδώ, στην ωραία, ολόχρυση φύση της Χαλκιδικής.
Λέω χρυσή ! Μέχρι χθες, ήταν γνωστή για τις χρυσές
αμμουδιές, για τα χρυσά ηλιοβασιλέματα, για τις χρυσές καρδιές των κατοίκων της. Σήμερα έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες για τα «χρυσά σπλάχνα» της που
δημιούργησαν τόσα προβλήματα.
Μακριά από προβλήματα. Σήμερα θα πάμε στην πατρίδα μου. Εκεί που διάβασα και άκουσα να λέγονται
ιστορίες, μύθοι και παραμύθια, από ανθρώπους που γέμισαν τη ζωή μας από φως κι ελπίδα για το αύριο, απ’ τη
ζωή των οποίων αντλούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε σ’
αυτόν τον τόπο, να συντηρούμε τη ζωή και την παράδοση, γιατί ο λαός που ζει στα χωριά είναι πιο βαθιά ποτισμένος απ’ αυτή, απ’ όσο εμείς που ζούμε στην πόλη.
Η εκκίνηση έγινε με το τραγούδι της Ξανθίππης
«Χαλκιδική μας θα είσαι πάντα δική μας» και με το χαιρετισμό στο δαφνοστεφανωμένο μνημείο του Καπετάν
Χάψα και των παλικαριών του (16/6). Λεβέντικα σήκωσε τη χατζάρα του και είπε στη στρατιά των Τούρκων
όχι ! δεν θα περάσετε, τέρμα η σκλαβιά της Χαλκιδικής,
θα πολεμήσουμε για τη λευτεριά μας κι ας χαθούμε». και
χάθηκαν και κοιμούνται εκεί δοξασμένοι και αθάνατοι.
Γνωστή σε όλους η διαδρομή, ώσπου βγήκαμε ψηλά
στα ξέφωτα του Χολομώντα και σταθήκαμε στο κατάλληλο σημείο για ν’ αγνατέψουμε από ψηλά.
Να ! ξαπλωμένες, νωχελικά μπροστά μας οι τρεις χερσόνησοι. Το Άγιο Όρος, «Το περιβόλι της Παναγιάς», τιμή
και δόξα του νομού. Στ’ όνομα της μονάζουν μόνον άνδρες.
Αυτοί μεσιτεύουν, δέχονται τάματα, μετάνοιες και σταυρούς
απ’ όλους τους πιστούς, προσεύχονται και μεταφέρουν τις
παρακλήσεις στην μητέρα όλου του κόσμου, την Παναγία.
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ανάπτυξη, δεν έχει τελειώσει ακόμη ο θερισμός. Φαίνεται χρυσός ο κάμπος. Ήταν σιταρομάνα η Κασσάνδρα.
Κεντρίζονται τα μάτια μας, βλέπουν και καμαρώνουν.
Τους θυμίζω την ιστορία για την παντελή καταστροφή
της Κασσάνδρας από τους Τούρκους. Όμως σήμερα είναι το ξακουστό σ’ όλο τον κόσμο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Εδώ πολλοί έκαναν αξέχαστες διακοπές, άλλοι
έμειναν με τον πόθο να κάνουν διακοπές στο μέρος αυτό,
που τους περιέγραψαν και άλλοι απλά, τις λαχταράει η
καρδιά τους και ίσως τους μείνει ανεκπλήρωτος πόθος.
Αν έλθεις εδώ ξαναζείς, κερδίζεις δυνάμεις, χαίρεσαι,
γίνεσαι ζωγράφος, ποιητής.
Όμως γιατί σταματήσαμε το βλέμμα μας στην απεραντοσύνη ;
Μπροστά μας είναι ο Ταξιάρχης. Προστατευμένο
χωριό από τους Αγίους. Γραφικό, ορεινό, παραδοσιακό
χωριό. Στην καρδιά του Χολομώντα, με αμέτρητες δυνατότητες για φαγητό, ειδυλλιακό περιβάλλον, για
ρομάντζο και περπάτημα. Η καλύτερη πρόταση διαφυγής για όλο το χρόνο. Εδώ όλο και κάποιος θυμόσοφος
παπούς (φημίζονται γι’ αυτό) θα βρεθεί να σας διηγηθεί (κανένα ντόπιου ανάμ’) στην τοπική λαλιά που δεν
είναι άλλη, παρά τα κατάλοιπα της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας. Αν π.χ. βρεθείτε στην ανάγκη να ζητήσετε
τουαλέτα, ίσως δεν σας καταλάβει αρχικά, όταν όμως
αντιληφθεί, θα σας παραπέμψει «στη χρεία» που ήταν
πασίγνωστο «αναγκαίο» σε όλους.
Στο αυτοκίνητο έχουμε και παιδιά. Ήταν ακόμη πρωί,
όταν περάσαμε από τον Αγ. Πρόδρομο, και δεν σταθήκαμε
για σουβλάκια. Τώρα όμως είναι η ώρα για «κολατσιό». Δύο
«αυγά μάτια» από τις κοτούλες του «σόγαμπρου», που βόσκουν γύρω μας, είναι ότι χρειάζεται για «προφταστήρα»
μέχρι το μεσημέρι. Καφές, κρύο νερό και «Άγιος ο Θεός»
προσευχή στο διπλανό ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Κατηφορίζουμε για την Αρναία. Πυκνή σκιά στο
δρόμο από τις καστανιές, οξιές, έλατα, γαύρους. Η μέρα
λάμπει γεμάτη φως.
Η Αρναία ήταν ένα πέρασμα φιλοξενίας, τα χρόνια
εκείνα που τα ταξίδια γινόταν με ζώα.
Μετά τη νοερή ξενάγηση στους πιο μακρινούς τόπους,
βρισκόμαστε «Στο Λαογραφικό Μουσείο» και στο «Μουσείο Υφαντών» της Αρναίας για ν’ αγγίξουμε την πραγματικότητα. Σαν γραπτές πηγές τα σωζόμενα υφαντά και τα
οικογενειακά κειμήλια, δείγματα υψηλής αισθητικής και
γνώσης του αντικειμένου. Κάλυπταν πρώτα τις ανάγκες
του σπιτιού και μετά ασχολούνταν με την κατασκευή ειδών για πώληση. Πασίγνωστα τα Αρναιώτικα χαλιά με τα
ζωντανά χρώματα και τα ωραία σχέδια. Μια πολύμορφη
τέχνη που δημιούργησε μακρά παράδοση που διατηρείται
και σήμερα, αν όχι ατόφια, πάντως έχει το άγγιγμα του ανθρώπινου χεριού. Είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάει πιο πέρα ο λαϊκός μας πολιτισμός.
Σήμερα έχει εδώ και μία πολιτιστική εκδήλωση. Είναι
το τέλος της σχολικής χρονιάς. Όλα τα χωριά της Χαλκιδικής έχουν κοινωνική και θρησκευτική ζωή. Πανηγύρια,
ήθη, έθιμα, χορούς, τραγούδια. Εκδηλώσεις που αναβιώνουν την καθημερινότητα των προγόνων μας. Ο κόσμος
τις αγκαλιάζει γιατί δεν πλουτίζει μόνον τις γνώσεις του,
αλλά τις προστατεύει και από τη φθορά του χρόνου.
Ο μεσημεριανός ήλιος φοράει στα κεφάλια μας τα

χρυσά στεφάνια ενώ τα πόδια μας πατούν πάνω από τη
χρυσή γη, καθώς περνούν από τους τόπους, όπου τόσος
λόγος γίνεται σήμερα για το χρυσό που βρίσκεται βαθιά
κρυμμένος στη γη της βόρειας Χαλκιδικής. Προορισμός
μας τα Αρχαία Στάγιρα.
Μια χειροπιαστή μαρτυρία για τα παιδιά. Σκαρφάλωσαν στο ανηφορικό δρομάκι, ακούγοντας με ανοιχτό
στόμα τη ξεναγό μας, κι όταν έφθασαν στην κορυφή και
βύθισαν το βλέμμα τους στην απεραντοσύνη της θάλασσας, μια κοπελίτσα φώναξε.
- Να γιατί ο Αριστοτέλης ήταν ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, ο πιο μελετημένος από κάθε άλλο ανώτερο
πνεύμα της αρχαιότητας. Γιατί γεννήθηκε και μεγάλωσε
μέσα σ’ αυτή την ομορφιά.
- Κι ένα άλλο παιδί με απορία ρώτησε.
- Μπαμπά, αφού οι φίλοι του έφεραν και έθαψαν εδώ
στην πατρίδα του το μεγάλο φιλόσοφο, γιατί δεν έγιναν
ανασκαφές ; Αν βρίσκονταν τα οστά του ! Όλοι οι λαοί
του κόσμου εδώ θα προσκυνούσαν.
Και ξέροντας το παιδί την απάντηση για την έλλειψη
χρημάτων, το ίδιο απάντησε.
- Με έρανο σ’ όλον τον κόσμο να γίνονταν.
Το τραγούδι των τζιτζικιών μας μαρτυράει πως άρχισε να μεσημεριάζει. Πρέπει κάπου να κολυμπήσουμε και
να φάμε. Ψηφίζουμε Ουρανούπολη. Ήδη βρισκόμαστε
στα Ν. Ρόδα. Στον Πρόβλακα (προ – αύλακα).
- Κοιτάτε πως αστραφταλίζουν στον ήλιο τα κράνη
και οι θώρακες των Περσών στρατιωτών καθώς προσπαθούν να κόψουν τη διώρυγα για να περάσουν απέναντι τα τσακισμένα καράβια τους.
- Είναι αληθινή αυτή η ιστορία, ρωτάει ένα παιδί,
εγώ, όταν μας την είπαν στο Σχολείο, νόμισα πως ήταν
παραμύθι.
- Να γιατί πρέπει να γίνονται εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους.
- Χειροπιαστή η αλήθεια και η ιστορία των αιώνων, εδώ
στην ευλογημένη γη της Χαλκιδικής, υπάρχει. Είπα εγώ με
καμάρι. Σε κάθε αργία μπορείτε να έρχεστε. Είναι κοντά,
χωρίς πολλά έξοδα. Τακτική συγκοινωνία υπάρχει για όλα
τα χωριά. Είναι κρίμα τόσες χρυσοδάκτυλες ανατολές και
ιριδάτες δύσεις να μην τις χαίρονται ανθρώπινες ψυχές,
που σήμερα βουλιάζουν στη θλίψη από τα καθημερινά
προβλήματα και σκουριάζουν αναζητώντας ανακούφιση
στο παιχνίδι με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
Είχε πια σπάσει η μέρα. Για να κάνουμε γρήγορα, ζεματιστό ήπιαμε τον καφέ μας στην Ιερισσό. Ο δρόμος
του γυρισμού φαίνεται πάντα πιο αργός και δύσκολος.
- Ποια μέρα θα μας πας στον Πολύγυρο ; Με ρώτησαν.
- Εκεί θα πάμε μια μέρα «που σκάει ο τζίτζικας» από τη
ζέστη, όπως λένε, και αφού κολυμπήσουμε για να δροσιστούμε στην παραλία της Γερακινής ή των Καλυβιών θα γυρίσουμε και «θ’ αράξουμε στ’ Κουρού του πλατάν’» που δεν
το περνάει ο ήλιος, θα φάμε, θα πιούμε και θα ιστορίσουμε.
Η Πολυγιρινή γή είναι ποτισμένη με αίμα. Αν πάλι θέλετε,
δεν θα πάμε στη θάλασσα, αλλά θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο για να συνδεθούμε με την αρχαιότερη
ιστορία της Ολύνθου, της Μένδης, της Τορώνης κλπ.
Κανείς δεν έδειχνε κουρασμένος. Περάσαμε μια μέρα
αγκαλιά με τη φύση, με την ιστορία, με την παράδοση.
Χαϊδεμένοι, από τη χρυσή παλάμη της Χαλκιδικής.
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Με αφορμή την παγκόσμια γιορτή της Μητέρας
ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
«… απ’ όλα τα λαλούμενα κάλλιο λαλεί
η καμπάνα
κι απ’ όλα τα μυρωδικά κάλλιο μυρίζει
η Μάνα …»
Γιάννης Χ. Καραμίχος
Φιλόλογος-Ποιητής

Η καθιέρωση

της 2ης Κυριακής του Μάη ως ρού, κινεί τον κόσμο όλο, αναδεικνύοντας τους μελλοημέρα της Μητέρας μας επιτρέπει τη νοερή αναπόληση ντικούς ηγέτες του πλανήτη. «Το πεπρωμένο του παιστην ιερή μνήμη της. Δυστυχώς η ισοπεδωτική καθη- διού βρίσκεται πάντα στην προσπάθεια της μητέρας»,
μερινότητα, πολλές φορές, στέκει φραγμός στη συναι- ομολογεί ο Ναπολέων. Η ανώνυμη ρήση « Επειδή ο
σθηματική έστω γεφύρωση με το αγιότερο ζωντανό Θεός δεν προλαβαίνει να βρίσκεται παντού, έφτιαξε
τη μητέρα», επισημαίνει τη σπουδαιότητα της μητρικής
πλάσμα, που η περιστασιακή μόνο υπόμνηση το αδικεί.
Έπρεπε να βιώσουμε την πολυτάραχη και επώδυνη παρουσίας. Θείο λοιπόν υποκατάστατο η Μάνα, αγάπη
εποχή, που το ανθρώπινο αίμα έρρευσε άφθονο με δυο χωρίς φραγμούς, απέραντη σαν ακύμαντη θάλασσα και
τον χαοτικό ουρανό, αστείρευτη σαν
παγκόσμιους πολέμους και ατέλειωτο φως των αστεριών, πηγή ζωής σαν
τες συγκρούσεις, έπρεπε η αναλγησία
τον ατμοσφαιρικό αέρα και τον ήλιο.
να περισσέψει σε έναν κόσμο που δεΕκείνοι που δεν την γνώρισαν βιώνουν
σπόζει το δίκαιο της ζούγκλας, για να
έντονα και τραυματικά την απουσία
καθιερώσουμε παγκόσμια τη γιορτή
της. Κι εκείνοι που την έχασαν πρόωρα
της Μητέρας, να ενστερνιστούμε το
έχουν μόνιμα την αίσθηση πως δεν είαυτονόητο, ότι δηλαδή υπάρχει σε αυναι ολοκληρωμένες οντότητες.
τόν τον κόσμο η καλοσύνη, η θυσία, ο
Η άγκυρα που κρατά στη ζωή τη
αλτρουισμός, η τρυφερότητα, η καρτεΜάνα είναι τα παιδιά. Αυτός ο ακατάρικότητα. Έπρεπε να πενθοφορήσουν
λυτος δεσμός είναι η πιο βεβαιωμένη
τόσες μανάδες, να βουλιάξουν στην
πανανθρώπινη εξάρτηση που δεν υπόάφατη απελπισία και την οδύνη, να
κειται σε περιορισμούς, γιατί η Μάνα
ακουστούν ως ιέρειες αρχαίου χορού οι
δεν έχει χρώμα, εθνικότητα, καταγωγή.
σπαρακτικές τους κραυγές, παράπονο
Κι ούτε κάνει εκπτώσεις στην αγάπη της
μα και κατάρα στους φονιάδες (παιδιά
μπροστά στους ισχυρούς και πλούσιάλλων μανάδων και αυτοί) των παιδιών
ους, στα αφεντικά και στους δυνάστες.
τους, για να θυμηθούν οι αλλοπρόσαλΌσο αρμυρό είναι το δάκρυ της Λευκής
λοι, οι παράφρονες, οι θηριώδεις υπαίΠαναγία η Γλυκοφιλούσα
μάνας για το παιδί της που πάσχει, άλλο
τιοι του μητρικού θρήνου και σπαραγτόσο αρμυρό είναι και της Μαύρης που
μού, για να συναισθανθούμε όλοι μας
τον πόνο και να σφουγγίσουμε τα αστείρευτα μητρικά θηλάζει το αποστεωμένο μωρό της στα απογαλακτισμέδάκρυα, αφού δεν κάναμε τίποτα για να τα σταματήσου- να στήθια της.
Ποιος μπορεί άραγε να μετρήσει τη μητρική αγάπη
με, προτού χυθούν.
Είναι διαπιστωμένο πως πίσω από τα επιτεύγματα ή ποιος αναλαμβάνει το ρίσκο να τη διδάξει; Λένε πως
αξιόλογων ανδρών στο περιθώριο και τη σκιά τους βρί- μια καλή Μητέρα αξίζει εκατό δασκάλους. Η αγάπη
σκεται η πιο τρυφερή και αθόρυβη ανθρώπινη παρου- της μάνας είναι ο σπόρος που κουβαλάει κάθε θηλυκή
σία, η Μητέρα. Χωρίς βέβαια να αποσιωπάται ο ρόλος ύπαρξη και που ανθίζει, όταν γευτεί το θείο δώρο της
του πατέρα, από τη φύση της η Μάνα εκλύει, όταν χρει- μητρότητας.
Η Μάνα είναι η ενσάρκωση του πόνου, της ταπείνωαστεί, την χωρίς όρια αγωνιστικότητά της, προκειμένου
να προστατέψει το παιδί της χάρη στην εσωτερική της σης, της σωτηρίας, η ασπίδα μπροστά στον κίνδυνο της
δύναμη που γιγαντώνεται, εξαϋλώνεται και μεγαλουρ- βιολογικής μας εξόντωσης, η αόρατη, μόνιμη συνοδεία
γεί, όταν η περίσταση το απαιτεί. Κάτι ανάλογο με αυτό μας, κι όταν ακόμη δυνατοί και σπουδαίοι πορευόμαπου συμβαίνει στον άλογο κόσμο, στο ζωικό βασίλειο, στε. Η επιστροφή σ’ αυτήν είναι αναπόφευκτη σε στιγστα θηρία του δρυμού, που κατασπαράζουν όποιον τολ- μές έντονης θλίψης ή μεγάλης χαράς. Είναι το μαξιλάρι,
όπου οι καρδιές συντονίζονται στο ρυθμό της άδολης
μήσει να πειράξει το νεογνό τους.
Το καθαγιασμένο χέρι, που κινεί την κούνια του μω- αγάπης. Η μητρική αγκαλιά είναι πάντα ανοιχτή και μας
5
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περιμένει, θερμή, προστατευτική, συγχωρητική.
Πολλά είναι τα παραδείγματα αυταπάρνησης και
αυτοθυσίας μανάδων, που είναι άξια θαυμασμού και
ευγνωμοσύνης για εκείνη που μας έφερε στον κόσμο.
Υπέρτατο παράδειγμα αποτελεί η Πανάμωμη Μητέρα
όλων μας, η Παναγία.
Ο Ιησούς, αν και Θεός, στην ανθρώπινή του υπόσταση από μητέρα γεννήθηκε και αγαπήθηκε και σ’ αυτήν
στηρίχτηκε στα πρώτα του βήματα. Μόνο η γραφίδα
του υμνογράφου μπόρεσε να συλλάβει την απύθμενη
αγάπη της Μητέρας-Παναγίας με το ανεπανάληπτο « Ω
γλυκύ μου έαρ …», όταν γοερά θρηνούσε τον Εσταυρωμένο Υιό της. Η λαϊκή Μούσα απέδωσε με τον πιο σπαρακτικό τρόπο τον θρήνο της Παναγίας σε μια μεγαλειώδη ανθρώπινη διάσταση. Τον ισχυρό δεσμό Μητέρας
– Παιδιού μας άφησε ως παρακαταθήκη και ο Ιησούς
λίγο προτού εκπνεύσει στη δίπολη προθανάτια εντολή
Του : Γύναι ιδού ο Υιός σου – Ιδού η Μήτηρ σου, επικυρώνοντας τον ιερό θεσμό της οικογενειακής εστίας και
την αέναη συνύπαρξη του απόρθητου δίδυμου μητέρας
– παιδιού. Την συμπλεγματική αυτή σχέση αποδίδουν
εντυπωσιακά οι εικαστικές τέχνες και η λογοτεχνία.
Είναι διαπιστωμένο πως η λυρική διάχυση της μητρικής αγάπης εκδηλώνεται στις δυο κυρίως ακραίες
εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου, στο νανούρισμα και
στο θρήνο, που σηματοδοτούν άλλωστε την αρχή και
το τέλος της ανθρώπινης παρουσίας. Μάλιστα ο θρήνος
της Μάνας μεταπλάθεται σε στιχουργικές εξάρσεις ανυπέρβλητου μεγαλείου.
Αν θέλουμε να γαληνέψουν τα κύματα της εχθρότητας και του μίσους που ταλανίζουν τον κόσμο, να μηδενιστούν οι πολεμικές εστίες και να στομώσει το ξίφος του
Άρη, πρέπει να προετοιμάσουμε μεθοδικά τη ζύμη για τις
νέες μητέρες, εξασφαλίζοντάς τες τις ιδανικές συνθήκες
για τη σωστή αγωγή των παιδιών. Μόνο η αδιάπτωτη και
αδιάλειπτη παρουσία της Μάνας διασφαλίζει το ισχυρό
πλέγμα, που δεν επιτρέπει τον εξοστρακισμό τους στην
αυτοκαταστροφή. Η στρατιά των παραστρατημένων παιδιών με την υπερβολή στο σώμα και το πνεύμα έχει τις ρί-

ζες της στην απουσία της Μάνας. Ευτυχισμένα τα παιδιά,
που μέσα στην τρυφερή τους ψυχή η μητέρα ενστάλαξε
με υπομονή ευγενικές κλίσεις, ωφέλιμες συνήθειες, υπεύθυνες στάσεις, υψηλά ιδανικά!
Οι μανάδες μας γέννημα και θρέμμα της χαλκιδικιώτικης επαρχίας βίωσαν με τον πιο έντονο τρόπο την
αμεσότητα και τη δωρική βαρύτητα της λέξης Μάνα.
Είναι οι μανάδες της Κατοχής, της ανέχειας, της αγροτιάς, του αναλφαβητισμού και της άγονης γης (δεν είναι
τυχαία η ταύτιση της γης με τη Μητέρα, αφού την πατάμε κι αυτή δεν παύει να μας δίνει καρπούς και άνθη).
Χωρίς την επίκτητη μόρφωση των σύγχρονων μανάδων
και με μόνα όπλα την έμφυτη αγάπη και διαίσθηση, το
μητρικό φίλτρο και το ένστικτό τους μας οδήγησαν στο
σωστό δρόμο.
Στις επαρχιώτισσες λοιπόν μανάδες με τα κακοτράχαλα κορμιά, τις ροζιασμένες συμπληγάδες των χεριών
τους, τις κοντές ανάσες από τον ασθματικό τους ρυθμό
για την αβέβαιη επιβίωση, ως ελάχιστο φόρο τιμής, αφιερώνω κλείνοντας το παρακάτω ποίημά μου.
Είπα να σε ζωγραφίσω …
Είπα να σε ζωγραφίσω με χρώματα
και μου βγήκαν απρόσμενα.
Πάσχισα να σε φυλακίσω
στον κλοιό των λέξεων
και με διέψευσαν.
Ανακάτεψα την αγάπη
με τις γκρίζες έγνοιες,
την καυτή ανάσα της αγρύπνιας
με τα υγρά μάτια της προσμονής
και τις σκοτωμένες φλέβες των χεριών
με τα άσπρα περιστέρια των λόγων.
Έσμιξα το χαμόγελο της συγκατάβασης
με τις ευχές των σωθικών
και μου βγήκες εσύ Μάνα.
(Από την ποιητική συλλογή «Άρωμα και λέξη»)

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
Μέχρι σήμερα χορηγοί του περιοδικού είναι :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ (τ.1-4), ΑΣΤΈΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (τ.5-6), ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΣΑΛΑ-ΜΟΥΣΤΟΥ (τ.7), ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ (τ. 8), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ (τ. 9), ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (τ. 10),
ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ (τ. 11), ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( τ.12) ΚΩΝ.& ΑΦΡ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (τ.13),
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (τ. 14).
Χορηγός του παρόντος 15ου τεύχους είναι η ερίτιμη κ. Μάγδα Κέκερη - Σλίνη
και προσφέρεται εις μνήμην του αείμνηστου συζύγου της ιατρού Γεωργίου Σλίνη.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά και την εγγράφει στους χορηγούς για παντοτινή ανάμνηση΄

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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Ο Απόστολος Παῦλος στὴν Χαλκιδική
δρ. ΙωακεΙμ Αθ. Παπάγγελος
Αρχαιολόγος
νάρθηκα τοῦ ὁμώνυμου μεγάλου ἐξωκκλησίου, παρὰ τὸ
πρώην Κουτλουμουσιανὸ μετόχι, νοτιοανατολικῶς τῆς Ἱερισσοῦ. Ὁ χῶρος αὐτὸς ἀποτελοῦσε ὁμώνυμο προσκύνημα
τὸν 11ον αἰῶνα, καὶ ἡ παράδοση τῆς καταδίωξης ἦταν ἤδη
γνωστὴ τὸ 1550, ὅταν πρωτοκαταγράφηκε. Πιθανώτατα
ἦταν γνωστὴ ἤδη τὸν 11ον αἰῶνα, γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶχε κτισθῆ
ἐκεῖ, (στὸ «Ἁγίασμα»;) μιὰ ἐκκλησσία μὲ ἐξαιρετικὰ μαρμάρινα ἀρχιτεκτονικὰ μέλη, ἀπὸ τὰ ὁποῖα διασώθηκε καὶ περιμάζεψα ἕνα χαρακτηριστικὸ κομμάτι βυζαντινοῦ τέμπλου
μὲ ἀνάγλυφη διακόσμηση «Μικρασιατικῆς τεχνοτροπίας»,
(ἐκτίθεται στὴν συλλογὴ τοῦ Πύργου τοῦ Προσφορίου).
Ἡ θέση τῆς ἐξόδου τοῦ Ἀποστόλου στὴν Κασσάνδρα
εἶναι καὶ πάλι στὸ «Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Παύλου», κοντὰ
στὸν ἐπιβλητικὸ μετοχιακὸ πύργο τῆς ἁγιορειτικῆς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου, στὴν σημερινὴ Νέα Φώκαια.
Τὸ Ἁγίασμα τῆς Ἱερισσοῦ εἶναι ἀρχαία στοὰ ὑδρομαστεύσεως σκαμμένη στὸν μαλακὸ ἀσβεστολιθικὸ βράχο, ἐνῶ

Ἡ ἱστορία

τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Χριστιανισμοῦ
στὴν Χαλκιδικὴ δὲν εἶναι γνωστή. Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὶς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πέρασε
ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Χερσονήσου, πορευόμενος διὰ τῆς Ἐγνατίας ἀπὸ τὴν Ἀμφίπολη πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη καί, πιθανώτατα, διενυκτέρευσε στὴν Ἀπολλωνία τῆς Μυγδονίας• δὲν
ὑπάρχει ὅμως καμμία ἱστορικὴ ἀναφορὰ γιὰ δραστηριότητά του στὴν ὑπόλοιπη Χαλκιδική, ἄν καὶ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ
ὑπῆρχαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀπολλωνία καὶ τὰ γειτονικά της
Καλίνδοια, ἀκόμη δύο τουλάχιστον ἀξιόλογες πόλεις στὴν
Χερσόνησο: ἡ Ἄκανθος καὶ ἡ περιφανὴς Κασσάνδρεια.
Ἡ ζῶσα ὅμως σὲ ὅλη τὴν Χαλκιδικὴ λαϊκὴ παράδοση
ἀναφέρεται μὲ ἐπιμονὴ σὲ «γεγονότα» ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν παρουσία καὶ δράση τοῦ Ἀποστόλου. Οἱ σχετικὲς ἀφηγήσεις καταγράφηκαν ἀποσπασματικὰ σὲ ὅλη τὴν Χερσόνησο καὶ ἡ σύνθεσή τους δίνει μία γοητευτικὴ ἱστορία.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πῆγε στὴν Ἱερισσό (τότε λε-

Τμῆμα ἐπιστυλίου τέμπλου τοῦ 11ου αἰ., ἀπὸ τὸ Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Ἱερισσό. (Ἀρχεῖο 10ης ΕΒΑ).

γόταν Ἄκανθος) γιὰ νὰ κηρύξει τὸν θεῖο λόγο. Ὁ Ἱερισσιῶτες, ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί, τὸν κατεδίωξαν γιὰ νὰ τὸν
σκοτώσουν, καὶ ὁ Ἀπόστολος κατέφυγε καὶ κρύφτηκε
ἀνάμεσα σὲ ἕνα κοπάδι βόδια, στὰ ἀνατολικὰ τοῦ χωριοῦ.
Τὸν βρῆκαν καὶ ἐκεῖ, ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμὴ ὁ Θεὸς
ἄκουσε τὴν παράκληση τοῦ ἀνθρώπου Του καὶ ἄνοιξε
χάσμα στὴ γῆ, ἀπ᾽ ὅπου πέρασε ὁ Παῦλος καὶ κατέφυγε
στὴν χερσόνησο τῆς Κασσάνδρας.
Οἱ Ἱερισσιῶτες φορτώνουν τὸ περιστατικὸ στοὺς συγκατοίκους τους τοὺς Λαδιαβῆτες, ἄν καὶ οἱ τελευταῖοι
μετοίκησαν στὴν Ἱερισσὸ μόλις τὸ 1700, ἐγκαταλείποντας
τὸ χωριό τους, τὴν Λαδιάβα, ποὺ βρισκόταν νοτιοανατολικὰ τῆς σημερινῆς Κουμίτσας. Τεκμηριώνουν μάλιστα
τὴν ἄποψή τους μὲ τὴν ἑξῆς ἱστορία: καταφεύγοντας ὁ
Παῦλος στὸ χάσμα, στράφηκε πρὸς τοὺς διῶκτες του καὶ
τοὺς καταράστηκε νὰ μὴν μποροῦν νὰ φάνε ἀγελαδινὸ
κρέας. Καὶ μέχρι σήμερα, ἂν κάποιος Λαδιαβήτης φάει
ἀγελαδινὸ κρέας τὸν «σουρντίζει αἷμα ἀπὸ πίσω»!..
Ἡ εἴσοδος τοῦ χάσματος ὑπάρχει καὶ σήμερα καὶ εἶναι
ἐπισκέψιμη, γνωστὴ ὡς «Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Παύλου», στὸν

τῆς Κασσάνδρας φαίνεται νὰ εἶναι λαξευτὸς μακεδονικὸς
τάφος μὲ μακρύν, γωνιώδη καὶ χαμηλοτάβανο διάδρομο.
Στὴν γωνία τοῦ διαδρόμου εἶναι διαμορφωμένη ἡ δεξαμενὴ τοῦ Ἁγιάσματος. Ὁ θάλαμος τοῦ «τάφου» εἶχε διαμορφωθῆ σὲ παρεκκλήσιο καὶ εἶχε τοιχογραφηθῆ, ἀλλὰ
ἡ πολλὴ ὑγρασία ἔχει καταστρέψει τὶς τοιχογραφίες, ἀπὸ
τὶς ὁποῖες ἔμειναν μόνον ἐλάχιστα, μὴ χρονολογήσιμα
κατάλοιπα στὶς γωνίες τοῦ θαλάμου. Μία βάση ἀρχαίου
περιραντηρίου ἀνακρατοῦσε τὴν καταστραφεῖσα Ἁγία
Τράπεζα. Ὅταν πρωτομπῆκα ὑπῆρχαν σκορπισμένα στὸν
θάλαμο - ναΐσκο, πολλὰ τεμαχισμένα ἐσώρρουχα, κατάλοιπα ἀτύπων τελετῶν ἐξαγνισμοῦ καὶ «εὐχῶν» ἰάσεως,
κατὰ τὴν ἀρχαία καὶ πολὺ διδεδομένη πρακτικὴ σὲ τόπους ἁγιασμάτων καὶ βακουφικῶν δένδρων.
Γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς λατρείας τοῦ Ἀποστόλου στὸ Ἁγίασμα τῆς Κασσάνδρας δὲν ἔχουμε στοιχεῖα, ἔχω ὅμως τὴν
γνώμη ὅτι εἶναι παλαιότερη ἀπὸ τὸν 16ον αἰῶνα.
Ἀπὸ τὴν Κασσάνδρα καὶ πέρα ἡ πορεία τοῦ Ἀποστόλου παρουσιάζει νέα στοιχεῖα: ὁ «Ἅγιος Παῦλος» (ἔτσι
ἀποκαλεῖται πλέον) ἐμφανίζεται ἔφιππος καὶ ὁπλισμένος
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Τὸ Ἁγίασμα τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Κασσάνδρα: κάτοψη καὶ τομή. (Ἀπὸ τὸν τόμο, Χαλκιδική,
ἔκδοση τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ὁρμύλιας, 2002).

μὲ ξῖφος. Τὸ ἄλογό του τὸν μετέφερε μὲ ἕνα ἅλμα ἀπὸ τὴν
Κασσάνδρα στὴν Σιθωνία. Τὸν ἐντοπίζουμε στὰ βράχια
τοῦ Ἁη-Γιάννη τῆς Νικήτης νὰ ἀκολουθῆ τὸν ἐντυπωσιακὸ
καὶ ἀρχαῖον ἡμιονικὸ δρόμο ποὺ ὁδηγοῦσε (μέχρι τὸ 1954)
πρὸς τὴν Τορώνη. Ἐπειδὴ πείνασε καὶ δὲν εἶχε κάτι νὰ φάει,
μισοέκοψε μὲ τὸ ξῖφος του ἕνα κομμάτι γρανίτη ἀπὸ ἕναν
βράχο ποὺ μοιάζει μὲ κεφάλι τυριοῦ τὸ ὁποῖο μόλις βγῆκε
ἀπὸ τὴν τσαντίλα. Ἡ περιοχὴ εἶναι γνωστὴ μὲ τὸ (μισοξεχασμένο σήμερα) μικροτοπωνύμιο «Σπαθοκομμένη Πέτρα» καὶ ὁ βράχος, μὲ τὸ ἀφύσικο κόψιμο, ὀνομάζεται ἀπ᾽
τοὺς Νικητιανοὺς «τ᾽ Ἅη-Μπαύλ᾽ τοὺ τυρί».
Λίγο πιὸ κάτω, στὴν θέση «Κωβιοῦ», τὸ κρώξιμο μιᾶς
καρακάξας τρόμαξε τὸ ἄλογό του καὶ ὁ Ἅγιος κινδύνευσε:
ἡ κατάρα του δὲν ἐπιτρέπει ἐκεῖ, ἀκόμη καὶ σήμερα, τὴν παρουσία καρακάξας. Λίγο παραπέρα, μετὰ τὴν «Καλόγρια»,
τὸ μονοπάτι περνοῦσε πάνω ἀπὸ λείους γρανιτόβραχους
καὶ τὸ ἄλογο γλίστρησε• τὸ γλίστρημα φαίνεται. Γιὰ νὰ
λυθῆ τὸ πρόβλημα ὁ Ἅγιος χάραξε μὲ τὸ σπαθί του πυκνὲς
γραμμὲς στὸν βράχο, παράλληλες στὸν ἄξονα τοῦ δρόμου: οἱ γραμμὲς ὑπάρχουν καὶ ἡ περιοχὴ ὀνομάζεται ἀκόμη
«Σπαθιές». Λίγο πιὸ πέρα τὸ ἱδρωμένο ἄλογο θέλησε νὰ
κυλισθῆ καὶ ξάπλωσε, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος δὲν τὸ ἐπέτρεψε καὶ
τὸ βίασε νὰ σηκωθῆ: τὸ ἄλογο ἔβαλε δύναμη μὲ τὸ μπροστινὸ δεξί του πόδι καὶ ὁ Ἅγιος βοήθησε καὶ αὐτὸς βάζοντας δύναμη στὸ δεξί του πόδι. Ἂν δὲν πιστεύετε, μπορεῖτε
νὰ δεῖτε πάνω στὸν γρανίτη τοῦ μονοπατιοῦ τὸ ἴχνος τοῦ
κυλίσματος καὶ τὶς πατημασιὲς τοῦ ἀλόγου καὶ τοῦ Ἁγίου.
Ἀργότερα δίψασε καὶ μὲ τὸ σπαθί του ἔσχισε μιὰ ριζιμιὰ γρανιτόπλακα, ἀπ᾽ ὅπου ὡς τὰ σήμερα ἀναβλύζει
πλούσια ἡ πηγὴ ποὺ τὸν ξεδίψασε. Τὸ στηθαῖο τῆς πηγῆς
κτίσθηκε τὸ 1713, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ ἔκλεψαν πρὸ ἐτῶν ἀνόητοι θησαυροθῆρες. Δίπλα στὴν πηγὴ
εἶναι τὸ μεγάλο ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Παύλου, κτισμένο
τὸ 1903 στὴν θέση παλαιότερου. Στὴν ἴδια θέση ὑπῆρχε
ἀξιόλογο παλαιοχριστιανικὸ κτίσμα, πιθανώτατα ναός,
τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὁ τόπος ἦταν τόπος λατρείας (τοῦ
Ἀπ. Παύλου;) ἀπὸ πολὺ παλιά.
Κατεβαίνοντας ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου,
φθάνουμε στὴν περιοχὴ Ἐλιά, ὅπου καὶ τὰ ἐρείπια τῆς
παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ ὁποία ἐρευνήθηκε ἀνασκαφικῶς τὸ 1971. Σὲ ἔγγραφα τοῦ 1300 ἡ βασιλικὴ αὐτὴ

ἀναφέρεται «ὡς παλαιοεκκλησία τῶν πρωτοκορυφαίων
ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου». Ἡ βασιλικὴ πρέπει νὰ
καταστράφηκε κατὰ τὰ τέλη τοῦ 6ου αἰῶνος. Τὶ μυστικὰ
ἄραγε κρύβει ἡ ἱστορία της;
Αὐτὲς εἶναι οἱ κυριότερες παραδόσεις ποὺ σχετίζονται μὲ
τὴν παρουσία τοῦ Ἀποστόλου στὴν Χαλκιδική. Ἡ ἔντονη
παρουσία του στὶς ἀφηγήσεις τοῦ λαοῦ ὁδηγεῖ στὴν ὑπόθεση ὅτι ὁ Παῦλος ἔδρασε καὶ στὴν Χαλκιδική. Βεβαίως, οἱ
ἑρμηνεῖες τῶν σημαδιῶν στὸ βραχῶδες ἔδαφος, ὡς γλιστρημάτων καὶ πατημάτων, εἶναι συνήθεις σὲ πάμπολλα μέρη τῆς
Ἑλλάδος καὶ ὄχι μόνον, ἀλλὰ ἡ σύνδεση τόσων μερῶν τῆς
Χαλκιδικῆς μὲ τὴν «δράση» τοῦ Παύλου δὲν πρέπει νὰ περάσει ἀπαρατήρητη. Καὶ ἂς θυμώμαστε ὅτι ἡ Κασσάνδρεια
(σήμερα Νέα Ποτίδαια) στὸν καιρὸ τοῦ Παύλου ἦταν ἀκόμη
μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες πόλεις τῆς Μακεδονίας, γι᾽ αὐτὸ
καὶ ἔγινε ἕδρα μιᾶς ἀπὸ τὶς παλαιότερες Ἐπισκοπές, «τῆς
Ἐπισκοπῆς Κασσανδρείας». Ἀπεῖχε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη
μιᾶς ἡμέρας πορεία, ἡ συνδέουσα ὁδὸς ἦταν «βασιλικὴ» καὶ
ἐπί πλέον εἶχε καὶ ἀκτοπλοϊκὴ σύνδεση.
Ἡ ἀνυπαρξία κάποιας ἀναφορᾶς στὶς Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων γιὰ ἐπαφὲς τοῦ Παύλου μὲ τὴν Κασσάνδρεια ἢ ἄλλον τόπο τῆς Χαλκιδικῆς (ἐκτὸς τῆς Ἀπολλωνίας) δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἀρνητικό, γιατὶ εἶναι
γνωστὲς καὶ ἄλλες περιοχὲς ὅπου ἔδρασε ὁ Ἀπόστολος,
χωρὶς οἱ Πράξεις νὰ ἀναφέρουν κάτι σχετικό.

Ἡ πηγὴ καὶ τὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴν Νικήτη.
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Οι λαοί

γράφουν την μοίρα τους με αγώνες και
θυσίες, πότε λυσιτελείς γι’ αυτούς και πότε ανώφελους.
Η Ελλάδα αδύναμη και καχεκτική να ασφυκτιά στα στενά σύνορά της, αυτά που ευδόκησαν οι Μ. Δυνάμεις να
της ορίσουν μετά τον Αγώνα του 1821, κατόρθωσε να τα
επεκτείνει το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας
και το 1864 με την προσάρτηση σ’ αυτήν των Ιονίων Νήσων. Χρειάσθηκαν νέες θυσίες του ελληνικού λαού κατά
τους δύο βαλκανικούς πολέμους το 1912 – 1913, για να
απελευθερωθούν η Μακεδονία και η Ήπειρος και νησιά
του βορείου Αιγαίου. Υπεγράφη τότε
στις 28 Ιουλίου (π. ημερολόγιο) 1913
η συνθήκη του Βουκουρεστίου, οπότε η Ελλάδα χάρη στο τίμιο αίμα του
λαού της διπλασιάσθηκε γεωγραφικά
με τις συνακόλουθες υπέρ αυτής συνέπειες. Ακολούθησε ευθύς αμέσως ο Α΄
Παγκόσμιος Πόλεμος, με την Ελλάδα
διχασμένη και αμφιταλαντευόμενη να
τίθεται στο πλευρό των Συμμάχων έναντι των κεντρικών δυνάμεων και να της
δίδεται ως «δώρον» στην Συνδιάσκεψη
των Παρισίων την 29 Απριλίου 1919 η
επικυριαρχία της Σμύρνης, επικυριαρχία που επικυρώνεται με την συνθήκη
των Σεβρών τον Ιούλιο του 1920 και
η Ελλάδα να γίνεται η χώρα «των δύο
ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Η
συνθήκη αυτή, μολονότι αποτελούσε τον θρίαμβο της Μ.
Ιδέας, έμελλε να αποβή τραγική για την Ελλάδα, καθώς
οι Μ. Δυνάμεις αδιαφόρησαν για την εφαρμογή της, η δε
Ελλάδα ενεπλάκη σε ατελέσφορες επιχειρήσεις στο μικρασιατικό μέτωπο με αποτέλεσμα την κατάρρευσή του
τον Αύγουστο του 1922 με τις γνωστές οδυνηρές συνέπειες για τον μικρασιατικό Ελληνισμό και την ίδια την
Πατρίδα. Οδηγηθήκαμε έτσι στην υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης (Ιούλιος 1923), που ένα από τα κυριότερα σημεία της ήταν η ανταλλαγή των πληθυσμών,
πρωτοφανής για τα παγκόσμια χρονικά.
Στην συνέχεια εν συντομία θα γράψουμε τα κυριότερα σημεία των συνθηκών αυτών κατά χρονολογική
τάξη.
Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου υπογράφηκε στις 28
Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1913 ως συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στην ηττημένη Βουλγαρία από την μια πλευρά, και
από την άλλη στην Ρουμανία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, την Σερβία. Η συνθήκη αυτή σήμαινε και το τέλος του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου, όπου είχαν εμπλακεί η
Ελλάδα και η Σερβία από την μια και η Βουλγαρία από

την άλλη. Ο ελληνικός στρατός είχε στο μεταξύ φθάσει,
μετά από νικηφόρες μάχες (Κιλκίς, Λαχανά, Δοϊράνη) και
με αιματηρές θυσίες, έξω από την Σόφια, την οποία ο αρχιστράτηγος βασιλεύς Κωνσταντίνος ζητούσε επιμόνως
από τους στρατηγούς και τον Βενιζέλο να καταληφθεί.
Επενέβησαν τότε οι Μ. Δυνάμεις, που επέβαλαν την κατάπαυση του πολέμου με την Ρωσία και την Αυστρία να
κρατούν φιλοβουλγαρική στάση και την Βουλγαρία να
επιζητεί διέξοδο στην θάλασσα του Αιγαίου, μολονότι
ηττημένη, και συγκεκριμένα την Καβάλα. Η παράλογη
αυτή απαίτηση των Βουλγάρων ήταν
ασφαλώς αντίθετη τόσον απέναντι στα
νικηφόρα αποτελέσματα υπέρ των ελληνικών όπλων, όσον και στην αδιαμφισβήτητη ελληνική εθνολογική υπεροχή στην Ανατ. Μακεδονία. Η Αυστρία
και η Ρωσία υπεστήριζαν το αίτημα
των Βουλγάρων, η Ιταλία και η Αγγλία
ήσαν επιφυλακτικές έως ουδέτερες, και
η Γαλλία έκλινε ελαφρώς υπέρ των ελληνικών απόψεων. Στην δύσκολη αυτή
διπλωματική συγκυρία για την Ελλάδα,
τις θέσεις της οποίας εκπροσωπούσε ο
Ελευθ. Βενιζέλος, ήλθε ανέλπιστη αλλ’
αποφασιστική η γερμανική παρέμβαση,
η οποία έπεισε τόσον τους Ρώσους και
Αυστριακούς, όσον και τους Ρουμάνους
να παραιτηθούν της στηρίξεώς τους
προς την ηττημένη Βουλγαρία. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα τα άρθρα 2 – 4 της συνθήκης του
Βουκουρεστίου προέβλεπαν την οροθετική γραμμή επί
της κορυφογραμμής του όρους Μπέλες ως τις εκβολές
του Νέστου στο Αιγαίο Πέλαγος. Σε ό,τι αφορά τα σύνορα με την Σερβία αυτά όριζε η σημερινή γραμμή από την
Πρέσπα ως τον Προμαχώνα (τώρα η γραμμή αφορά τα
όρια της Ελλάδος με τα Σκόπια {FYROM}).
Με ένα λόγο η συνθήκη του Βουκουρεστίου έθετε
τέλος στις εδαφικές διεκδικήσεις κυρίως των Βουλγάρων, αλλ’ άφηνε εκτός περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως την Άνω Τζουμαγιά, το Μελένικο, το Άνω
Νευροκόπι, σε βάθος δηλ. περί τα 70 – 80 χιλιόμετρα
εντός βουλγαρικού εδάφους. Δεν δικαίωσε η συνθήκη
του Βουκουρεστίου τους ελληνικούς πληθυσμούς της
περιοχής του Μοναστηρίου (Βιτωλίων), που επιδικάστηκαν στο τότε σερβικό βασίλειο (σήμερα FYROM)
και που βρίσκονται σε βάθος 20 και λιγότερο χιλιομέτρων από τα ελληνοσερβικά (ελληνοσκοπιανά) σύνορα.
Δεν δικαίωσε η ίδια συνθήκη την Β. Ήπειρο και τα νησιά
του ανατολικού Αρχιπελάγους.
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Αλλά με τους αγώνες του ελληνικού στρατού η Ελλάδα της Μελούνας έφθασε ως τον Νέστο, το Μπέλες
και την Πρέσπα, και διπλασιάστηκε αφού από 63.211
έφθασε στα 120.308 χιλιάδες τετραγ. χιλιόμετρα και οι
κάτοικοί της από 2.631.152 έφθασαν στα 4.718.221 εκατομμύρια. Η Ελλάδα έκτοτε απέκτησε διεθνές κύρος,
πλούσια εδάφη στις Νέες Χώρες (Μακεδονία, Ήπειρο),
άνοιξε νέους δρόμους επικοινωνίας με τα Βαλκάνια και
την Ευρώπη και απέκτησε αισιοδοξία για την δικαίωση
των εκκρεμών εθνικών θεμάτων (Β. Ήπειρος, Νησιά
Ανατ. Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κύπρος).
Η Συνθήκη των Σεβρών. Είχε λήξει ο Α΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος (1914 – 1918) και είχε συναφθεί η ανακωχή,
όταν στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920 στην αίθουσα του Δημαρχείου της πόλεως των Σεβρών, κοντά το
Παρίσι, φημισμένης για τις πορσελάνες της, οι αντιπρόσωποι των νικητριών δυνάμεων και των ηττημένων συνασπισμένων δυνάμεων υπέγραψαν, μετά από 19 μήνες,
συνθήκη ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η
οποία είχε εκτεθεί έναντι των νικητών, αφού, κατά την
έκφραση του σχετικού κειμένου, οι Οθωμανοί πολέμησαν κατά «των υπέρ του δικαίου και της ελευθερίας».
Την συνθήκη ειρήνης των Σεβρών υπέγραψαν εκ μέρους της Ελλάδος ο πρωθυπουργός Ελευθ. Βενιζέλος και
ο πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι Άθως Ρωμανός και
εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι γερουσιαστές Χααντί πασά, Ριζά Τεβφίκ μπέης και ο Ρεσάτ Χαλίς
μπέης. Ήσαν οι άνθρωποι του ηττημένου Σουλτάνου,
ενώ στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Μουσταφά Κεμάλ
είχε ήδη κηρύξει την επανάσταση κατά του σουλτάνου,
συγκεντρώνοντας στο πρόσωπό του την αντίδραση του
τουρκικού λαού κατά της συνθήκης των Σεβρών, που
σήμαινε στην ουσία την διάλυση της αχανούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά την γνώμη πολλών ιστορικών και πολιτικών η συνθήκη των Σεβρών σήμαινε την
ίδρυση του νέου τουρκικού κράτους με την κινητοποίηση του τουρκικού λαού κατά της συνθήκης αυτής υπό
την ηγεσία του Κεμάλ. Τα κυριότερα σημεία της συνθήκης των Σεβρών ήταν η παραμονή της Κπόλεως υπό
όρους στον Σουλτάνο, η προσάρτηση της Ανατ. Θράκης
και των νησιών του Αιγαίου στην Ελλάδα, εκτός των
Δωδεκανήσων που παραχωρούνταν στην Ιταλία, η αναγνώριση στην Ελλάδα κυριαρχικών δικαιωμάτων στην
περιοχή της Σμύρνης με ψιλή άσκηση της σουλτανικής
επικυριαρχίας (άρθρο 69). Η Ελλάδα θα ήταν υπεύθυνη
για την διοίκηση της Σμύρνης (άρθρο 70), θα διατηρούσε σ’ αυτήν τις αναγκαίες στρατιωτικές δυνάμεις για την
τήρηση της τάξεως (άρθρο 71), θα ίδρυε τοπικό κοινοβούλιο με εκπροσώπους όλων των συνοίκων στοιχείων
της Σμύρνης (άρθρο 72), θα όριζε την ισοτιμία Ελλήνων
και Οθωμανών (άρθρο 79). Το άρθρο 83 έκανε λόγο για
τον τρόπο προσαρτήσεως της Σμύρνης στην Ελλάδα
μετά πενταετία ύστερα από ψήφισμα κατά πλειονοψηφία του τοπικού κοινοβουλίου υποβαλλομένου του
ψηφίσματος στην Κοινωνία των Εθνών. Ακόμη η Τουρκία παραιτούνταν υπέρ της Ελλάδος από τα ευρωπαϊκά
εδάφη της καθώς και από τους τίτλους της στην Ίμβρο
και την Τένεδο. Με το άρθρο 84 επικυρωνόταν η ελλη-

νική κυριαρχία στα νησιά του Ανατ. Αιγαίου : Λήμνο,
Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Το άρθρο 115
επικύρωνε την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία.
Η συνθήκη των Σεβρών αποτελούσε την κορύφωση της
Μεγάλης Ιδέας και η Ελλάδα γινόταν «η χώρα των δύο
ηπείρων και των πέντε θαλασσών», όπως προελέχθη.
Αλλ’ η συνθήκη των Σεβρών ήταν εύθραυστη, όπως
οι πορσελάνες που κατασκεύαζαν οι τεχνίτες της γαλλικής αυτής πόλεως. Επί πλέον, οι όροι της σήμαιναν την
συνέχιση του πολέμου στην Μ. Ασία, καθώς η Ελλάδα
υποχρεωνόταν να σταθεροποιήσει την κυριαρχία της,
αντιμετωπίζοντας το αντιστασιακό κίνημα του Κεμάλ
που γιγαντωνόταν εκείνη την στιγμή στην Τουρκία. Και
πράγματι, η συνθήκη αυτή ήταν τόσο εύθραυστη, πρώτον γιατί δεν πίστεψαν σ’ αυτήν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις
και δεύτερον γιατί μετά από δύο χρόνια με την Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 φάνηκε το ανέφικτο της
εφαρμογής της. Σημειωτέον ότι η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Σμύρνη πραγματοποιήθηκε κατόπιν
εντολής των Συμμάχων με την κατάληψη της Σμύρνης
την 29 Απριλίου 1919, οπότε ο Ελευθ. Βενιζέλος τηλεγραφούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών και ανήγγειλε ότι : «Αυτήν την στιγμήν το Ανώτατον Συμβούλιον
της Συνδιασκέψεως … εν τη σημερινή συνεδρίασή του
απεφάσισεν όπως το εκστρατευτικόν σώμα αναχωρήσει
αμέσως διά Σμύρνην. Η απόφασις ελήφθη παμψηφεί.
Ζήτω το Έθνος!».
Η Συνθήκη της Λωζάννης. Από τις πλέον καθοριστικές για την νεώτερη ιστορία της Ελλάδος συνθήκες ήταν
η Συνθήκη της Λωζάννης που σημάδεψε έκτοτε και ως τις
μέρες μας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ό,τι αφορά τον
Ελληνισμό της Κπόλεως, της Ίμβρου και της Τενέδου και
από τουρκικής πλευράς της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Η Συνθήκη της Λωζάννης αφορούσε την διευθέτηση ποικίλων προβλημάτων που είχαν
προκύψει από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με την συμμετοχή σχεδόν όλης της Ευρώπης, αλλά και των Η.Π.Α.
Ήταν και η εκκρεμότητα της Συνθήκης των Σεβρών, για
την οποία έγινε λόγος παραπάνω, από την οποία προέκυψε σωρεία προβλημάτων. Έτσι οι πολυμελείς διπλωματικές αντιπροσωπείες άρχισαν τις εργασίες τους στις
7/20 Νοεμβρίου 1922, λίγο δηλ. μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή στην αίθουσα του Casino de Montebon της
Λωζάννης. Την Ελλάδα εκπροσωπούσαν, ως πληρεξούσιοί της, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Δ. Κακλαμάνος,
πρεσβευτής της Ελλάδος στο Λονδίνο, ορισθέντες από
την Επαναστατική Επιτροπή του Νικολάου Πλαστήρα.
Στην ελληνική αντιπροσωπεία μετείχαν επίσης ο υποστράτηγος Αλ. Μαζαράκης (στρατιωτικός σύμβουλος), ο
Μ. Θεοτόκης (νομικός σύμβουλος και ειδικός σε θέματα
Πατριαρχείου) και ο Ανδρ. Μιχαλακόπουλος. Αρχηγός
της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο στρατηγός Ισμέτ
Ινονού, υπουργός Εξωτερικών. Επιτροπές και υποεπιτροπές επεξεργάζονταν τα ελληνοτουρκικά θέματα με μεσολαβητές ξένους διπλωμάτες και ύστερα από πολυήμερες
συνεδριάσεις συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές τα
εξής εκκρεμούντα ζητήματα. Το πρώτο ήταν η αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατ. Αιγαίου που κατά τους
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Τούρκους αποτελούσαν απειλή από μέρους της Ελλάδος.
Τα νησιά Ίμβρος και Τένεδος επέστρεφαν στην Τουρκία
υπό ειδικό καθεστώς τοπικής αυτοδιοικήσεως. Το δεύτερο ήταν η παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Κπολη ύστερα από επιμονή του Ελευθ. Βενιζέλου
και την πίεση των χριστιανικών κρατών στην τουρκική
αντιπροσωπεία, αλλά περιορισμένο τώρα στα αυστηρώς
πνευματικά του καθήκοντα (28 Δεκ. 1922 / 10 Ιαν. 1923)
και με την παραίτηση του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη
Μελετίου Μεταξάκη.
Το τρίτο ζήτημα, που έπρεπε να επιλυθεί, ήταν η σύνταξη της τελικής συμφωνίας των δύο πλευρών για την
ανταλλαγή των πληθυσμών. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 τελικώς, ύστερα από ατελείωτες διαπραγματεύσεις συμφωνήθηκε και υπογράφηκε η σύμβαση για την ανταλλαγή
των πληθυσμών, η συμφωνία για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων και το Πρωτόκολλο ανταλλαγής των ομήρων.
Η περιώνυμη πλέον Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923. Κριτήριο της ανταλλαγής
των πληθυσμών ήταν η θρησκευτική τους συνείδηση. Έτσι
με την ανταλλαγή έφθασαν στην μητροπολιτική Ελλάδα
από την Μ. Ασία, τον Πόντο και την Καππαδοκία περί το
1.440.000 Έλληνες Χριστιανοί, ενώ από την Ελλάδα έφθασαν στην Τουρκία περί τις 450.000 Μουσουλμάνων. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Ρωμηοί της Κπόλεως και
οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Η ανταλλαγή των
πληθυσμών προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών στην Ελλάδα,

ιδιαιτέρως των προσφύγων που είχαν φθάσει νωρίτερα,
ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ωστόσο ήταν
η μόνη δυνατή λύση για την αποκατάσταση των ανταλλαξίμων μετά την φυγή των Μουσουλμάνων από την Ελλάδα. Στρατιωτικοί, κυρίως, αμφισβήτησαν την υπογραφή
της Συνθήκης, ως ο στρατηγός Πάγκαλος, ο ναύαρχος
Χατζηκυριάκος, ο Ιω. Μεταξάς και άλλοι, που διεκήρυτταν την ακύρωσή της για να επιστρέψουν οι πρόσφυγες
στα σπίτια τους. Τελικώς υπό το πρίσμα των γεγονότων
η Συνθήκη της Λωζάννης ήταν μία «έντιμη ειρήνη» και η
καλύτερη δυνατή, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της
Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στις επόμενες δεκαετίες η Τουρκία κατήργησε μονομερώς την Συνθήκη της Λωζάννης γιατί : α. κατόρθωσε
με την πολιτική της να εκδιώξει τους Έλληνες της Ίμβρου και της Τενέδου, β. κατόρθωσε, εκμεταλλευόμενη
και λάθη της Ελλάδος, να συρρικνώσει την Ρωμηοσύνη
της Κπόλεως, που από τις 300.000 Ελλήνων στην Κπόλη
το 1923, να έχει φθάσει σήμερα να αριθμεί 3.000 μόνον
μεγάλης ηλικίας Έλληνες, γ. υποβίβασε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο σε σωματείο, υποκείμενο στον εκάστοτε
νομάρχη (βαλή) της Κωνσταντινουπόλεως.
Οι συνθήκες αυτές, ιδίως οι δύο πρώτες, δικαίωσαν
εν μέρει τις ελπίδες των Ελλήνων, αλλ’ η τρίτη επίκρανε
και πικραίνει τους Έλληνες τόσον από την ανταλλαγή
των πληθυσμών, όσον και από την μονομερή κατάργησή της από την Τουρκία.

* * *

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
΄Οσοι δεν εξόφλησαν τις συνδρομές τους παρακαλούμε ΘΕΡΜΑ να το κάνουν τώρα. Δυστυχώς η πληθώρα
εκδηλώσεων, όλες (χωρίς εισιτήριο), η αποστολή του περιοδικού και οι μετακινήσεις των τμημάτων για εμφανίσεις, δημιουργούν πέρα από τα τρέχοντα έξοδα μεγάλη επιβάρυνση. Και υπόψη ότι ο Σύλλογος έχει σταθερό
έσοδο ΜΟΝΟ τις συνδρομές. Σας παρακαλούμε θερμά σπεύσατε. Και προσοχή

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΑΞΕ.
Ο ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΝΑΙ:
ΑΤΕ 215 01 012610 75
Σ’ αυτόν μπορείτε τώρα να καταθέτετε τις συνδρομές σας και ο Ταμίας (2310 928 664), που περνά από την
τράπεζα και ενημερώνει το βιβλιάριο κάθε τόσο, θα σας στείλει στο σπίτι σας με επιστολή την απόδειξη είσπραξης.
Μπορείτε επίσης αν θέλετε, να καλείτε στο σπίτι ή στο γραφείο τον συνεργάτη και μέλος του Συλλόγου μας
κ. Δημ. Μαντζανάρη 6944399990, ο οποίοςείναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί εισπράξεις.

Η λειτουργία των γραφείων μας
Τα γραφεία είναι ανοιχτά τον Ιούνιο κάθε εργάσιμη ημέρα 7-9 μ.μ. εκτός της Παρασκευής
που είναι ανοιχτά το πρωί 10.00-12.00΄. Τηλ. γραφείων 2310 32 38 39
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1913: ΕΠΝΕΥΣΕ Η ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΚΑΙ ΜΥΡΟΕΣΣΑ ΑΥΡΑ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η ΔΩΡΗΘΕΙΣΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης
γεγονότα και είναι μνημεία καθαρού λόγου. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αντίστοιχες μοναστηριακές απαντήσεις.
Μια τέτοια επιστολή είναι αυτή που απευθύνει το
χωριό προς το Μοναστήρι του Ξηροποτάμου τον Μάρτιο(21) του 1913, όταν έχει ήδη ελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και η ζείδωρη αύρα της ελευθερίας
πνέει και δροσίζει τις ψυχές των μέχρι χθες σκλαβωμένων
Πετροκερασιωτών (Ραβνιωτών τότε).
Τη δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια γιατί είναι πράγματι
υπέροχη. Είναι ένα ξέσπασμα της ελληνικής ψυχής, είναι
ένας ύμνος στην ελευθερία. Δεν τη χορταίνεις όσες φορές και αν τη διαβάσεις.

Όπως είναι γνωστό, τα Πετροκέρασα, κατά προαιώνια παράδοση, προσκαλούν, υποδέχονται και φιλοξενούν
κάθε χρόνο ανελλιπώς (τουλάχιστο από το 1768), με την
ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, τον Τίμιο Σταυρό της Ι.
Μονής του Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους.
Οι προσκλητήριες επιστολές, που στέλνει κάθε χρόνο
η Κοινότητα Πετροκεράσων με αντιπροσώπους της προς
το Μοναστήρι, πέραν του πόθου που εκφράζουν για την
έλευση του Τιμίου Σταυρού, αποτελούν ακριβά γραπτά
«κειμήλια» της ιστορίας του εθίμου και του χωριού. Μερικές μάλιστα, ιδίως του περασμένου αιώνα, περιγράφουν με
θαυμάσιο τρόπο το κοινό αίσθημα της εποχής, τα ιστορικά
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Παρόμοια είναι επίσης η υπέροχη απαντητική επιστολή του Μοναστηριού προς τα Πετροκέρασα που στάλθηκε
εφτά μέρες αργότερα (28-3-1913) και δημοσιεύτηκε στο 12ο τεύχος του περιοδικού μας. Αναδίδει και αυτή μοσχοβολιά ελευθερίας, πατριωτισμού, Ελλάδας.
Αυτά ήταν τα αισθήματα τότε, αυτά ήταν τα ιδανικά. Σήμερα όμως; Αναρωτιέται ο μέγιστος πατριδολάτρης κ. Ιωακείμ Παπάγγελος.
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ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ αγωνιστων
ΤΟΥ 1821 ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχαιολόγος

Συχνά

επανερχόμαστε στο θέμα της επανάστασης του 1821 στη Χαλκιδική, με κίνδυνο να καταντήσουμε κουραστικοί. Ωστόσο η πρόοδος της έρευνας
και τα εντυπωσιακά της αποτελέσματα δεν αφήνουν
περιθώρια στην ιστοριογραφία να σιωπήσει. Πρέπει
να μάθουμε οι σύγχρονοι Χαλκιδικιώτες πέντε πράγματα περισσότερα για τους προγόνους μας, οι οποίοι,
χωρίς να θέλουμε να γίνουμε γραφικοί, λέγοντας απλά
ότι υπήρξαν ήρωες στον αγώνα κατά του οθωμανικού
ζυγού, όντως τίμησαν με τις πράξεις και
τις θυσίες τους την πατρίδα τους. Από το
πιο μικρό, έως το μεγαλύτερο χωριό της
Χαλκιδικής, αναδείχθηκαν σπουδαίες
στρατιωτικές και πολιτικές μορφές που
στελέχωσαν αρχικά τα άτακτα στρατεύματα της επαναστατημένης νότιας Ελλάδας και αργότερα, μετά την απελευθέρωση και τη δημιουργία του νεοσύστατου
Ελληνικού κράτους, πρωταγωνίστησαν
στην στρατιωτική σκηνή της χώρας.
Κατά την πρώτη φάση του αγώνα της
ανεξαρτησίας στη Χαλκιδική οργανώθηκαν τοπικά στρατιωτικά σώματα με επικεφαλείς ντόπιους επιφανείς εκπροσώπους
της τότε «τοπικής διοίκησης». Πρόκειται
ως επί το πλείστον για γόνους οικογενειών με οικονομική επιφάνεια, που ξεχώριζαν στις κοινωνίες των Μαντεμοχωρίων, των Χάσικων
και των χωριών της Κασσάνδρας. Χαρακτηριστικές είναι
οι περιπτώσεις του Κωνσταντίνου Δουμπιώτη, ο οποίος
είχε διατελέσει σούμπασης στα Μαντεμοχώρια, του Χρήστου Οικονόμου από τον Στανό, μέλους της διοίκησης
του «Κοινού του Μαδεμίου», του Στεριανού Μαρίνου
από το Γομάτι, σερδάρη του Αγίου Όρους κ.ά.
Οι περισσότεροι από τους τοπικούς οπλαρχηγούς του
1821 στη Χαλκιδική πρόσφεραν την περιουσία τους για
τις ανάγκες του αγώνα, συντηρώντας σε όλη τη διάρκεια
των πολεμικών επιχειρήσεων του 1821 τα στρατεύματά
τους. Δαπανώντας μεγάλα ποσά για την προμήθεια εφοδίων και ζωοτροφών δεν φείδονταν της διάθεσης για την
αμέριστη συμβολή τους στην ανάγκη διατήρησης του
επαναστατικού κινήματος της πατρίδας τους. Αργότερα,
μετά την πτώση της Κασσάνδρας, πολλοί από τους επικεφαλής της επανάστασης της Χαλκιδικής κατόρθωσαν
να σωθούν από την καταστροφή καταφεύγοντας στις
Σποράδες. Εκεί συνέχισαν την στρατιωτική δράση τους
ενταγμένοι στα μακεδονικά στρατεύματα του Αναστασίου Καρατάσου. Από τα τέλη του 1821 και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας, έως την έλευση του
Ι. Καποδίστρια οι Χαλκιδικιώτες καπεταναίοι έδωσαν το
παρόν σε πολλές μεγάλες μάχες στη νότια Ελλάδα.

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα αδέλφια Χυμευτού, τον
Αναστάσιο και τον Ιωάννη από τα Παζαράκια (Κρυποπηγή), τα αδέλφια Δουμπιώτη, τον Κωνσταντίνο, τον Βασιλικό, τον Νικόλαο, τον Στέριο και τον Πολυχρόνη από
τα Δουμπιά, τον Αποστολάρα Βασιλείου από το Γομάτι,
τον Αθανάσιο Χαλκιώτη και τον Βασίλειο Αθανασίου
από τα Σιποτνίκια (Ριζά), τον Στεριανό Μαρίνο από το
Γομάτι, τον Άγγελο Τζίτζο από τη Συκιά, τον Αθανάσιο
Σαραφιανό από τη Βάλτα, τους Τζατζαρώνηδες από την
Κασσάνδρα, τον Γαρόφαλλο Αντωνίου
από την Άθυτο, τον Γεώργιο Νικολάου
Κασσανδρινό, τον Λάμπρο Ζορμπά από
την Κασσάνδρα, τον Δημήτριο Σταγειρίτη
από τον Ίσβορο (Στρατονίκη), τον Ιωάννη
Παπαθεοδόση από τον Άγιο Νικόλαο.
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί ξεχώρισαν στα πολεμικά γεγονότα της
περιόδου 1821-1829, δίνοντας το παρόν
στο πλευρό του Καρατάσου και άλλων
νοτιοελλαδιτών καπεταναίων σε πολλές
μάχες με τους Τούρκους. Οι Χαλκιδικιώτες
αξιωματικοί και στρατιώτες αγωνίστηκαν
επάξια και δεν υπολείπονται σε τίποτα από
τις μεγάλες μορφές των ηρώων του 1821.
Από τη Μακεδονία έως την Κρήτη παραβρέθηκαν σε σημαντικά γεγονότα της
επανάστασης σε όλο το κρίσιμο διάστημα
της δεκαετίας του 1820-1830. Στα Βρυσάκια της Εύβοιας το 1822, στο Τρίκερι και στη Σκιάθο το 1823, στην
Κάρυστο, στα Στύρα, στα Ψαρά το 1824, στην Ύδρα την
περίοδο 1824-1825, στην Πελοπόννησο κατά του Ιμπραήμ το 1825, στο Μεσολόγγι και στην Αταλάντη το 1826,
στην Αττική, στη Χίο, στην Κρήτη και ξανά στο Τρίκερι
το 1827, στη Θάσο το 1828, στην Πέτρα της Βοιωτίας και
στον Ανηφορίτη το 1829. Όπου τους κάλεσε η πατρίδα
και η εκάστοτε κεντρική διοίκηση έσπευσαν να παραβρεθούν θέτοντας τον εαυτό τους στη διάθεση του αγώνα.
Κάποιοι έδωσαν και τη ζωή τους για την ελευθερία της
πατρίδας. Πέρα από τους εκατοντάδες ανώνυμους Χαλκιδικιώτες, που έπεσαν στα πεδία των μαχών, αναφέρουμε και τις επώνυμες περιπτώσεις του Λάμπρου Αδάμ ή
Ζορμπά από την Κασσάνδρα, που έπεσε ηρωικά στην καταστροφή των Ψαρών το 1824 και του Άγγελου Τζίτζου
από τη Συκιά, που αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία του
αναπνοή στη μάχη της Αταλάντης το 1826.
Αργότερα, από το 1828 και μετά, με την έλευση στην
Ελλάδα του Ι. Καποδίστρια, πολλοί Χαλκιδικιώτες κατέλαβαν αξιόλογες θέσεις αξιωματικών στον νεοσύστατο
τακτικό στρατό στη Στερεά, στα νησιά και στην Πελοπόννησο. Ο Αποστολάρας Βασιλείου (1800-1833) έφτασε στον βαθμό του πεντακοσίαρχου της 7ης χιλιαρχίας
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το 1829 και του ταγματάρχη το 1830. Ο Κωνσταντίνος
Δουμπιώτης (1793-1848) το 1830 τοποθετήθηκε ως πεντακοσίαρχος στο 14ο τάγμα και το 1832 προβιβάστηκε
σε χιλίαρχο. Ο Αθανάσιος Χαλκιώτης, οπλαρχηγός από
τα Σιποτνίκια (1800-1870), έφτασε έως τον βαθμό του
ταγματάρχη το 1832. Ο Αναστάσιος Χυμευτός (17961855), μετά την επιστροφή του από την Κασσάνδρα στην
Αταλάντη το 1830, προβιβάστηκε σε χιλίαρχο. Ο αδελφός του Ιωάννης (1793-1874) τον Μάρτιο του 1832 προβιβάστηκε σε ταγματάρχη. Ο Αθανάσιος Σαραφιανός ή
Κατούνας (1790-1854) το 1830 ήταν υποταγματάρχης.
Έχασε τη ζωή του το 1854 στη Χαλκιδική υπερασπιζόμενος για άλλη μια φορά την πατρίδα του στο πλευρό
του Τσάμη Καρατάσου. Ο Γαρόφαλλος Αντωνίου (1801-

1860) και ο Ιωάννης Παπαθεοδόση (1798-1844) το 1832
τιμήθηκαν με στρατιωτικό δίπλωμα υποταγματάρχη.
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Χαλκιδικιώτες τίμησαν τον
τόπο καταγωγής τους, αρκετοί τιμήθηκαν με αριστεία και
παράσημα από την Ελληνική Πολιτεία. Ωστόσο η ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και οι πατρίδες των υπολοίπων
γνωστών και αγνώστων ηρώων του 1821 εξακολουθούν
να παραμελούν την υποχρέωσή τους να αποδώσουν τον
απαραίτητο φόρο τιμής στα τέκνα τους. Τα μικρά αλλά
και τα μεγάλα χωριά της Χαλκιδικής γης, η Κασσάνδρα,
η Σιθωνία, τα Ζερβοχώρια, τα Μαντεμοχώρια έχουν να
επιδείξουν μεγάλες μορφές του 1821. Αντί αυτού αναλωνόμαστε στις ξερές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου και
στις δεξιώσεις με τα λουκούμια που ακολουθούν.

* * *

ΜΙΚΡΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Η πρώτη

του χωριού Λογγός και να αγοραστούν έναντι του ποσού
των διακοσίων εξήντα υπέρπυρων.
Τρία από τα πολλά μετόχια, που παραχωρήθηκαν
στη Μεγίστη Λαύρα στην ευρύτερη περιοχή του χωριού
Λογγός, ήταν του οσίου Αθανασίου, του αγίου Νικολάου και των αγίων Αναργύρων. Αποτελεί απλή σύμπτωση
άραγε ότι ο ενοριακός ναός της Συκιάς είναι τρισυπόστατος και είναι αφιερωμένος στον άγιο Αθανάσιο, στον
άγιο Νικόλαο και στους αγίους Αναργύρους; Μάλλον
θα πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση, ο ενοριακός ναός
του χωριού κατά την ίδρυσή του να ήταν αφιερωμένος
στον άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Μετά την πυρπόληση και την καταστροφή του χωριού το 1821 από τους
Τούρκους, που είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψή
του, μάλλον ξεχάστηκε η αρχική αφιέρωση προς τον
Αθωνίτη άγιο και ο νέος ανακαινισμένος ναός, το 1839
(περίπου), αφιερώθηκε στον άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας, στον οποίο τιμάται μέχρι σήμερα.
Από το πλούσιο αρχείο της μονής Μεγίστης Λαύρας
αντλούμε και την επόμενη πληροφορία, η οποία μας ενημερώνει ότι το χωριό Λογγός διοικητικά ανήκε στο κατεπανίκιο του Άκρους. Συγκεκριμένα σε έγγραφο του 1321 αναφέρεται ότι η μονή κατέχει μετόχια «…Εν τω κατεπανικίω
Άκρους εις το χωρίον τον Λογγόν…». Την ίδια περίοδο στην
περιοχή του χωριού Λογγός κτήματα κατέχουν και δύο ακόμη αθωνικές μονές, η Δοχειαρίου και η Ξενοφώντος.
Η οργάνωση των αγιορειτικών μετοχίων απαιτούσε
την προσέλκυση καλλιεργητών, από τους οποίους φαίνεται ότι ιδρύθηκαν νέες οικιστικές μονάδες, οι οποίες στην

ασφαλής αναφορά στο Λογγό, χωρίς να
διευκρινίζεται, εάν πρόκειται για τη χερσόνησο ή το χωριό,
γίνεται το 1298 σε χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328), το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της
μονής Μεγίστης Λαύρας. Το έγγραφο, μεταξύ των άλλων,
μας πληροφορεί ότι η μονή κατέχει «…εις τον Λογγόν μετόχια δύο…». Δύο χρόνια αργότερα, το 1300, σε άλλο έγγραφο από το αρχείο της ίδιας μονής, αναφέρεται για πρώτη
φορά ότι η μονή Μεγίστης Λαύρας κατέχει «Εις το χωρίον
τον Λογγόν ετέρα γη εν διαφόροις τμήμασι…». Η αναφορά
αυτή αποτελεί την παλαιότερη γνωστή πηγή, η οποία δηλώνει την ύπαρξη του χωριού Λογγός (σημ. Συκιά).
Η δυναστεία των Παλαιολόγων, με την απελευθέρωση
της Κωνσταντινούπολης το 1261 και την αποκατάσταση
της Αυτοκρατορίας, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα αγιορειτικά ζητήματα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής αποτελεί
και η παραχώρηση κτημάτων στην περιοχή του χωριού
Λογγός από τον Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο προς την μονή
Μεγίστης Λαύρας. Συγκεκριμένα, από έγγραφο που φυλάσσεται στην ίδια μονή και χρονολογείται από το 1304
αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για τον λόγο, αλλά και
τον τρόπο που απέκτησε η Μεγίστη Λαύρα τις μετοχιακές
της κτήσεις στο Λογγό. Μετά από αίτηση του λαυριώτη
μοναχού Μύρωνα προς τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄
Παλαιολόγο για παραχώρηση καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκότοπων, διότι η κτηνοτροφία εντός του Αγίου
Όρους φαίνεται ότι ήταν ασύμφορη, αλλά και «…εκτός
της τάξεως του τυπικού…», αποφασίζεται η παραχώρηση
των εκτάσεων αυτών να γίνει στην κτηματική περιφέρεια
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πορεία εξελίχτηκαν σε χωριά και ενισχύθηκαν πληθυσμιακά τα υφιστάμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νέων
κατοίκων είναι οι λεγόμενοι πάροικοι, οι οποίοι παραχωρήθηκαν σε μονές του Αγίου Όρους για τα κτήματά τους
εκτός Αγίου Όρους. Επρόκειτο για εξαρτημένους καλλιεργητές και κτηνοτρόφους, των οποίων η προέλευση μας
είναι άγνωστη. Στο πλαίσιο αυτό το 1321 καταγράφονται
στο χωριό Λογγός 33 οικογένειες παροίκων που ανήκαν
στην μονή Μεγίστης Λαύρας.
Δυστυχώς, οι πηγές από τις οποίες εκμαιεύουμε τις λιγοστές αναφορές για το χωριό Λογγός είναι ολιγάριθμες
και περιορίζονται στα βυζαντινά έγγραφα, τα οποία περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία
των αγιορειτών στην περιοχή. Η
επόμενη πληροφορία προέρχεται
από έγγραφο του 1341, στο οποίο
αναφέρεται ότι η μονή Δοχειαρίου
είχε «…Μετόχιον εις τον λεγόμενον Λογγόν, εις όνομα τιμώμενον
των αγίων Αποστόλων, έτερον εις
όνομα τιμώμενον της υπεραγίας
Θεοτόκου και του αγίου Νικολάου…». Το ίδιο έγγραφο μας ενημερώνει ότι το μετόχι «…περικόπτει
τον εκείσε βασιλικόν δρόμον, τον
από του Λογγού απερχόμενον εις
του Σάρτη…». Αυτή είναι η τελευταία γνωστή έμμεση αναφορά του χωριού Λογγός. Ακολουθεί σιωπή των πηγών για
δύο και πλέον αιώνες. Δεν γνωρίζουμε εάν και κάτω από
ποιες συνθήκες εγκαταλείπεται το χωριό Λογγός. Οι πηγές
συνεχίζουν να τον αναφέρουν, αλλά, όταν χρησιμοποιείται
το όνομα, εννοείται η χερσόνησος ή αναφέρεται ως χειμαδιό και τόπος («…περί τινός τόπου εις τον Λογκόν…», «…
υπέπεσον εν φιλονικία δια τινα τόπον εν τω Λογγώ…»,
«…νομήν περί τα μέρη του Λογγού…», «…και χειμαδείον
περί του Λογγού…»). Το ζήτημα που εύλογα προκύπτει είναι, εάν η έλλειψη μνείας του χωριού Λογγός στα επίσημα
έγγραφα σηματοδοτεί την εγκατάλειψη και ερήμωσή του.
Δεν γνωρίζουμε, εάν οι γνωστές από τις πηγές πειρατικές
επιδρομές των Τούρκων στην περιοχή (1344-1345) και η
χολέρα που έπληξε την Βαλκανική (1348-1352), ή κάποια
άλλη αιτία ωθεί τους κατοίκους του χωριού σε μερική ή ολική φυγή ή την διασπορά τους στα μετοχιακά συγκροτήματα
και οικισμούς της περιοχής. Στο τελευταίο συνηγορεί και
η προφορική παράδοση του χωριού, η οποία αναφέρει ότι
η Συκιά δημιουργήθηκε από την συνένωση των οικισμών:
Επισκοπής, Αρβανίτη, Λημνιούς, Παλαιόχωρας και Παντελεήμονα. Προς το παρόν μένουμε στις υποθέσεις, διότι οι
πηγές δεν μας βοηθούν να δώσουμε σαφείς απαντήσεις στα
ερωτήματα αυτά.
Το χρονικό διάστημα από τον 15ο έως το πρώτο μισό
του 16ου αιώνα, όταν οι πηγές σταματούν την αναφορά
τους στο χωριό Λογγός, συνεχίζουν να μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τα μικρά ή μεγάλα μετόχια που
κατέχουν οι αθωνικές μονές Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ζωγράφου, Δοχειαρίου, Καρακάλλου, Αγίου Παύλου, Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Παντελεήμονος και Εσφιγ-

μένου στην περιοχή. Την περίοδο αυτή λαμβάνει χώρα και
η μετονομασία του χωριού από Λογγός σε Συκιά.
Η παλαιότερη αναφορά του ονόματος Συκιά γίνεται
το 1521, όταν για πρώτη φορά συναντάμε στις πηγές το
Engir Limany (=Συκιάς λιμάνι). Από οθωμανικό κατάστιχο
του 1568 πληροφορούμαστε ότι οι μονές Διονυσίου, Δοχειαρίου και Ξενοφώντος κατείχαν «χειμαδιό βοοειδών και
βουβαλιών στην τοποθεσία Λιμάνι Συκιάς». Παρόλα αυτά
το πρώτο επίσημο έγγραφο, το οποίο μας πληροφορεί για
την ύπαρξη της Συκιάς ως χωριού, είναι ο βακουφναμές
της αγιορειτικής μονής του Αγίου Παντελεήμονος, από το
1569. Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει ότι μεταξύ των
κτημάτων - μετοχίων της μονής
υπάρχει και «Το εν τη θέσει Λογγός τσιφλίκιον το γειτνιάζον εις
το χωρίον Συκιά …».
Μία ιεροδικαστική απόφαση από τον Ιούλιο του 1583, που
αφορά διαφορά των Συκιωτών,
παπα - Νικόλα και του αδελφού
του Αντώνη με τον Γιώργη του
Στασινού για ένα νερόμυλο στο
ρέμα του Πλατανιτσίου, είναι το
πρώτο γνωστό επίσημο έγγραφο
με ονόματα κατοίκων της Συκιάς.
Στην ίδια απόφαση ως μάρτυρες
υπογράφουν ο εμίνης (τουρκ. emin = επιστάτης) της Συκιάς,
Κώστας Καλά, ο οποίος είναι ο πρώτος γνωστός τοπικός
άρχοντας (;) του χωριού, καθώς επίσης και ο παπα -Γιώργης,
ο οποίος με τον ενάγοντα παπα - Νικόλα αποτελούν τους
πρώτους γνωστούς ιερείς της Συκιάς.
Κατά τους επόμενους αιώνες (17ο – 19ο), μετά την
εγκατάλειψη της Τορώνης (δεύτερο μισό του 17ου αι.)
και του Σάρτη (αρχές του 18ου αιώνα), η Συκιά ενσωματώνει την κτηματική τους περιφέρεια και γίνεται η
μοναδική οργανωμένη κοινότητα στο νότιο τμήμα της
χερσονήσου με μία από τις μεγαλύτερες κτηματικές περιφέρειες στη Χαλκιδική. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ως
διοικητικό και οικονομικό κέντρο και ξεκινά μια ανοδική
πορεία, που την καθιστά το κεφαλοχώρι της περιοχής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Archives de l’ Athos VIII, Actes de Lavra II, par P. Lemerle, A.
Guillou, N. Svoronos, Paris 1977.
- Archives de l’ Athos XIII, Actes de Docheiariou, par N. Oikonomidès, Paris 1984.
- Archives de l’ Athos XV, Actes de Xénophon, par D. Papachryssanthou, Paris 1986.
- Γ. Μελισσίδης-Β. Μαγαλιά, Η Συκιά στη σκιά του Άθωνα, εκδ. Γυμνασίου – Λυκείου Συκιάς, 1996.
- Η. Κολοβός, «Χωρικοί και μοναχοί στην οθωμανική Χαλκιδική,
15ος-16ος αιώνες. Όψεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην
ύπαιθρο και η μονή Ξηροποτάμου», αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2000.
- Ι. Α. Παπάγγελος, Η Σιθωνία κατά τους βυζαντινούς χρόνους.
Ιστορία – Μνημεία – Τοπογραφία, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή
στο Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2000.
- Ι. Α. Παπάγγελος, Η Χριστιανική Χαλκιδική, συλλογικός τόμος
Χαλκιδική, εκδ. Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Ορμύλια,
Αθήνα 2002, 103-194.
- Φ. Κοτζαγιώργης, Η Αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την Οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002.

16

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(1875-1949)
Γιάννης Δ. Κανατάς

Ο Γεώργιος Παπανικολάου

υπήρ- του, επέστρεψε για λίγα χρόνια στον Πολύγυρο, όπου
ξε εκ των επιφανέστερων ανδρών της Χαλκιδικής και διετέλεσε Διευθυντής του Κρατικού Νοσοκομείου Χαλάφησε αγαθή μνήμη μέχρι τις μέρες μας. Γιατρός στο κιδικής και Νομίατρος. Το ίδιο διάστημα παντρεύτηκε
επάγγελμα, έγινε περισσότερο γνωστός ως ο ιδρυτής την Αναστασία, του γένους Αθανασίου Τσακνή, με την
και πρώτος πρόεδρος του «Παγχαλκιδικού Συλλόγου οποία απέκτησαν τρεις γιους: τον Νικόλαο (1920), μετέΘεσσαλονίκης», αλλά και ως λογοτέχνης, δημοσιογρά- πειτα πρόεδρο του «Παγχαλκιδικού» (1986-1993), τον
Αθανάσιο (1927) και τον Δημήτριο (1929). Το 1923 επέφος και ιστοριοδίφης.
Ο Γεώργιος Ν. Παπανικολάου γεννήθηκε στον Πο- στρεψε στη Θεσσαλονίκη, (η οικογένειά του παρέμεινε
λύγυρο το 1875. Το προηγούμενο ονοματεπώνυμό του στον Πολύγυρο) όπου διορίσθηκε επίσης Νομίατρος με
αποτέλεσμα επί αρκετά χρόνια να βρίσκεήταν Γεώργιος Σκοτίδας (εξ’ ου και το λοται μεταξύ Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου.
γοτεχνικό του ψευδώνυμο, «Σκωτ» με το
Υπήρξε πάντα Βενιζελικός και παρέμεινε
οποίο υπέγραφε τα περισσότερα από τα
πιστός στην παράταξη των Φιλελευθέρων
δημοσιεύματά του, το οποίο άλλαξε σε
ακόμα και στις δύσκολες περιόδους.
Παπανικολάου, καθώς ο πατέρας του ΝιΟ Γεώργιος Παπανικολάου, παράλληλα
κόλαος ήταν επί πολλά χρόνια ιερέας στον
με τις άλλες δραστηριότητές του, ασχολήιερό ναό της Ευαγγελίστριας Θεσ/νίκης
θηκε και με τη λογοτεχνία. Το 1896, φοιτη(απεβίωσε το 1922).
τής ων, εξέδωσε την μοναδική του ποιητική
Το 1880, η πατρική του οικογένεια
συλλογή «Απαρχαί ποιήσεως», ποιήματα
εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο
τα οποία άρχισε να γράφει κατά τα εφηβικά
Γ. Παπανικολάου τελείωσε Δημοτικό και
του χρόνια στον Πολύγυρο. Τα περισσότερα
Γυμνάσιο. Αμέσως μετά την αποφοίτησή
από αυτά είναι ποικίλου περιεχομένου και
του, ήρθε στον Πολύγυρο, όπου προσελήπεριγράφουν με γλαφυρότητα πρόσωπα και
φθη από τη Δημογεροντία ως διδάσκαλος
Ο Γεώργιος Παπανικολάου καταστάσεις του Πολυγύρου και της Θεσσακατά το σχολικό έτος 1893-94. Στη συνέλονίκης. (Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος
χεια ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, από την οποία αποφοί- έχει περιλάβει και τον Γ. Παπανικολάου στο βιβλίο του «Αντησε με άριστα, εργαζόμενος συγχρόνως ως διορθωτής θολογία Μακεδόνων Ποιητών 1860-1913», εκδόσεις Εντευσε τυπογραφείο. Το 1900 επανήλθε στη Θεσσαλονίκη, κτηρίου, 2001, και σημειώνει πως τα ποιήματά του είναι
όπου άσκησε το επάγγελμα του γιατρού και το 1903 γραμμένα με στιχουργική ευκολία).
Με την ευκαιρία, σας παρουσιάζουμε απόσπασμα
ίδρυσε μαζί με άλλους Χαλκιδικιώτες τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης». Έλαβε ενός από τα χαρακτηριστικότερα ποιήματα της συλλοενεργό μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα και για το λόγο γής αυτής, υπό τον τίτλο «Σταις έξη βρύσεις»:
αυτό οι Βούλγαροι αποπειράθηκαν τρεις φορές να τον Σταις βρύσεις όταν κάθουμαι, τό καφφενέ του Ζιάπα
δολοφονήσουν. Τα επόμενα χρόνια υπήρξε μέλος της Καί μάλιστα εις τό μπαχξέ πολύ ευχαριστούμαι
Κοινοτικής Αντιπροσωπίας και της Δημογεροντίας Μου έρχεται διά παντός νά ρίξω κει τή κάππα
Θεσσαλονίκης και επί πολλά χρόνια ενεπλάκη ενεργά
Κ’ εκεί ακόμα καί αυτή τή νύχτα νά κοιμούμαι.
με τα κοινά της Θεσσαλονίκης.
Επί «ελληνικού», διορίστηκε Νομίατρος Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Υγειονομικός Επιθεωρητής της Ω! πόσο μέ μαγεύουνε τά δροσερά πλατάνια
Μακεδονίας, την οποία περιόδευσε ολόκληρη με σκοπό Καί του νερού τό τρέξιμο από τές έξη βρύσες
την καταστολή της εμφανισθείσης επιδημίας χολέρας. Νεράϊδες μέ μεταξωτά καί όμορφα φουστάνια
Η έκθεσή του, «περί της, υπό υγειονομικήν έποψιν, κα- Μέ ταχταλίδικες ποδιές καί άσπρες ποκαμίσες.
ταστάσεως των κωμοπόλεων και χωρίων της Χαλκιδικής», που υπέβαλε το 1914 στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης Κρατούν μιά στάμνα γιά νερό στόν ώμο στηριγμένη!
(όπου υπαγόταν τότε η Χαλκιδική) αποτελεί πολύτιμη Καί εις τές βρύσες έρχονται νά πάρουν κρυονέρι
μαρτυρία της καταστάσεως της χερσονήσου και μας πα- Άλλην τήν βλέπεις όμορφη σάν νύφη στολισμένη
ρέχει εκτός των άλλων πολύτιμα ιστορικά στοιχεία για Κ’ άλλην νά δείχνη ΄ξέσκεπο τό πόδι καί τό χέρι!
το νομό μας. (βλ. Ι. Παπαγγέλου, «Περιγραφή Πολυγύρου κατά το 1914», περιοδικό «Πολύγυρος» τ. 5ο /2001).
Το 1913 επιστρατεύτηκε με το βαθμό του εφέδρου Μιά στάμνα, άμα φέρουνε στό σπίτι τους πηγαίνουν
υπιάτρου, παίρνοντας μέρος στους Βαλκανικούς Πολέ- Κ΄ εκεί τό χύνουν κατά γης, γιατί τές περιμένουν
μους, και το 1919, νοσταλγώντας την ιδιαίτερη πατρίδα
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Σταις έξη βρύσες νά τές διουν άνδρες καί παλικάρια
Νά διουν τόν άσπρον τους λαιμό τά παχουλά ποδάρια
Τά νόστιμα ματάκια τους, τά πράτσα τά αφράτα
Καί τέλος πάντων τά πολλά καί σπάνιά τους νηάτα!

εφημερίδα «Μακεδονία» από το φύλλο της 10ης Ιουλίου
μέχρι της 29ης Σεπτεμβρίου του 1911.
Από τα σπάνια κείμενα του Γ. Σκωτ, ο «Π» δημοσίευσε στο 70ο τεύχος του την πρώτη συνέχεια από «Τα
Απόκρυφα της Θεσσαλονίκης» και στο 72ο τις 2 πρώτες συνέχειες από τις «Εντυπώσεις και σκέψεις από την
ελευθέραν Χαλκιδικήν» που δημοσιεύθηκε στα φύλλα
της 25ης & 26ης Νοεμβρίου 1912 της «Ν. Αλήθειας» Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή της 28ης Νοεμβρίου, που αναφέρεται στον Πολύγυρο, περιελήφθη στο λεύκωμα «Πολύγυρος ο τόπος και οι άνθρωποι».
Πολλά από τα δημοσιεύματα του Γ. Παπανικολάου
αναφέρονται στον Πολύγυρο της περί το 1900 εποχής και
μας δίνουν χρήσιμες και άγνωστες πληροφορίες για τους
κατοίκους και γενικότερα για το κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι των χρόνων εκείνων.
Όταν εγκαταστάθηκε οριστικά στον Πολύγυρο, ιδιώτευσε μέχρι την συνταξιοδότησή του (το ιατρείο του
ήταν στο σπίτι του απέναντι απ’ την είσοδο του Ι.Ν. Αγ.
Νικολάου) χωρίς να σταματήσει να δημοσιεύει στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και του Πολυγύρου υπέροχα
χρονογραφήματα και ευθυμογραφήματα και να σχολιάζει, με το χιούμορ που τον χαρακτήριζε, πρόσωπα και
γεγονότα της καθημερινής ζωής του Πολυγύρου.
Ο Γεώργιος Ν. Παπανικολάου πέθανε στον Πολύγυρο στις 14 Νοεμβρίου 1949 από συγκοπή καρδίας
και στην κηδεία του παρέστη ολόκληρη η κοινωνία του
Πολυγύρου. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
«Ο Αριστοτέλης», του οποίου ο Παπανικολάου υπήρξε
ο ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος, τον τίμησε πρόσφατα
με εκδηλώσεις που διοργάνωσε σε Πολύγυρο και Θεσσαλονίκη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Ευχής έργο θα είναι ο «Παγχαλκιδικός» να εκδώσει
το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Τα Απόκρυφα της Θεσσαλονίκης» ή την ποιητική συλλογή «Απαρχαί Ποιήσεως»,
το οποίο είναι τόσο σπάνιο, που πλέον κυκλοφορεί μόνο
σε φωτοτυπίες.

………………………………………………………
Το 1911 στην εφημερίδα Μακεδονία δημοσίευσε το
λαϊκό μυθιστόρημα «Τα απόκρυφα της Θεσσαλονίκης»
και στο «Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης» της Μερόπης
Τσιώμου-Βασιλικού, τρία σκετς για την εγκατάσταση
των προσφύγων στην Ελλάδα. (τόμοι 1920, 1921, 1929).
Όλα αυτά τα χρόνια δημοσίευσε πολλά χρονογραφήματα, ευθυμογραφήματα, διηγήματα στις εφημερίδες Μακεδονία, Αλήθεια, Νέα Αλήθεια και Φωνή της Χαλκιδικής, υπογράφοντας συνήθως με το λογοτεχνικό του
ψευδώνυμο «Γ. Σκώτ». Στην τελευταία εφημερίδα διατηρούσε επί μακρόν την χιουμοριστική στήλη «Πενιές»,
στην οποία σχολίαζε με χιούμορ επίκαιρα θέματα του
Πολυγύρου και της Χαλκιδικής γενικότερα, δημοσίευε
ποιήματα και παρουσίαζε διάφορα ιατρικά, υγειονομικά
και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα.
Τέλος, συνέγραψε την ιστορική έρευνα «Άγνωστοι
σελίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως», η οποία θεωρείται η πληρέστερη και η εγκυρότερη που δημοσιεύτηκε
μέχρι σήμερα, απ’ όλες όσες εκπονήθηκαν κατά καιρούς
για το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός, καθώς στηρίζεται
σε πρωτογενείς πληροφορίες και μαρτυρίες ανθρώπων
που έζησαν την εποχή της επανάστασης. Σύμφωνα με
το εισαγωγικό σημείωμα του ιδίου η έρευνά του εκπονήθηκε βάσει «…συντόμων μεν, αλλά σπουδαιοτάτων
σημειώσεων προ εξαετίας αποθανόντος γέροντος Πολυγυρινού (ζήσαντος και δράσαντος κατά τους χρόνους της
Ελληνικής Επαναστάσεως)…» και σύμφωνα με αφηγήσεις πολλών Πολυγυρινών γερόντων, οι οποίοι «… οι
ίδιοι υπήρξαν αυτόπται μάρτυρες, είτε και εκ παραδόσεως εις αυτούς μεταδοθείσας τοιαύτας…(πληροφορίας)». Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το
1915 στο Μακεδονικό Ημερολόγιο «Γόρδιος Δεσμός»
του Χρ. Γογούση, ακολούθως σε συνέχειες με κάποιες
διορθώσεις υπό τον τίτλο «Μια ιστορική ανασκόπησις
του ρόλου τον οποίον έπαιξεν η Χαλκιδική κατά την
επανάστασιν του 1821», στην εφημερίδα «Φωνή της
Χαλκιδικής» (19/10/30 – 11/1/31), όπου αναδημοσιεύτηκε και το 1953 υπό τον τίτλο «Ιστορική ανασκόπησις
του ρόλου της Χαλκιδικής κατά τον Εθνικό Αγώνα του
1821». Πάνω σ’ αυτή την έρευνα στηρίζονται εν πολλοίς
όλες οι μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, σχετικές με την επανάσταση της Χαλκιδικής του 1821.
Τελευταία ήρθε στο φως ένα μέρος του αρχείου του
Γ. Παπανικολάου, το οποίο δώρισε στο Δήμο Πολυγύρου ο συνταξιούχος δάσκαλος και συλλέκτης Χρήστος
Τσέκος εκ Σερρών. Το αρχείο αυτό εκτός των άλλων
περιλαμβάνει δημοσιεύματά του σε διάφορες εφημερίδες, χειρόγραφες σημειώσεις, δημοτικά τραγούδια και
το χειρόγραφο του μυθιστορήματος «Τα Απόκρυφα της
Θεσσαλονίκης», που δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην
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α) εφημερίδα «Φωνή της Χαλκιδικής», εκδότης Νικόλαος
Γεροχρίστος, φ. 27/19-10-30 έως 39/11-1-31 και 8/19-7-53. (αρχείο Χρίστου Ν. Γεροχρήστου)
β) Ντίνου Χριστιανόπουλου, «Ανθολογία Μακεδόνων Ποιητών 1860-1913», Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Εντευκτηρίου 2001.
γ) Ιωακείμ Παπάγγελου, «Περιγραφή του Πολυγύρου κατά
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Πολύγυρος 2010, έκδοση περιοδικού «Πολύγυρος» του Λαογραφικού Ομίλου.
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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Δημήτριος Λυπουρλής
Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ.

Στη Μαρκιανή

Βιβλιοθήκη, τη γνωστή μεγά- θαρο, και αποκτούσαν βεβαιότητα γι’ αυτό που ήταν ως
λη Βιβλιοθήκη της Βενετίας, της πόλης του Αγίου Μάρκου, τότε το αντικείμενο των συζητήσεών τους. Γιατί πίστευαν
φυλάσσεται, με τον αριθμό 257, ένα πολύτιμο χειρόγραφο, ότι ο ερχομός τους στον τόπο, όπου ήταν θαμμένα τα λείγραμμένο γύρω στα 1300. Στο χειρόγραφο αυτό διαφυλά- ψανα του Αριστοτέλη, τούς καθάριζε το νου, τους έκανε
χτηκε ένας από τους σημαντικότερους Βίους του Αριστοτέ- οξύτερη την κρίση και τους βοηθούσε να καταλαβαίνουν
λη. Οι ειδικοί συμφωνούν σήμερα ότι η Vita Marciana -έτσι με μεγαλύτερη ευκολία. Πήγαιναν όμως εκεί και για έναν
συνηθίζουν να ονομάζουν την παλαιά αυτή βιογραφία του άλλο λόγο: για να απονείμουν στον Αριστοτέλη τιμή. Για
Αριστοτέλη- περιέχει πληροφορίες ιδιαίτερης αξίας -σε ορινα του δείξουν πόσο μεγάλη ήταν η θλίψη
σμένες περιπτώσεις αυτό σημαίνει: πληροφοτους, που τον είχαν χάσει από ανάμεσά
ρίες μοναδικές, αφού πολλές από αυτές δεν τις
τους, και ακόμη για να του δείξουν πόσο
ξαναβρίσκουμε σε καμιά από τις άλλες παλαιθεωρούσαν τον εαυτό τους δυστυχισμένο,
ές βιογραφίες του Αριστοτέλη που μας σώθηπου έχασαν την πηγή της σοφίας, που ήταν
καν. Ιδού μια τέτοια πληροφορία: Αριστοτέγι’ αυτούς ο Αριστοτέλης».
λους ἐν Χαλκίδι τελευτήσαντος οἱ Σταγειρῖται
Τον Μάιο του 347 π.Χ. η Ακαδημία
μετεπέμψαντο τὸ σῶμα καὶ βωμὸν ἐπέστησαν
έκλαψε την απώλεια του ιδρυτή της: ο Πλάτῷ τάφῳ καὶ Ἀριστοτέλειον τὸν τόπον ἐκάλετων πέθανε σε ηλικία 80 χρόνων. Αμέσως
σαν καὶ ἐκεῖ τὴν βουλὴν ἤθροιζον. Ίσως δεν θα
μετά ο Αριστοτέλης έφυγε από την Αθήνα:
καταλαβαίναμε απόλυτα σωστά τον ακριβή
με πρόσκληση του φίλου του Ερμία, του
χαρακτήρα των τιμητικών εκδηλώσεων που
τυράννου του Αταρνέα, πήγε και εγκατααναγράφονται στην παράγραφο αυτή του
στάθηκε στην Άσσο, μια πόλη στην παραΜαρκιανού Βίου, αν δεν είχαμε την τύχη να
λία της Μ. Ασίας απέναντι από τη Λέσβο.
ξαναδιαβάζουμε για τα ίδια αυτά πράγματα σε
Στην Άσσο άρχισε για τον Αριστοτέλη μια
μιαν άλλη βιογραφική πηγή μας για τον Αριεντελώς καινούργια περίοδος στη ζωή του
στοτέλη, τη φορά αυτή αραβικής προέλευσης.
και στις έρευνές του. Τα ενδιαφέροντά του
Πρόκειται για το «Βιβλίο εκλογών σοφίας και
Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στράφηκαν τώρα προς νέους στόχους: ο
όμορφων αποφθεγμάτων» του Αλεξανδρινού
Αριστοτέλης ανακάλυψε τον κόσμο των
στο Α.Π.Θ.
λόγιου και γιατρού Al-Mubaššir του 2ου μισού
ζώων και των φυτών. Όλη τη γοητεία που
του 11ου αιώνα. Μπορεί η τάση για υμνολογία
πλημμύρισε την ψυχή του η ανακάλυψη του κόσμου των
του Αριστοτέλη να γίνεται εδώ, στην αραβική πηγή, εμφανέ- ζώων και των φυτών την αποτύπωσε με αληθινά αριστοτεστερη μια και στην αραβική παράδοση ο Αριστοτέλης είναι χνικό τρόπο στην πέμπτη παράγραφο του πρώτου βιβλίου
ο κατεξοχήν φιλόσοφος, η πληροφορία όμως είναι ιδιαίτερα του έργου του Περὶ ζῴων μορίων. Ιδού το έξοχο αυτό κείμεσυγκινητική: ας μην αποδίδει την ιστορική πραγματικότητα νο σε μια ελεύθερη απόδοση:
με απόλυτη ακρίβεια∙ μπορούμε ωστόσο να είμαστε βέβαιοι
«Τα όντα που αποτελούν τον φυσικό κόσμο χωρίζονται
ότι αντανακλά τον βαθύ σεβασμό με τον οποίο περιβλήθηκε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη μια την αποτελούν εκείνα
-όχι και τόσο νωρίς, είναι αλήθεια- το έργο του Αριστοτέλη. που είναι αγέννητα και άφθαρτα. Την άλλη όσα μετέχουν
Ιδού η μαρτυρία αυτή σε ελεύθερη απόδοση:
στη γέννηση και στη φθορά. Από την άποψη της αξίας κα«Όταν πέθανε ο Αριστοτέλης, οι κάτοικοι των Σταγεί- μιά βέβαια σύγκριση ανάμεσα στα πρώτα και στα δεύτερα∙
ρων έστειλαν στη Χαλκίδα και έφεραν πίσω στην πατρίδα στην πραγματικότητα τα πρώτα έχουν θεϊκά χαρακτητους τη στάχτη του, την τοποθέτησαν σε μια μπρούτζινη ριστικά. Οι δυνατότητες που έχουμε να γνωρίσουμε στο
υδρία και ύστερα πήγαν και απέθεσαν την υδρία αυτή σε βάθος τους τα όντα της πρώτης κατηγορίας είναι δυστυμια τοποθεσία που την ονόμασαν Αριστοτέλειον. Κάθε χώς ελάχιστες (είναι αφάνταστα λίγη η βοήθεια που μας
φορά που είχαν να σκεφτούν πάνω σε σημαντικές υπο- προσφέρουν οι αισθήσεις μας για να τα μελετήσουμε -κι
θέσεις τους, κάθε φορά που ήθελαν να λύσουν δύσκολα ας είναι ο πόθος μας να τα γνωρίσουμε μεγάλος). Αντίπροβλήματα που τους απασχολούσαν, καλούσαν σ’ αυτόν θετα, τα όντα που αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία, τα
τον τόπο τη συνέλευσή τους. Στον ίδιο αυτό τόπο πήγαι- φθαρτά δηλαδή ζώα και φυτά, αυτά έχουμε πολύ περισσόναν και όταν ήθελαν να βρουν την ψυχική τους γαλήνη και τερες δυνατότητες να τα γνωρίσουμε. Ο λόγος είναι γιατί
του πνεύματός τους την ηρεμία. Κάθε φορά που συναντού- μεγαλώνουμε και ζούμε ανάμεσά τους. Φτάνει να έχει κασαν μια δυσκολία αξεπέραστη στην περιοχή της μάθησης νείς τη διάθεση να υποβληθεί σε κόπους -που δεν θα είναι
ή, γενικότερα, της φιλοσοφίας, πήγαιναν σ’ εκείνη την το- βέβαια λίγοι- και θα μπορέσει ασφαλώς να αποκτήσει ένα
ποθεσία. Μιλούσαν εκεί μεταξύ τους για το θέμα που τους πλήθος από γνώσεις που αφορούν το κάθε ένα χωριστά
απασχολούσε, ώσπου αυτό που τους φαινόταν ως τότε από τα είδη τους. Ωστόσο έχουν και οι δύο κατηγορίες τη
δυσκολοξεδιάλυτο και ασαφές γινόταν σαφές και ολοκά- δική τους ξεχωριστή γοητεία. Ας είναι ελάχιστη η γνώση
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που καταφέρνουμε να αποκτήσουμε για τα αγέννητα και
άφθαρτα όντα: η χαρά που μας δίνει η γνώση αυτή, ακριβώς γιατί είναι μια γνώση μοναδική και πολύτιμη, είναι
ασύγκριτα πιο μεγάλη από τη χαρά που μας δίνει η γνώση
όλων των πραγμάτων που βρίσκονται γύρω μας εδώ κάτω
(μήπως δεν είναι πιο μεγάλη και η χαρά μας όταν βλέπουμε
ας είναι και μια ακρούλα από κάτι που ανήκει στο πρόσωπο
που αγαπούμε, παρά όταν βλέπουμε άλλα πράγματα, ας
είναι και τα πιο μεγάλα και τα πιο σημαντικά;). Τα όντα
που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία είναι σε μεγαλύτερο
βαθμό προσιτά στη γνώση μας∙ από την άποψη λοιπόν της
επιστημονικής γνώσης αυτά έχουν το προβάδισμα, και καθώς βρίσκονται πιο κοντά μας και συγγενεύουν πιο πολύ
με τη δική μας φύση, μας εξασφαλίζουν ένα αναπλήρωμα
για τη γνώση των θείων όντων που μας λείπει. Για τα θεία
όμως όντα έχουμε ήδη κάνει αρκετό λόγο. Μένει τώρα να
μιλήσουμε για τον ζωικό κόσμο∙ μιλώντας για τον κόσμο
αυτό θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά να μην παραλείψουμε

ούτε έναν εκπρόσωπό του, ας είναι και ο πιο ασήμαντος.
Γιατί μολονότι υπάρχουν ζώα που δεν έχουν τίποτε το ελκυστικό για τα μάτια μας, εντούτοις η φύση που τα δημιούργησε δίνει στον άνθρωπο που τα μελετά, στον άνθρωπο που είναι από τη φύση του προικισμένος με φιλοσοφική
διάθεση και μπορεί να διακρίνει τις αιτίες των πραγμάτων,
χαρά απερίγραπτη…. Γιαυτό δεν πρέπει να κουραζόμαστε,
σαν τα παιδιά, να μελετούμε και το πιο ασήμαντο ζώο. Γιατί
σε κάθε δημιούργημα της φύσης υπάρχει κάτι το θαυμάσιο.
Μια παλαιά ιστορία λέει ότι κάποτε κάποιοι ξένοι επισκέφτηκαν τον Ηράκλειτο θέλοντας πολύ να του μιλήσουν,
μπαίνοντας όμως τον βρήκαν απλώς να κάθεται δίπλα στη
φωτιά και να ζεσταίνεται και γιαυτό στάθηκαν διστακτικοί∙ εκείνος τους έδωσε θάρρος και τους είπε να μπουν.
«Μη διστάζετε», τους είπε∙ «υπάρχουν και εδώ θεοί». Έτσι
πρέπει να προχωρεί κανείς και στων πιο ασήμαντων ζώων
τη σπουδή, με την πίστη ότι το καθένα τους κρύβει μέσα
του κάτι το φυσικό∙ αυτό θα πει: κάτι το ωραίο».

* * *

ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας ΑΠΘ

Η παράδοση

ο οποίος ανακάλεσε τον Αντούλα και έστειλε στην Κασσάνδρα δύο δασοφύλακες αρβανίτες.
Ο νέος Δασάρχης αγαπούσε πολύ τα δάση και ήταν
πράγματι αφοσιωμένος στο καθήκον του. Του άρεσε
φαίνεται ιδιαίτερα η Κασσάνδρα και όλη τη θερινή περίοδο κατέβαινε με το χαρέμι του και έμεινε στη Βάλτα.
Μία φορά το μήνα, τουλάχιστον, επισκεπτόταν όλα τα
χωριά και με σχετικές ομιλίες διαφώτιζε τους κατοίκους
για τις ωφέλειες των δασών λέγοντας: « Τα δάση είναι
μεγάλος πλούτος στον τόπο σας. Μη τα βάζετε φωτιά.
Είναι κρίμα. Σαν τα δάση της Κασσάνδρας , σαν αυτά
τα πεύκα δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη. Σας
δίνουν το μέλι και τα καυσόξυλα. Στα δάση υπάρχουν
πολλά ξερά πεύκα και σπασμένα από τους ανέμους και
τα χιόνια. Πάρτε αυτά. Γιατί να κόβετε χλωρά. Έχετε ένα
μεταλλείο κοντά σας. Με ένα ζώο θα πάτε στην παραλία
500 οκάδες καυσόξυλα και θα πάρετε 20 γρόσια. Γι αυτό
να προσέχετε τα δάση σας από τη φωτιά. Όταν καούν
θα έχετε δουλειά από τα καυσόξυλα μόνο για 2-3 χρόνια. Μετά από πού θα πάρετε πέντε παράδες? Τα πεύκα όταν καούν θέλουν 50 χρόνια να ξαναγίνουν. Πολλά
πεύκα είναι 1000 ετών. Κρίμα να τα χαλάτε.».
Αυτά και άλλα παρόμοια τους έλεγε ο Τούρκος Δασάρχης και τελικά πέτυχε ώστε επί των ημερών του, τουλάχιστον, δεν υπήρξαν φωτιές των δασών στην Κασσάνδρα.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι, για την αποτροπή
των πυρκαγιών των δασών, το κυρίαρχο στοιχείο είναι η
αλλαγή νοοτροπίας του λαού ή γενικότερα η απόκτηση

λέγει ότι οι Τούρκοι κατακτητές έπαιρναν αυστηρά μέτρα για την προστασία των
δασών της Κασσάνδρας από πυρκαγιές και την ανεξέλεγκτη υλοτομία. Έδρα του Δασαρχείου ήταν αρχικώς η
Βάλτα και μετά το 1870 ο Πολύγυρος.
Το 1885 Δασοφύλακας στην Κασσάνδρα ήταν ο περίφημος Αντούλας, Τουρκοαρβανίτης στην καταγωγή, ο
οποίος ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Ο Αντούλας λοιπόν περιήρχετο διαρκώς τα χωριά της Κασσάνδρας, με το
άλογό του και επέβλεπε τα δάση. Επί πλέον σε κάθε χωριό είχε και ένα έμπιστο πρόσωπο που τον ειδοποιούσε,
όταν έβλεπε κάπου ένα χλωρό πεύκο κομμένο ή καμένο.
Αμέσως κατέφθανε ο Αντούλας και μετά την ανακάλυψη
του δράστη, επέβαλε σε αυτόν επιτόπια, πρόστιμο 40 γρόσια λέγοντας: « κατέβαινε 40 γρόσια γιατί θα σε στείλω
στο Πολύγυρο στο Δασάρχη ( Ορμάν Μεμουρή), όπου
θα πληρώσεις 2 λίρες και θα μπεις και φυλακή». Έτσι ο
δράστης αναγκάζονταν να πληρώσει το πρόστιμο μέρος
του οποίου έπαιρνε και ο συνεργάτης του Αντούλα στο
χωριό. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο γινόταν 1
λίρα κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι το πρόστιμο επιβαλλόταν και
για κάψιμο βάτων, θάμνων κ.λ.π. κοντά στο δάσος.
Με τον τρόπο αυτόν λέγεται ότι είχαν εκλείψει οι
πυρκαγιές και οι λαθροϋλοτομίες των δασών της Κασσάνδρας μέχρι το 1895 που έληξε η «βασιλεία» του
Αντούλα. Με άλλα λόγια η παροιμία « ο φόβος φυλάγει
τα έρμα» είχε θετική εφαρμογή στην πράξη.
Μετά το 1895 ήλθε στον Πολύγυρο νέος Δασάρχης
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περιβαλλοντολογικής συνείδησης.
Υπό την έννοια αυτή, αναφερόμενοι στο τι γίνεται
σήμερα, δεν έχουμε παρά να χαιρετήσουμε με μεγάλη
μας χαρά την ύπαρξη της Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών Χαλκιδικής. Τα μέλη αυτής της ένωσης σίγουρα
έχουν την πρέπουσα συνείδηση.
Οι κρατικοί υπεύθυνοι φορείς ελπίζουμε πως κάνουν το καθήκον τους, μέσα βεβαίως στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων τους. Η πυροπροστασία των δασών είναι
σίγουρα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει
προγραμματισμός και επαγρύπνηση.
Οι αιτίες των πυρκαγιών δεν είναι μόνο οι πληρωμένοι εγκληματίες αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα,
όπως π.χ. οι κεραυνοί.
Από τη θέση αυτή θέλω να διαβεβαιώσω ότι σύμ-

φωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη, το αίτιο της
πυρκαγιάς του δάσους της Κασσάνδρας στην περιοχή
Πολυχρόνου και Χανιώτης, πριν μερικά χρόνια, ήταν
μια εκτεταμένη δράση κεραυνών, γνωστή με τον όρο «
γραμμή λαίλαπας».
Σίγουρα από πολλούς κατοίκους της Κασσάνδρας,
σήμερα, διατυπώνονται παράπονα και πολλά αρνητικά
σχόλια για την όλη δράση των κρατικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την πυροπροστασία των δασών μας.
Ευχόμαστε στο άμεσο και απώτερο μέλλον να πρυτανεύσει η λογική και τα δάση μας , αυτός ο μέγας πράγματι πλούτος της «πευκόεσας» Κασσάνδρας , να μείνει
αλώβητος από κάθε επιβολή.
Αναφορά: (αρχείο του αείμνηστου καθηγητή Π. ΣΤΑΜΟΥ)

* * *

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΙΟΥΤΗΣ
Θεολόγος

Η αποστολή

αγιορειτικών κειμηλίων στη
Χαλκιδική είναι ένα φαινόμενο, που παρουσιάζεται εκτενώς κατά την οθωμανική περίοδο, και αποτελεί προέκταση της περισσότερο διαδεδομένης πρακτικής της περιόδευσης των ιερών λειψάνων. Στην περίπτωση της βόρειας
Χαλκιδικής φαίνεται ότι υπερτερεί η παρουσία των κειμηλίων (Τίμιος Σταυρός, Αγία Ζώνη) σε
αντιστοιχία με εκείνη των λειψάνων,
τα οποία συνήθως αποστέλλονταν
εκτός της ελληνικής χερσονήσου
προς ευλογία και ελεημοσύνη.
Μεταξύ των κειμηλίων, που
περιόδευσαν το βόρειο τμήμα της
Χαλκιδικής κατά τους τελευταίους
δύο αιώνες, άξιο μνήμης είναι και
η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, τμήμα
της οποίας φυλάσσεται στη Μονή
Βατοπαιδίου. Η παράδοση αναφέρει ότι το κειμήλιο αυτό αφιερώθηκε στην αγιορετική μονή από τον
Σέρβο ηγεμόνα Λάζαρο Α΄ κατά το
14ο αιώνα. Στα 1744 ο περιηγητής
μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι (από
το Κίεβο) περιγράφοντας την Αγία
Ζώνη αναφέρει ότι «αναδίδει άφατη
ευωδία. ΄Εχει μήκος δύο σπιθαμές
και φάρδος όσο το μήκος του δακτύλου˙ είναι μαύρη, με πλέξη πυκνή […] Ένα μικρό τεμάχιό
της στέλνεται στους χριστιανικούς λαούς, σε αυτούς που
ζητούν ελεημοσύνη, προς ευλογία και θαυματουργία, το
δε υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι δεν βγαίνει ποτέ από την
μονή, αλλά βρίσκεται πάντα φυλαγμένο στο καθολικό».

Την εποχή του Γερ. Σμυρνάκη (1903) τα τεμάχια της
Αγίας Ζώνης ήταν πια τρία (διαίρεση) εκ των οποίων το
ένα κινδύνεψε να χαθεί, όταν το έκλεψαν ληστές σε μία
περιοδεία του στη Χαλκιδική κατά τον 19ο αιώνα.
Αφορμές για την αποστολή της Αγίας Ζώνης στα χωριά της βόρειας Χαλκιδικής έδιναν
έκτακτα γεγονότα, που απασχολούσαν τις τοπικές κοινωνίες. Συνεπώς δεν διακρίνεται μία ιδιαίτερη
οργάνωση στην αποστολή, όπως
εκείνη που απαιτούσαν οι ζητίες
των Αγιορειτών προς τις περιοχές
της Ανατολής. Αυτό τουλάχιστον
υποδεικνύουν οι αρχειακές μαρτυρίες, που συνδέουν την αποστολή
της Αγίας Ζώνης με φαινόμενα πανώλης, χολέρας και επιζωοτίας στα
χωριά της Επισκοπής Ιερισσού.
Οι δοκιμαζόμενες κοινότητες
προσκαλούσαν το ιερό κειμήλιο
μέσω επιστολής, την οποία παρέδιδε
στη Μονή Βατοπαιδίου εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία τους. Συχνά
πρόσκληση απηύθυνε και ο τοπικός
επίσκοπος (1864, 1867, 1873, 1875,
1878, 1880, 1889, 1890, 1892), για να
στηρίξει τις αγωνίες του ποιμνίου του
και να επιβεβαιώσει την δραστηριότητα των Αγιορειτών
στην επαρχία του:
ερχόμεθα να παρακαλέσωμεν την πανοσιολογιώτητά
σας όπως ημείς διευθύνεται την αγίαν του θεού ημών Μητρός ζώνης. στέλνομεν λοιπόν τον επιφέροντα Ιωάννην
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τρωση από το κακό προχωρούσαν σε φιλοδωρίες για
την αγιαστική προσπάθεια των Αγιαζωνιτών. Πρόσφεραν χρήματα, τρόφιμα, ζωντανά, σιτηρά, μελίσσια κ.ά.,
τα οποία σταδιακά προωθούνταν στη Μονή Βατοπαιδίου ή πωλούνταν μετέπειτα στο χώρο της Χαλκιδικής.
Τα αφιερώματα αυτά διαμορφώνουν την οικονομική
πτυχή των περιοδεύσεων, η οποία βέβαια έχει τις δικές
της προεκτάσεις. Με τα ελέη αυτά η
αγιορειτική μονή κάλυπτε ένα μικρό
τμήμα από τις ανάγκες της ή οργάνωνε το φιλανθρωπικό έργο της προς τον
έξω κόσμο. Οι εκατοντάδες συνδρομές
της, που συναντά ο σημερινός ερευνητής στις αρχειακές της ενότητες, και
έχουν προορισμό απόρους λαϊκούς και
ιερείς, νεόδμητες εκκλησίες και σχολεία της Χαλκιδικής είναι αδιάψευστος
μάρτυρας της ανεκτίμητης προσφοράς
του αγιορειτικού μοναχισμού στο χώρο
της Χαλκιδικής.
Οι κοινότητες της Χαλκιδικής ευγνώμονες προς την πνευματική βοήθεια των Βατοπαιδινών δεν παρέλειπαν σε όλες της
εποχές να στέλνουν ευχαριστήριες επιστολές προς τη
Μονή Βατοπαιδίου για την θαυματουργική χάρη της
Αγίας Ζώνης, εκφράζοντας έτσι τη στάση, που πάντοτε
ζητούσε ο Χριστός από εκείνους, που ήταν άμεσοι δέκτες των θαυμαστών έργων του.

Διμιτρίου ρίγαν ομού με ετέρους δύο ανθρώπους, αλλά
να μας αποστίλεται την Αγίαν Ζώνιν όπως ημείς ηθέλωμεν και θέλομεν διά κατ’ έτος όπως ημάς φυλάξι αβλαβής
ψυχής τε και σώματι (Λιαρίγκοβη, 1865)
Το κειμήλιο κατά την έξοδό του από τη Μονή Βατοπαιδίου συνοδευόταν συνήθως από δύο μοναχούς, τους
«Αγιαζωνίτας». Από αυτούς ο ένας έφερε ιερωσύνη, για
να μπορεί η συνοδεία να ανταποκριθεί
στους αγιασμούς, που θα τελούσε στις
οικίες των πιστών. Το πρόγραμμα της
αποστολής τηρούνταν αυστηρώς, γι’
αυτό και υπήρχε αλληλογραφία των
Αγιαζωνιτών με τη μονή όσο καιρό διαρκούσε η πολυήμερη περιοδεία στη
Χαλκιδική. Η αποστολή δεν μπορούσε να μεταβεί σε πλησιόχωρα χωριά,
αν δεν είχε την εντολή της μονής και
αν η τελευταία δεν είχε δεχθεί επίσημη
πρόσκληση από την ενδιαφερόμενη
κοινότητα.
Οι ληψοδοσιακοί κώδικες της Μονής Βατοπαιδίου μαρτυρούν ότι υπήρξαν
και περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορούσαν να τελεστούν
αγιασμοί εντός της μονής και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε δοκιμαζόμενα χωριά χωρίς η Αγία Ζώνη να σταλεί
προς αυτά. Σε αυτή την πρακτική ανήκουν οι περιπτώσεις
των χωριών Ιερισσού (1878), Βαρβάρας (1880), Δουμπιών
(1907, «διά τους μεταξοσκώλυκας») και Ραβνών (σήμερα
Πετροκέρασα). Οι Ραβνιώτες ήταν τακτικοί αποδέκτες των
αγιασμών, γι’ αυτό και συνήθιζαν να προσφέρουν στη Μονή
Βατοπαιδίου κερί και αυγά:
Είκοντες δε και τη Υμετέρα παρακλήσει διά των αυτών απεσταλμένων Υμών αποστέλλομεν Υμίν, κατά το
έθος, φιάλην Αγιασμού της χαριτοβρύτου Τιμίας Ζώνης
(Μονή Βατοπαιδίου προς Ενορία και Κοινότητα Πετροκεράσων, 1933).
Η έλευση της Αγίας Ζώνης θεωρούνταν ανακούφιση
και ευλογία για τους κατοίκους των πληττομένων χωριών, οι οποίοι δεν διέθεταν υγειονομικές αντιστάσεις,
για να γλυτώσουν από τις επιδημικές νόσους. ΄Ηταν
πεποίθηση ότι οι λοιμοί προέρχονταν από την ασέβεια
των ανθρώπων και άρα μόνο ο Θεός μπορούσε να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των βασάνων. Η επιστράτευση, λοιπόν, ιερών αντικειμένων και λειψάνων ήταν
μία πρακτική, την οποία η Εκκλησία (κλήρος και λαός)
χρησιμοποίησε, γιατί πίστευε σε αυτή και αποδεδειγμένα πάντοτε απέδιδε:
ετελειώσαμεν τους αγιασμούς εις το χωρίον ρεβενίκια. η θεία χάρις της κυρίας Θεοτόκου εβοήθησεν και έως
τώρα δεν απέθανε κανείς (Ρεβενίκεια, 1853)
αρχίσαμεν ψάλλοντες τους κατ’ οίκων αγιασμούς την
επιούσαν, καθώς και την παρελθούσαν Κυριακήν εκάμαμεν και λιτανίαν πέριξ του χωρίου αυτών αναγνώσαντες
και τας ανηκούσας ευχάς, πάσχουν όμως πολύ τα χωρία
ταύτα από πολλήν ανομβρίαν καθώς και από τυφοειδή
πυρετόν ως επί το πλείστον εις τα παιδία των, όχι όμως
θανατηφόρον (Ρεβενίκεια, 1870)
Οι πιστοί ήταν φιλότιμοι, «με την προσήκουσαν ευλάβειαν» προς το κειμήλιο, και ως αντιχάρισμα στη λύ-

ΠΙΝΑΚΑΣ:
ΧΩΡΙΑ ΟΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
ΕΤΟΣ
1813
1848
1853

ΧΩΡΙΟ

Λιαρίγκοβη (σήμερα Αρναία) [πρόσκληση]
Λιαρίγκοβη [πρόσκληση]
Ρεβενίκεια (σήμερα Μ. Παναγία), Νοβοσέλο (σήμερα Νεοχώρι), Λιαρίγκοβη
1864/5 Λιαρίγκοβη και άλλα πέντε χωριά της Επισκοπής
Ιερισσού
1866 Λιαρίγκοβη και άλλα χωριά της Επισκοπής Ιερισσού
1867 Λιαρίγκοβη και άλλα χωριά της Επισκοπής Ιερισσού
1868 Λιαρίγκοβη και άλλα χωριά της Επισκοπής Ιερισσού
1869 Μαντεμοχώρια
1870 Γομάτι, Ρεβενίκεια
1873 Ιερισσός, Γομάτι, Ρεβενίκεια, Παλαιοχώρι
1875 Παλαιοχώρι, Λιαρίγκοβη
1876 Ιερισσός
1880 Λιαρίγκοβη [πρόσκληση]
1883 Γομάτι
1889 ΄Ιζβορος
1890 Ιερισσός, ΄Ιζβορος, Μαχαλάς (σήμερα Στάγειρα)
1892 Ρεβενίκεια, Λιαρίγκοβη, Νοβοσέλο, ΄Ιζβορος, Παλαιοχώρι
1909 Ιερισσός [πρόσκληση]
1916 Ιερισσός, Γομάτι, Ρεβενίκεια
1918 Ιερισσός [πρόσκληση]
1920 Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Λιαρίγκοβη, Βαρβάρα, Στανός
1924 Ιερισσός
1955 Πετροκέρασα
1996 Πετροκέρασα
Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός ‘[πρόσκληση]’ δηλώνει ότι ο τόπος
έγινε γνωστός μόνο από την επιστολή πρόσκλησης.
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου 10-3-2013
στο οικογενειακό κέντρο FOCUS

Άποψη της κατάμεστης αίθουσας

Το Δ.Σ. καλοσωρίζει τους φίλους

Η χορωδία μας

Το χορευτικό μας

Ομιλία ιατρών 1)Μιχάλη Τριανταφύλλου, ψυχιάτρου
και 2)Αστ. Γραμμένου, οφθαλμίατρου 20-3-2013

Άποψη της αίθουσας της Εστίας μας

Τριανταφύλλου Μιχάλης

Ημερήσια εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ 30-3-2013
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Από τις εκδηλώσεις συμμετοχής στον εορτασμό των 100 χρόνων από
Η 7η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής 3-3-2013
στην Ν. Καλλικράτεια

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Η χορωδία των Ν. Μουδανιών (Δημοτική)

Η χορωδία της Ν. Τρίγλιας (Δημοτική)

Η χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Κρήνης

Η χορωδία της Ν. Καλλικράτειας (Δημοτική)
24
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την απελευθέρωση της Χαλκιδικής ,της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας
Η 8η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής 7-4-2013 στη Νικήτη

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Η χορωδία του Ν. Μαρμαρά (Πολ. Συλλ. Προικόννησος)

Η χορωδία της Συκιάς

Η χορωδία του Παρθενώνα

Η χορωδία του Μεταγγιτσίου

Η χορωδία της Νικήτης
25
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Παρουσίαση του βιβλίου Κοσμάς ο Αιτωλός του Κώστα Παπάζογλου 3-4-2013

Γενική άποψη

Αρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος

Δημήτριος
Κύρου

Αθανάσιος
Χριστιανός

Πάνος
Βερροιώτης

Διήμερη εκδρομή σε Άρτα-Πρέβεζα

Μπροστά στο βράχο του Ζαλόγγου

Στο γεφύρι της Άρτας
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Πασχάλιος ρεμβασμός

Αυγά, φρέσκα αυγά, Αυγά φρέσκα!...
δρ. Σταύρος Ευαγγέλου Καμαρούδης
Αρχαιολόγος

Τι ήθελε

ση!» θα έλεγαν τα σημερινά νιάτα τονίζοντας το άρθρο,
όπως στην αγγλική γλώσσα αλλά και σε πολλές διαφημίσεις.
Συμφιλιώνεται και πάλι με τη ζωή.
Όμως, τον μπάρμπα μου τον μνημονεύω και για
άλλους δύο λόγους. Ο πρώτος πιο επιστημονικός.
Όντας ο ίδιος ολιγογράμματος, το Δημοτικό μόλις που
είχε τελειώσει, διατηρούσε την αυθεντική ντοπιολαλιά.
Για μένα, τον εκκολαπτόμενο γλωσσολόγο, ανεκτίμητος θησαυρός…….
-«Μην ακούς και πολύ τον Αναστάση. Χωριάτικα τα
λέει». Φοβόταν η μητέρα μου, η Κατερίνα, «διδασκάλισσα», με τους καθωσπρεπισμούς και τις αντιλήψεις
της εποχής….(Πόσο άλλαξαν, αναλογίζομαι, ευτυχώς,
τα πράγματα από τότε). Γάργαρη βρυσομάνα η ομιλία
του και το χιούμορ του λαϊκό και πηγαίο.
Ο δεύτερος λόγος ευγνωμοσύνης μου πρακτικός.
-« Να σκώσουμι μπαλόνι», μου έλεγε γελαστός, κάθε
που έφταναν οι Απόκριες. Και με εφημερίδες, δύο τρία
καλάμια, δική του αλευρόκολλα και σπάγκο σκαρώναμε τον χαρταετό μας. Μάστορας ήταν στα ζύγια και η
ουρά πλούσια και ισορροπημένη. Με το πρώτο πετούσε. Συνήθως στα Αλώνια, μακριά από τα ηλεκτρικά καλώδια, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ξενοδοχείο « Μακεδονία Παλλάς», στη Νέα Παραλία, που το
θεμελίωναν τότε με με μεγάλες τσιμεντένιες κολόνες δίπλα στη θάλασσα. Και χαιρόμουν που ο αετός μας πήγαινε «αψηλότερα απού τς άλλνοι». Σχεδόν χανόταν
στα ουράνια μια ελάχιστη κουκίδα. Στέλναμε ύστερα μικρά χαρτάκια με τα ονόματά μας, τα «τηλεγραφήματα»,
όπως τα λέγαμε, που τα βλέπαμε να ανεβαίνουν σιγάσιγά ως επάνω. Κι αμολούσαμε καλούμπα. Ως το τέλος.
	Η «λεπτή κινητικότητα» , η «δημιουργική απασχόληση και φαντασία»,- όροι που άκουσα αργότερα
από ειδικούς ψυχοπαιδαγωγούς στα πανεπιστημιακά
έδρανα- σε όλο τους το μεγαλείο. Στον μπάρμπα- Αναστάση οφείλω τούτη τη δεξιότητα κατασκευής των αετών. Οι κόρες μας τη θαύμαζαν, και σε διαγωνισμούς
διακρίθηκα αρκετούς στο εξωτερικό. Θαρρώ, μάλιστα,
πως, παρόλο που πέρασαν πια χρόνια, πάντα θυμούμαι τις κινήσεις και είμαι έτοιμος να ψυχαγωγήσω με
τον τρόπον αυτόν αρκετά- μακάρι γρήγορα- τα εγγόνια……
Ας κλείσω, όμως, τούτη τη σύντομη σκιαγράφηση
με ένα περιστατικό, όπως μου το διηγήθηκε από πρώτο χέρι αυτόπτης μάρτυρας, η συμφοιτήτριά μου Σοφία
Πέτσα. Αλλά και ο ίδιος ο θείος.
Ο Αναστάσης διάβαζε τις εφημερίδες, ιδιαίτερα εκείνες της Θεσσαλονίκης, με μανία. Και παρακολουθούσε
τις εξελίξεις με ενδιαφέρον.
Κάποια μέρα, καθώς διαλαλούσε τα αυγά του στο κέ-

να μου παραγγείλει η σύζυγος Ιζαμπέλ- μέσω διαδικτύου παρακαλώ, σύγχρονοι τρόποι
επικοινωνίας- από το Παρίσι;
-« Να μην ξεχάσεις τις αναστάσιμες λαμπάδες και τις
βαφές των αυγών: δύο κόκκινες, αλλά και μπλε και πράσινη και κίτρινη.».
Και νάσου πάλι ξεπρόβαλε στη θύμησή μου ο μπάρμπας μου ο Ανάστασης, ο αυγουλάς. Με το ψάθινο καλάθι του- το χερούλι ενισχυμένο, να μην πληγώνει-, και
το ψαθάκι του.
«Αυγά, φρέσκα αυγά, αυγά φρέσκα.».
Από τότε, που ένιωσα τον κόσμο, τον θυμούμαι να διασχίζει οριζοντίως και καθέτως την περιορισμένη, τότε,
Θεσσαλονίκη των 300.000 κατοίκων και να διαλαλεί
τη διαλεχτή πραμάτεια του:
«Χωριάτικα αυγά. Για μωρά!.»,
Και, κάθε δυο-τρεις μέρες να πηγαίνει στην Γαλάτιστα, ταξίδι ολόκληρο πάνω από δέκα ώρες, για να
αγοράσει από τους συμπατριώτες του αυγά, να τα διαθέσει στη Συμπρωτεύουσα. Αλλά και στα γειτονικά χωριά . Κι ύστερα τον θυμούμαι τα βράδια στο φως μιας
ισχυρής λάμπας να τα ξεδιαλέγει ένα-ένα.
«Μην είναι κάποιο κλούβιο και ρεζιλευτούμε! Να ξεχωρίσουμε τα δίκροκα («τα μικρά απ΄τις πλάδις χώρια
τα πδούδια»). «Τα μεσαία, τα ραγισμένα, Στέλλα», έλεγε την γυναίκα του, «για ομελέτα».
Ύστερα τα τύλιγε ‘ένα- ‘ένα με φροντίδα περισσή, με
παλιές εφημερίδες, «μη μου σπάσουν» και ξεκινούσε, το
πρωί την γύρα. Είχε πολλούς συχνούς πελάτες με τακτικές παραγγελίες. Διανομή κατ’ οίκον, γνωστή σήμερα
με τον ξενόφερτο αγγλισμό ντελίβερυ (delivery). Αλλά
δεν ήταν και λίγοι και οι έκτακτοι. Γεγονός είναι, πάντως, ότι σε ένα πρωινό συνήθως ξεπουλούσε. Τον προτιμούσαν, γιατί τα αυγά του ήταν από κότες ελεύθερης
βοσκής, εγγυημένα. ‘Άλλωστε, τότε δεν υπήρχαν τα τεράστια σουπερμάρκετ με τα ελεγμένα ωοσκοπικά αυγά.
Από σύγχρονα πτηνοτροφεία και με επιστημονική επίβλεψη, Με ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
Και στα συνοικιακά μπακάλικα τότε πολλές φορές
μπαγιάτευαν……
Τι νόστιμα τα δίκροκα, φρέσκα αυγά του Αναστάση! Χτυπητά με μια κουταλιά ζάχαρη και λίγο κακάο σε
σκόνη. Η Όλγα, η παραμάνα μας από τη Βαρβάρα, συχνά μας τα ετοίμαζε για δεκατιανό. Όποιος δε τα δοκίμασε δεν μπορεί να με καταλάβει. Κι έχω από τότε
δοκιμάσει αναρίθμητα αυγά- (η αδυναμία μας οικογενειακώς )- αυγά μαγειρεμένα με πενήντα τουλάχιστον
τρόπους γαστριμαργικούς στην Ελλάδα, στη Γαλλία
από διάσημους σεφ, αλλά και αλλού στο εξωτερικό,
σε φημισμένα πανάκριβα εστιατόρια. Μα η νοστιμάδα εκείνη ούτε φαίνεται ούτε λησμονιέται. «Ή γεύ27
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ντρο της Θεσσαλονίκης, μια κυρία τον κάλεσε από το
μπαλκόνι:
-«Κύριε, ελάτε στον δεύτερο!» «Μια ντουζίνα αυγά»,
του είπε.
-«Πάρτι δικατρία, του ένα δίκρουκου χάρισμα ΄πού
τι’ μένα!»!
(Εδώ ταιριάζει η γαλλική έκφραση «Δεκατρία στη
δωδεκάδα» (treize a la douzaine’’), το παρασοδιακό
μάρκετιγκ, η προώθηση των προϊόντων).
-«Πόσο κάνουν;»
-«Τόσο.».
- « Ορίστε και να ξαναπεράσεις.».
-«Φχαριστώ», απάντησε ο Αναστάσης, μες στη χαράτου, μια που η πελατεία του θα αυγάταινε κι άλλο.
-«Πως σας λεν στου ιπίθιτου;»
-«Πέτσας. Οικογένεια Φώτη Πέτσα. Φώτης Πέτσας
γράφει στο κουδούνι.».
-«Φώτης Πέτσας;», έκανε έκπληκτος ο μπάρμπαΤάσος. «Ικίνους ου αρχιουλόγους απ΄σκαβ΄ζ΄Πέλλα;
Και στου Διρβέν;»
-«Ναι, εκείνος, ο αντράς μου.», απάντησε η νοικοκυρά. «Τον ξέρεις;»
-«Κυρά μ’, τουν διαβάζου στις φημιρίδες. Βρήκι τα
τάφ’ , τουν πάπιρου κι τουν κρατήρα. Είδα κι τα φουτουγραφίες. Θάμαξα. Μπράβου. Δεν γυρέβου παράδες ντιπ. Πάρ’ πίσου τα λιφτά. Όλα χάρισμα. Καλήν
όρεξ’ κι καλουφάγουτα».
Αδύνατον να πληρωθεί. Επέμενε. Και δεν γνωρίζω,
εάν άλλος επιστήμονας αρχαιολόγος έλαχε τέτοιας τιμής και αναγνώρισης από έναν απλό Μακεδόνα αυγοπώλη……………………………….

στα εβδομήντα ένα του χρόνια.
Μα θαρρώ πως κάθε Πασχαλιά ακούω τη διαπεραστική χαρακτηριστική φωνή του:
« Αυγά, φρέσκα αυγά, αυγά φρέσκα.».
Και τον είδα πάλι στο όνειρο μου, σήμερα χαράματα,
ταξιδεμένος για λόγους επαγγελματικούς στον απώτατο Βορρά, στο νησί της Θούλης, του Πυθέα του Μασσαλιώτη, να μου δίνει το στιβαρό του χέρι γελαστός.
-«Χριστός Ανέστη!
Κάναμε Πάσχα μαζί;»
Το έθιμο ήταν τότε μικροί και μεγάλοι να αλληλοευχηθούν, να ακουστεί κι άλλη ακόμη μια φορά η χαρμόσυνη είδηση.
«Αληθώς Ανέστη, Ανάσταση!»
Πατριώτισσες και πατριώτες μου Χαλκιδικιώτες,
εγκάρδιες Πασχαλινές ευχές.
Σημείωση
Ο αρχαιολόγος Φώτης Πέτσας (5.1.1918-27.2.2004), από
την Αρίστη Ζαγορίου Ιωαννίνων , από τους πρώτους αποφοίτους της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέσκαψε με επιστημονικό ζήλο
στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας και ιδίως στην Πέλλα και
την Ημαθία. Σε εποχές δύσκολες, με συνθήκες αντίξοες και
πρωτόγονα μέσα, έφερε και πάλι στην επιφάνεια απαράμιλλα
δείγματα τέχνης και πολιτισμού των αρχαίων Μακεδονων.
Επεσήμανε θέσεις αρχαιολογικές, ανέδειξε, διέσωσε. Με συνεχή υπομνήματα και διαβήματα προς τις Αρχές για τη διαφύλαξη των αρχαιολογικών μας μνημείων.
Άνθρωπος σπανίου ήθους, άριστος οικογενειάρχης, ευγενής και καλλιεργημένος, από τους πρωτεργάτες της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών με το σημαντικότατο εθνικό και επιστημονικό έργο. Κοντά του μαθήτεψαν πολλοί νεότεροι αρχαιολόγοι, οι οποίοι και τον τίμησαν μεταθανάτιο με Συνέδριο.
Στον Κύριο Φώτη, συμφοιτητή και φίλο του πατέρα μου,
οφείλω και τις πρώτες διαφωτιστικές αρχαιολογικές πληροφορίες για την αρχαία Χαλκιδική.

Πέρασαν πάνω από σαράντα χρόνια από τότε. Και
σχεδόν τριανταπέντε από την κοίμησή του. Λίγο μετά
τον καταστρεπτικό σεισμό του 1978. Τον Σεπτέμβριο,

Πένθη
Στις 16 Μαρτίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο ιατρός, τέως βουλευτής και παλαιό μέλος του Συλλόγου μας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ από το Στανό της Χαλκιδικής. Στην εξόδιο ακολουθία που εψάλη στο Μητροπολιτικό Ναό της Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Στις 3 Απριλίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο δάσκαλος και παλαιό μέλος του Συλλόγου μας ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΓΟΥΛΑΣ από το Στανό της Χαλκιδικής. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ι. Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου του
Στανού, όπου και ετάφη.
Στις 20 Απριλίου 2013 έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο δασολόγος και μέλος του Συλλόγου μας ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΤΣΗΣ , επί πολλά έτη δασάρχης Αρναίας και νυμφευμένος με την εξ Αρναίας νηπιαγωγό κ. Καίτη Καραστεργίου. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου Αρναίας, όπου και ετάφη.
Στις 3 Μαίου 2013 έφυγε από τη ζωή ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΟΛΙΟΣ από την Παλαιόχωρα, για πολλά-πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Χαλκιδικιωτών της Αθήνας, όπου κατοικούσε με την οικογένειά του. Κηδεύτηκε το Μέγα Σάββατο στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών (Νίκαια). Στην κηδεία παρέστη ο ευρισκόμενος στην Αθήνα για τις γιορτές του Πάσχα πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης.
Στις οικογένειες των μεταστάντων η Διοίκηση του Συλλόγου απευθύνει τα συλλυπητήριά της. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ τους.
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ΤΙ ΕΤΡΩΓΕ Η ΣΤΙΛΟΥΔΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

Πλημμυρίζει

Εκτός όμως από το τυρί υπήρχαν και διάφορα άλλα
συνοδά του ψωμιού για «να το ξεγελάσουν». Έτσι έβλεπες κάποια παιδιά να κρατούν μια φέτα ψωμί βρεγμένη
και πασπαλισμένη με ζάχαρη, κάποια άλλα μια φέτα περιχυμένη με λάδι και επάνω αλάτι και ρίγανη ή αλειμμένη με λίγδα, ταραμά, πολτοποιημένες ελιές ή μέλι. Σπάνια έβλεπες κάποιο παιδί να έχει τη φέτα του αλειμμένη
με βούτυρο και ζάχαρη ή βούτυρο με μέλι
ή βούτυρο με μαρμελάδα. Αυτά ήταν το
άκρον άωτον της γαστρονομικής πολυτέλειας της εποχής.
Εξαίρεση στην απογευματινή αυτή συνήθεια των παιδιών δε θα μπορούσε βέβαια να αποτελέσει η Στιλούδα. Όπως καθόταν, μαζεμένη και θλιβερή στην ακρούλα
της, κρατούσε κι αυτή κάποιο φαγώσιμο κι
έτρωγε εναλλάξ μια μπουκιά ψωμί και μια
από το άλλο φαγώσιμο. Και όλα συνέχιζαν
το ρυθμό τους μέχρι που έγινε η μεγάλη
αποκάλυψη, επακολούθησε ο μεγάλος χαμός και ο μεγάλος διασυρμός της Στιλούδας και η αιτία των μεγάλων τύψεων που
με κατατρέχουν μέχρι σήμερα.
Ένα παιδί κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι η Στιλούδα
στο ένα της χέρι κρατούσε βέβαια μια φέτα ψωμί, αλλά
στο άλλο της χέρι δεν κρατούσε τυρί ή κάποιο άλλο
φαγώσιμο, αλλά κρατούσε, άκουσον άκουσον, και στο
άλλο της χέρι επίσης ένα μικρό κομμάτι ψωμί και το
έτρωγε με πολύ μικρές μπουκιές εναλλάξ με τη φέτα
του ψωμιού από την οποία δάγκωνε πολύ μεγαλύτερες
μπουκιές.
Έγινε, όπως είπα, χαμός μετά τη φοβερή αυτή αποκάλυψη. Το παιδί που την έκανε το έβγαλε αμέσως βούκινο: «Όϊντε, αυτήν’(ι) τρώει ψουμί μι ψουμί αντί να
τρώει ψουμί κι τυρί».
Σε λίγο όλο το τσούρμο των παιδιών, με εμένα ανάμεσά τους, είχε μαζευτεί γύρω από τη Στιλούδα χαχανίζοντας και φωνάζοντας και ξαναφωνάζοντας: «Όϊντε,
αυτήν’(ι) τρώει ψουμί κι ψουμί. Γιατί, μαρή, τρως ψουμί μι ψουμί;» (είναι πολύ σκληρά τα παιδιά, έμαθα όταν
μεγάλωσα πια).
Η Στιλούδα ζάρωσε, μίκρυνε πιο πολύ από ότι ήταν και
σίγουρα ευχόταν να άνοιγε η Γη να την καταπιεί. Ήταν ένα
θέαμα αξιοθρήνητο, εφιαλτικό με θύτες το σύνολο των
παιδιών και θύμα τη φτωχή Στιλούδα. Τέλος όταν ύστερα
από ώρα τα γιουχαΐσματα και τα ξεφωνητά άρχισαν να καταλαγιάζουν, κατόρθωσε η Στιλούδα ξέπνοα να ψιθυρίσει:
«Ιμείς δεν έχουμι πατέρα στου σπιτ’ να μας αγουράζ’(ι)
τυρί κι η μάναμ’ μι δίν’(ι) να τρώου μια φέτα ψουμί κι ένα
κουμματούδ’ ψουμί να του τρώου για τυρί».
Νέα χάχανα και νέα «όϊντε» και νέος διασυρμός επα-

τύψεις η συνείδησή μου, μαυρίζει η ψυχή μου, όταν μου έρχεται στο νου το περιστατικό
με τη Στιλούδα το ανοιξιάτικο εκείνο δειλινό στην αλάνα
των παιδικών μου παιχνιδιών. Η Στιλούδα ήταν ένα κοριτσάκι 4-5 χρονών, λεπτό και εύθραυστο σαν μίσχος λουλουδιού, ένα κοριτσάκι φοβισμένο και κλεισμένο στον
εαυτό του σα πουλάκι λαβωμένο.
Ήταν η αμέσως μετά την κατοχή εποχή,
η ταραγμένη, η φριχτή για την πατρίδα μας
περίοδος, η εποχή του εμφυλίου.
Η Στιλούδα ζούσε με τη μάνα της σε ένα
σκοτεινό κατώι ενός σπιτιού της γειτονιάς
μου, όπου βρήκαν καταφύγιο, όταν ήρθαν
πανικοβλημένες στον Πολύγυρο από ένα
χωριό της Χαλκιδικής μέσα στη δίνη των
καιρών. Η μάνα της Στιλούδας μια λιπόσαρκη ταλαιπωρημένη γυναίκα μαυροφορούσα και μαυρομαντηλούσα έχασε τον
άνδρα της, όταν είχε ακόμα στην κοιλιά
της τη Στιλούδα. Έτσι χωρίς πόρους, χωρίς
στήριξη πήρε το παιδί της και ήρθε, όπως
είπα, στον Πολύγυρο και προσπαθούσε να
επιβιώσει ξενοδουλεύοντας.
Η Στιλούδα έμενε κλεισμένη στο κατώι, όσο έλειπε
η μάνα της στη δουλειά, όλο το πρωινό. Όταν όμως ερχόταν το απόγευμα και τα παιδιά της γειτονιάς μαζεύονταν σε κάποια αλάνα ή στο δρόμο και ξεσήκωναν τον
κόσμο με τα γέλια και τις φωνές τους, τότε έβλεπες και
τη Στιλούδα να ξεμυτίζει και να έρχεται δειλά δειλά στη
μάζωξη των παιδιών της γειτονιάς. Κούρνιαζε πάντα σε
μία άκρη, μια ψυχούλα τόση δα, που φαινόταν ακόμα
μικρότερη καθώς καθόταν συνεσταλμένη και μαζεμένη
και παρακολουθούσε με τα μεγάλα μάτια της με ζέση
και ενδιαφέρον όσα έκαναν τα άλλα παιδιά χωρίς να
τολμάει όμως να συμμετέχει στο παιχνίδι.
Εκείνα τα χρόνια υπήρχε συνήθεια, τηρούμενη με
θρησκευτική ευλάβεια από το σύνολο των παιδιών,
κάθε παιδί, όταν έβγαινε για παιχνίδι, να κρατάει στο
ένα του χέρι μια φέτα ψωμί (το λεγόμενο γουνίδ’ ή γουνίδα) και στο άλλο του χέρι κάποιο φαγώσιμο. Αυτό το
άλλο φαγώσιμο οι παλιοί συνήθιζαν να το χαρακτηρίζουν «αυτό, που ξεγελάει το ψωμί να κατιβαίν’(ι) σιακάτ». Το σύνηθες συνοδό του ψωμιού ήταν το τυρί. Μια
φέτα λοιπόν μεγάλη ψωμί στο ένα χέρι και ένα συνήθως
μικρό κομμάτι τυρί στο άλλο χέρι, το λεγόμενο ψωμοτύρι, ήταν το παραδοσιακό απογευματινό των παιδιών,
που το έτρωγαν, όπως είπαμε, πάντα παίζοντας στο δρόμο. Απαραίτητα η μάνα έδινε στο παιδί της κάθε φορά
την οδηγία: «Να δαγκάνεις πολύ ψωμί αλλά τσιμούδα
τυρί». Προφανώς για να επαρκέσει το λιγοστό τυρί να
ξεγελάσει όλο το ψωμί για να κατεβεί σιακάτ’!
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να την τρώει κανονικά, όπως τρώνε το ψωμί με μεγάλες
μπουκιές!
Η πρώτη μου όμως επαφή με το γεύμα της Στιλούδας
«ψωμί με ψωμί» ήταν για μένα μια εμπειρία πρωτόγνωρη για τότε και πηγή, όπως είπα, συνεχών και μεγάλων
τύψεων για το σήμερα. Τύψεων για τη βάρβαρη συμμετοχή μου στο διασυρμό της μικρής Στιλούδας, που ήταν
λεπτή σα μίσχος λουλουδιού και πονεμένη σα πουλάκι
λαβωμένο.

κολούθησε μετά τα λόγια της Στιλούδας. Η δύστυχη μικρούλα πιο μαζεμένη από ποτέ σηκώθηκε κι έφυγε και
δε θυμάμαι να ξαναφάνηκε στο απογευματινό παιχνίδι
των παιδιών της γειτονιάς μου μετά το γεγονός αυτό.
Αργότερα έμαθα ότι κάποιες μάνες όταν δεν είχαν
να δώσουν κάτι συνοδό της φέτας του ψωμιού, έδιναν
στο παιδί τους μαζί με τη φέτα και ένα μικρό κομματάκι ψωμί και του έλεγαν αυτό να το τρώει λίγο λίγο
με μικρές μπουκιές για τυρί, ενώ τη φέτα του ψωμιού

* * *

Μνήμες σχολικές από την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας κατά
το σχολικό έτος 1956-1957
ΣΤΑΥΡοσ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ
Καθηγητής Αστρονομίας Α.Π.Θ.

Ήρθε

η ώρα που έπρεπε κι εγώ Σχολείο για να πάω.
Αφού η μητέρα μου στόλισε με χίλιες δυο χαρές με πήρε
από το χέρι και με πήγε στο προαύλιο του Σχολείου, όπου
υπήρχαν περίπου άλλα 350 παιδιά, μερικά από τα οποία
ήταν και δεκαοκτάχρονα ξεχασμένα τσομπανόπουλα. Η
πρώτη ώρα πέρασε πολύ δύσκολα, ώσπου να χτυπήσει το
κουδούνι, καθώς μου φαίνονταν ότι το οξυγόνο που είχε
περιορισμένο η αίθουσα με τους 58 συμμαθητές μου όλο
και λιγόστευε. Δεν είχε προλάβει η μάνα μου να πάει στο
σπίτι και είχα καταφθάσει και εγώ αλαφιασμένος από την
ανελευθερία που είχα νιώσει. Αναγκάσθηκε η καημένη η
μάνα μου για δυο ή τρεις ημέρες να κάθεται έξω από τα
σύρματα της περίφραξης της αυλής τού Σχολείου για να
με ενθαρρύνει για την επόμενη ώρα.
Στην τάξη μου είχαμε και ένα συμμαθητή τον Αργύρη,
που είχε μείνει στάσιμος πολλές χρονιές στην πρώτη τάξη
και έρχονταν στο Σχολείο μόνον, όταν είχε κακοκαιρία
και δεν μπορούσε να γυρίζει ελεύθερος στους αγρούς και
στα ποτάμια. Μια μέρα που ήρθε ο Αργύρης στο Σχολείο
έκανε το λάθος η δασκάλα μας να τον κτυπήσει με τη
βέργα στα χέρια, όπως συνηθιζόταν, γιατί δεν είχε μαζί
του τίποτε το σχολικό, αλλά μόνο μια σφεντόνα (λάστιχο
το λέγαμε) για τα πουλιά στην κωλοτσέπη του χιλιομπαλωμένου παντελονιού του και μερικά βρόχια (τρίχινες
αλογίσιες θηλιές για τα πουλιά) περασμένα στο μπράτσο
του για να κρατούν τη φόρμα τους.
Με τη δεύτερη βεργιά, άρπαξε την κρανίσια βέργα
από τη δασκάλα και αφού τρύπωσε κάτω από το φουστάνι της την τράβηξε μια δυνατή τσιμπιά. Αυτή άρχισε να φωνάζει βοήθεια, αλλά ο Αργύρης πρόφθασε και
πήδηξε από το παράθυρο της τάξης, προτού φθάσει ο
άνδρας της, που ήταν πάντα δάσκαλος της ΣΤ΄ τάξης
στον πάνω όροφο του Σχολείου.

Τον Αργύρη τον ξαναείδαμε στο Σχολείο μετά από ένα
μήνα να τον φέρνει η χήρα μάνα του. Αυτή καβάλα στο
γαϊδούρι τους και τον Αργύρη δεμένο με ένα σχοινί να
τον σέρνει ο γάϊδαρος. Ένα μήνα ζούσε μόνος του σε μια
έρημη καλύβα στην τοποθεσία Χειμαδιό, καμιά δεκαριά
χιλιόμετρα μακριά από το χωριό πιάνοντας πουλιά με τα
βρόχια ή σκοτώνοντάς τα με τη σφενδόνα του.
Στην πρώτη τάξη είχαμε και μια συμμαθήτρια την μεγαλύτερη κόρη του κεντρικού καφετζή του χωριού μας,
την οποία βάραινε η μεγάλη επίδοση του αμέσως μικρότερου αδελφού της, που ήταν ένα χαρισματικό παιδί.
Αυτός ο αδελφός της από τεσσάρων χρονών είχε αρχίσει να διαβάζει και κυρίως να κάνει όλες τις πράξεις της
αριθμητικής και να λύνει προβλήματα τεσσάρων πράξεων χωρίς χαρτί και μολύβι μέσα στο καφενείο.
Είχαν έρθει δημοσιογράφοι στο χωριό και το έγραψαν
και οι εφημερίδες. Ανεξήγητα όμως, όταν την επόμενη
χρονιά πήγε στην Α΄ τάξη (τότε δεν υπήρχαν Νηπιαγωγεία), τα ξέχασε όλα και με χίλιες δυσκολίες τελείωσε το
Δημοτικό Σχολείο.
Η συμμαθήτριά μου όμως, η αδελφή του, πριν την κατάρρευση του μύθου του αδελφού της, καθώς δεν ήταν
καλή μαθήτρια έτρωγε το ξύλο ανελέητα από τον πατέρα
της για μεγαλύτερη επίδοση στα μαθήματα. Έτσι μια μέρα
που η άσχημη βαθμολογία από τη δασκάλα μας προμήνυε φοβερή καταιγίδα κρύφτηκε για τρεις ολόκληρες
ημέρες νηστική κάτω από μια τενεκεδένια λεκάνη, που
είχε κάθε σπίτι για το κάπου-κάπου μπάνιο των παιδιών.
Αυτή ήταν η αιτία να της μείνει μια για πάντα το παρατσούκλι «πλάδα», δηλαδή πουλάδα, κότα σε νεαρή ηλικία
δυνάμενη να γίνει κλώσσα και αυτό διότι αν μια κότα,
που ήθελε να γίνει κλώσσα, κάθονταν στη φωλιά χωρίς
να γεννάει αυγά και η οικοδέσποινα δεν επιθυμούσε να
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της προσθέσει αυγά για να τα κλωσσήσει, τότε, αφού την χεια όλα μαζί κατευθύνονται προς το μεγαλύτερο ποτάμι
έβαζε για αρκετή ώρα κάτω από τη βρύση, στη συνέχεια, της Χαλκιδικής, τον Χαβρία, που χύνεται στην Ορμύλια.
την σκέπαζε με μια λεκάνη, ώστε εκεί στα σκοτεινά και Στις όχθες αυτού του ποταμού φυτρώνουν οι παπλομαντήλες, που είναι φυτά μονοετή με τεράστια ολοστρόγγυλα
χωρίς φαγητό για μερικές μέρες να ξεκλωσσήσει.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στην πρώτη τάξη φύλλα. Αυτές τις παπλομαντήλες χρησιμοποιούσαμε ως
του Δημοτικού Σχολείου είδαν πολλά τα μάτια μου, που ομπρέλες τόσο στη βροχή όσο όμως κυρίως για τον μεσηγια τα σημερινά παιδιά φαίνονται για παραμύθια (γι’ μεριάτικο καλοκαιριάτικο Ήλιο, όταν βοσκούσαμε τα ζώα
αυτό εξάλλου και τα αναφέρω), αλλά τώρα θα περιο- μας.
Πάνω σ’ αυτά τα μεγάλα φύλλα, δίπλα στα νερά του
ριστώ στα γεγονότα που ακολούθησαν την τελευταία
εκδρομή του σχολικού αυτού έτους. Πήγαμε στον «Άγιο μικρού αυτού ποταμού, που έχει νερό όλο το χρόνο,
Γεώργιο», μια τοποθεσία στο ποταμάκι του χωριού μας, λιάζονταν οι νεροφίδες που ήταν τότε άφθονες, καθώς
του παλαιού δρόμου προς το Γομάτι. Εκεί υπάρχει ακό- τα ποτάμια ήταν καθαρά και γεμάτα με ψάρια (κυρίως
μη και σήμερα μια βρύση σ’ ένα ανάχωμα της όχθης του ομπριάνες και τηλινάρια) και με χιλιόμορφα βατράχια.
Μάζεψε λοιπόν αυτός ο μαθητής
μικρού αυτού ποταμού, δίπλα
της έκτης τάξης έναν τενεκέ νεσ’ ένα πελώριο γέρικο πλατάνι
ροφίδες, μια και ήταν αρχές Ιουκαι άφθονα καβούρια κάτω από
νίου και όταν μαζευτήκαμε για
τις κατάμαυρες πέτρινες πλάκες
προσευχή στο προαύλιο του Σχοπου σκεπάζουν την κοίτη του.
λείου και οι δάσκαλοι ήταν όλοι
Οι μικρότεροι μαθητές παίζαμαζεμένοι στα σκαλοπάτια της
με με τα καβούρια, ενώ κάποιοι
εισόδου για να μας βλέπουν από
μεγάλοι μαθητές της έκτης τάψηλά, τις άδειασε από τον τενεκέ
ξης, που γνώριζαν καλά την
μπροστά στη σκάλα. Οι τσιρίδες
περιοχή, έφυγαν από το χώρο
των δασκάλων, κυρίως των γυτης εκδρομής και πήγαν για να
ναικών, έφθαναν απ’ άκρη σ’ άκρη
κολυμπήσουν στα βυράγγια (μισ’ όλο το χωριό. Ο μαθητής αυτός
κρές λιμνούλες) του ποταμού
εξαφανίστηκε και καθώς ήταν οραυτού και κυρίως στου «Λιώφανός από πατέρα και η μητέρα
πα τον Βύραγγα», που από το
του δεν μπορούσε να του επιβληπολύ βάθος του ανάμεσα στα
Αγόρια του Δημ. Σχολείου Μεγ. Παναγίας
θεί δεν ξαναφάνηκε στο Σχολείο
βράχια δεν φαίνεται ο πυθμέμε τους δασκάλους τους (δεκαετία 1950)
μέχρι που έκλεισε το Σχολείο για
νας του. Δεν άντεξαν όμως στον
(Από το λεύκωμα Διαδρομές στο παρελθόν
καλοκαίρι και έφυγαν οι δάσκαπειρασμό για να ψάξουν και για
Μ. Παναγίας)
λοι για τα χωριά τους.
μερικά κεράσια, που είχαν αρχίΈνας όμως άλλος μαθητής της
σει ήδη να γαλανίζουν. Τελικά,
εμείς, όλο το σχολείο, ξεκινήσαμε για την επιστροφή έκτης τάξης επηρεασμένος από την ιστορία της Επαναστάαργά το απόγευμα χωρίς αυτούς, οι οποίοι κόβοντας σεως του 1821, που διδάσκονταν, βρήκε έναν άλλο τρόπο
δρόμο ανάμεσα από τα χωράφια μάς πρόλαβαν λίγο έξω να εκδικηθεί τους δασκάλους που τον έδειραν. Συνέλαβε
από το χωριό. Δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στη σειρά μια ιδέα που τελικά εξελίχθηκε σε πολεμική μικροεπιχείρηκαι ο νεώτερος των δασκάλων τούς κυνήγησε με μια τε- ση από το δάσκαλο και τους μαθητές της έκτης τάξης και
ράστια βέργα, αλλά αποδείχθηκε πολύ μικρός μπροστά απασχόλησε αρκετά χρόνια ολόκληρο το χωριό. Ο δάσκαλος της έκτης τάξης είχε μεγάλο πάθος για την ιστορία της
τους για να τους φθάσει στην ταχύτητα.
Την άλλη μέρα όμως έγινε πανωλεθρία καθώς στη σκά- επαναστάσεως του 1821 και ως διευθυντής έπαιρνε πάντα
λα του Σχολείου όλοι οι άνδρες δάσκαλοι έσπασαν όλες τις την έκτη τάξη. Όταν δίδασκε την ιστορία μέσα στην τάξη
βέργες τους, που είχαν στις τάξεις τους, κτυπώντας τους γίνονταν ηθοποιός, παριστάνοντας την Κολοκοτρώνη,
αλύπητα. Γρήγορα όμως αυτοί με πρώτους τα τσομπανό- τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ή κάποιον άλλο ήρωα της επαπουλα επαναστάτησαν και έφυγαν, βρίζοντας με δεκάδες ναστάσεως, χρησιμοποιώντας τη βέργα του για όπλο και
παρατσούκλια όλους τους δασκάλους και απειλώντας τους ανεβαίνοντας πάνω στα θρανία ή πυροβολώντας οχυρωμε τα τσομπανόσκυλά τους. Τόσο πολύ φοβήθηκαν, οι δα- μένος πίσω από κάποιο θρανίο, αν και ήταν πολύ σοβαρός
σκάλες ειδικά, την φοβέρα με τα τσομπανόσκυλα, που θα τα και αυστηρός.
Το παρατσούκλι του ήταν Βόγκας για υποβάθμιση
έσμιγαν για να ορμήξουν εναντίον τους, ώστε έκαναν πολύ
καιρό για να ξαναβγούν στους δρόμους έξω από το χωριό από τους μαθητές της προσωπικότητάς του, μια και Βόκαι ειδικά προς το Προσκύνημα, που το συνήθιζαν τα Σαβ- γκας λέγονταν ένας πάμπτωχος και εξαθλιωμένος στη
ζωή Ιερισσιώτης, ο οποίος κατά καιρούς πουλούσε στο
βατοκύριακα.
Ένας όμως απ’ αυτούς μηχανεύτηκε μια άλλη μέθοδο χωριό μας βδέλλες και αυγά. Τις βδέλες τις μάζευε καθ’
για να εκδικηθεί τους δασκάλους. Το πιο μεγάλο ποτάμι οδόν, καθώς έρχονταν με τα πόδια ή σπανιότερα με ένα
του χωριού μας είναι αυτό που έρχεται από την Μικρή Πα- γέρικο γαϊδουράκι από την Ιερισσό. Έμπαινε με γυμνά
ναγούδα, στα ανατολικά σύνορα του χωριού και το οποίο, πόδια στα βυράγγια (μικρές λιμνούλες που σχηματίζουν
λίγο πριν αφήσει το χωριό, ενώνεται με τα άλλα δύο μικρό- τα ποτάμια), που συναντούσε στο δρόμο του κυρίως κοτερα, που είναι σκεπασμένα μέσα στο χωριό, και στη συνέ- ντά στο Γομάτι και αυτές κολλούσαν στα πόδια του. Με
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και σφύριζαν από τη δύναμη που τις έριχνε. Τότε ένας θερμόαιμος μαθητής πεισματωμένος ξέφυγε από την καθοδήγηση του στρατηγού-δασκάλου και τρέχοντας με ταχύτητα
κατόρθωσε και μπήκε από την ανοιχτή πόρτα μέσα στην
καλύβα και έβαλε φωτιά στα άχυρα της σκεπής. Η καλύβα
έγινε παρανάλωμα της φωτιάς και ευτυχώς πρόλαβε και αυτός να φύγει και κυρίως ο άλλος να πηδήξει από τη σκεπή
και να εξαφανιστεί μια για πάντα από το Σχολείο.
Εγώ πάντως εκείνο το καλοκαίρι τον ξαναείδα στην
καλύβα μας που περαστικός από εκεί πήγε σε μια αγελάδα μας για λούσιμο και κτένισμα. Ήταν η μόδα τα μαλλιά
των ανδρών να είναι γυρισμένα προς τα πίσω και τα μικρά
άγρια παιδικά μαλλιά για να γυρίσουν προς τα πίσω μόνο
μια μέθοδος υπήρχε. Όπως ήταν τα κεφάλια μας μουσκεμένα από τον αλμυρό ιδρώτα οι αγελάδες με την τραχιά
τους γλώσσα αρέσκονταν να μας γλείφουν τα μαλλιά για
λίγο αλάτι και μάλιστα για πολλές ώρες. Ήταν η εποχή
που το αλάτι ήταν ακριβό και μόνο από το μονοπώλιο της
Αρναίας μπορούσε να το αγοράσει κανείς και έτσι δεν το
δίναμε στα ζώα που τα αρέσει πάρα πολύ.
Τελικώς έμαθα πως μετά τη στρατιωτική του θητεία
πήρε το απολυτήριό του από το Δημοτικό Σχολείο, που
λειτούργησε αργότερα ως Νυκτερινό Σχολείο για όσους
δεν είχαν τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο και αυτοί τελικά ήταν πάρα πολλοί. Πιστεύω πάντως ότι και με τα
λίγα αυτά περιστατικά που ανέφερα παραπάνω να έπεισα τους νεαρούς σε ηλικία αναγνώστες για το πόσο διαφορετικά μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά, αλλά δυστυχώς
ξεχαστήκαμε στο διάβα της ζωής μας και τώρα ευθυνόμαστε για πολλά που πράξαμε, μη ασκώντας δράση
ενεργών πολιτών, και τα οποία δυστυχώς έχουν πολύ
άσχημες σήμερα συνέπειες για όλους μας.

λίγο ξύδι τις ξεκολλούσε, τις έβαζε μέσα σ’ ένα μπουκάλι με νερό και τις πουλούσε στο χωριό για θεραπεία
των γερόντων από πονοκεφάλους λόγω υψηλής πίεσης,
καθώς βρίσκονταν στα πρόθυρα εγκεφαλικών.
Τα αυγά όμως πάλιωναν, ώσπου να τα μαζέψει από
τις λίγες κότες του και στη συνέχεια από το κούνημα στο
δρόμο κουκλουτούσαν (κουνιούνταν ο κρόκος τους)
τόσο πολύ σαν να ήταν κλούβια (χαλασμένα), ώστε καμιά οικοκυρά και κυρίως οι μπακάληδες δεν τα αγόραζαν.
Έτσι αγανακτισμένος ο καημένος έτρωγε από τα νεύρα
του όλα τα αυγά ωμά για να μην τα πετάξει και γελούσαμε εμείς οι μαθητές που τον ακολουθούσαμε παίζοντας.
Παρασύρθηκα όμως και είπα πολλά για τον τελευταίο
αβδελά Κώστα Βόγκα, που το όνομά του το χρησιμοποιούσαν στο χωριό για να κοροϊδεύουν τον διευθυντή
του Σχολείου μας, επειδή τιμωρούσε πολύ αυστηρά τους
άτακτους μαθητές. Μια μέρα λοιπόν αυτός ο μαθητής
που ήθελε να εκδικηθεί τον δάσκαλό του ανέβηκε στην
αχυρένια σκεπή μιας ξύλινης καλύβας, που βρίσκονταν
σ’ ένα μικρό λόφο απέναντι από το Σχολείο και από εκεί
φώναζε συνέχεια «Βόγκα, Βόγκα…», που ήταν το παρατσούκλι του διευθυντή. Όσο και αν έκανε υπομονή
ο διευθυντής, δεν άντεξε και οργάνωσε τα αγόρια της
τάξης του να κάνουν πράξη το μάθημα της Ιστορίας με
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο στο χάνι της Γραβιάς.
Κρυφά-κρυφά περικύκλωσαν την καλύβα για να τον
συλλάβουν. Αυτός όμως τους είχε πάρει είδηση και ανέβασε
στην σκεπή της καλύβας δεκάδες πέτρες για πολεμοφόδια.
Όσο και αν προσπάθησαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης, που
μερικοί ήταν σε ηλικία για στράτευση, με τις στρατηγικές
εντολές του δασκάλου δεν τα κατάφερναν να πλησιάσουν
την καλύβα γιατί οι πέτρες από τη σκεπή πήγαιναν βροχή

* * *

μπάρμπα – Γιώργης Χριστοφορίδης,
ένας θυμόσοφος…
Άγγελος Μάντσιος
του Φιλώτα

Γεννήθηκε

στη Νικήτη τον Αύγουστο του
1896. Την δεκαετία του ’50 εμείς τον θυμηθήκαμε μεσόκοπο.
Μικρός το δέμας, ήταν δεν ήταν 1,60 μ., ευγενικός,
κοινωνικός, φιλήσυχος, ευπροσήγορος, σώφρων, ευφυής, συμπαθέστατος. Έβλεπε πίσω από τα γυαλάκια του
τον κόσμο, παρατηρώντας τον … «άμα και σκώπτων».
Τον χαρακτήριζε αυξημένη αίσθηση του έξυπνου λόγου
και τον κατείχε μια μόνιμη, ελαφρά, καλοπροαίρετη
σκωπτική διάθεση.
Οι απαντήσεις και ανταπαντήσεις του στους συνομιλητές του, καίριες, λακωνικές και με νόημα. Θα μπορούσε, τηρουμένων των αναλογιών, να χαρακτηρισθεί και
ως ένας θυμόσοφος της εποχής του.

Παντοπώλης ήταν ο μπάρμπα – Γιώργης και το παντοπωλείο του το είχε στο ισόγειο του σπιτιού του, κοντά στην
κεντρική μας αγορά ή καλύτερα κοντά στον κεντρικό …
λάκκο μας, εκεί που αρχίζει το καλντερίμι, συνεχίζοντας
τον χωματόδρομο, τον ερχόμενο από το Χοροστάσι, όσο,
τέλος πάντων, Χοροστάσι γλίτωσε, παρά την επαγρύπνηση, γενικώς, των «Θεσμικών» μας, από τους ακόρεστους
εραστές της …εγγείου ιδιοκτησίας. Το καλντερίμι, στην
συνέχεια περνά μπροστά από την καινούρια «Τσέσμα» και
ανηφορικά καταλήγει στον Άη-Νικήτα μας.
Από την οροφή του παντοπωλείου του, κρεμόταν, πέραν του … παραδοσιακού ΛΟΥΞ, και ένας πολύ μικρός
ηλεκτρικός λαμπτήρας – σωστά το διαβάσατε - μικράς
εντάσεως φωτισμού, βιδωμένος στο κέντρο ενός μικρού
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επίσης κυκλικού, κατάλευκου, εμαγέ καταυγαστήρα. πούν, χαμηλά γύρω – γύρω. Πού οφείλεται ;
Ο Γιώργος αιφνιδιάστηκε… κάτι μουρμούρισε…
Αυτός ο μικρός λαμπτήρας έπαιρνε ηλεκτρική ενέργεια
από την μοναδική τότε στη Νικήτη, ανεμογεννήτρια – αλλά κρατώντας κάποια επιφύλαξη, του είπε.
- Θα το μελετήσω και θα σου απαντήσω.
μύλο τη λέγαμε - εγκατεστημένη στην κορυφή της στέΌταν αργότερα συναντήθηκαν πάλι, ο Γεωπόνος
γης του σπιτιού του, προκαλώντας την περιέργεια και
προσπάθησε να του εξηγήσει.
στη συνέχεια τον θαυμασμό μας.
- Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας … τα χαμηλά
Μικροί μαθητές, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού,
εμείς τότε, αφελείς και άδολοι παραγγελιοδόχοι των λίγο ρεύματα του αέρος … σε συνδυασμό με την χλωροφύλμεγαλύτερων και λίγο … εξυπνότερων παραγγελιοδοτών λη …η οποία …
- Άσε Γιώργο, τον διέκοψε ο
μας, επισκεπτόμαστε, με καμάρι, το
μπάρμπα – Γιώργης, μην κουράζεπαντοπωλείο του.
σαι. Θα σου εξηγήσω εγώ.
- Μπάρμπα – Γιωρ’ να μι δώωκ’ς
Και εξήγησε στον εμβρόντητο
ένα σηκουβάραμιτηνπηχ’(ι) !
νεαρό Γεωπόνο πως …περνά, συχνά
- Μπάρμπα – Γιωρ’ να μι δώωκ’ς
– πυκνά, απ’ το περιβόλι, ο Τσάγκας
100 δράμια συλειπεινούς !
με τα γελάδια του κι εκείνα, τα άτιΧαμογελούσε
συγκαταβατικά
μα, τρώνε με βουλιμία τα πράσινα,
και απαντούσε :
χλωρά, τρυφερά μύγδαλα – τσάγα- Να’ρτ’ να του παρ’ αυτός που σ’
λα τα λένε αλλού – μέχρι όπου φτάέστειλι.
νει ο τεντωμένος λαιμός τους.
Δεχόταν όλα τούτα και παρόμοια
Είχε όμως, ο συμπαθής μπάρμπα
πειράγματα με κατανόηση, όπως
– Γιώργης, και το μικρό του ατύχηάλλωστε δεχόταν και οι χωριανοί
μα.
μας τα παροιμιώδη, πνευματώδη,
23 Απριλίου ήταν, ανήμερα της
πειράγματά του.
ονομαστικής του εορτής και όπως
Συχνά, οι πελάτες του, σε ακακάθε χρόνο στολίστηκε, νωρίς –
τάλληλες ώρες, και ενώ ο ίδιος βρινωρίς, να πάει να εκκλησιαστεί στο
σκόταν επάνω στο σπίτι του αναεξωκκλήσι του Άη – Γιώργη, 3 χιπαυόμενος, τον καλούσαν με όσο
Ο μπαρμπα – Γιώργης στο παντοπωλείο του λιόμετρα απόσταση από το χωριό
δυνατή μπορούσαν, φωνή.
(αρχ. Γιάννη Δ. Κανατά)
μας.
- Μπάρμπα – Γιώωρρρ!
Ετοίμασε τον γαϊδαράκο του, τον
- Δεν είμαι εδώ! Απαντούσε ήρεμα, προκαλώντας την απορία τους, βάζοντας ταυτόχρο- σαμάρωσε, καβαλίκεψε και αγάλι – αγάλι έφτασαν, κι οι
δυο, στον προορισμό τους. Ξεπέζεψε, έδεσε από παρανα σε δοκιμασία τον… δείκτη ευφυΐας μερικών…
Θρήσκος, ευλαβής, νοικοκύρης και ως εκ τούτων, εκ- κείμενη της εκκλησίας εληά, με τον «βοσκό», με χαλαρή
κλησιαστικός επίτροπος για πολλά χρόνια, ήταν πάντα θηλιά, μακρυσκοινισμένο, τον γαϊδαράκο για να βόσκει,
υπεύθυνος της δημοπρασίας, της προμήθειας των σφα- κι όταν τελείωσε ο εκκλησιασμός, τον έλυσε, ξανακαβαγίων [τραγιά] για το καζάνι – παναϊρ, στη γιορτή του λίκεψε και πήραν το δρόμο της επιστροφής.
Λίγο πριν φτάσουν στο χωριό, στα πρώτα σπίτια,
Άη-Νικήτα μας.
Τις επόμενες της γιορτής μέρες, στα καφενεία, άκου- «σ’τ’ς Βρανέζ’ς του μπγαδ’», κάτι τρόμαξε τον γαϊδαράγε με προσοχή και σιωπηλός, τα σχόλια, τις παρατηρή- κο, κάτι τον έσκιαξε, έσκυψε, στήλωσε τα μπροστινά του
σεις, τις επικρίσεις μερικών μεμψίμοιρων χωριανών μας, ποδάρια στο έδαφος, σταμάτησε απότομα, κι ο μπάρμπα
τα σχετικά με την διαδικασία και το αποτέλεσμα της – Γιώργης, ξεθαρρεμένος, αλλά και λόγω της αδράνειας,
διέγραψε ημικυκλική τροχιά πάνω από το χαμηλωμένο
δημοπρασίας.
- Εσύ, δεν θα πεις τίποτα; Τον ρωτούσαν παροτρύνο- κεφάλι του ζώου, προσγειώθηκε στο έδαφος, ανώμαλα,
με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον καρπό του δεξιού
ντάς τον οι φίλοι του κι εκείνος απαντούσε:
- Όταν οι ανεύθυνοι ομιλούν, οι υπεύθυνοι δεν είναι του χεριού.
Τον μετέφεραν, οι παρευρισκόμενοι, στο χωριό, και
εδώ! [σιωπούν].
Κάποιος, σ’ άλλη περίπτωση, παρατήρησε μια τρυ- απουσιάζοντος του Πολυνίκη, τον πήγαν στην Ορμύλια,
πούλα στο πανταλόνι του και θέλησε να τον πειράξει, στον εκεί «πρακτικό», …την θειά Πολυτίμη Τσαμαγκδά.
Ο Πολυνίκης στο χωριό μας, τη Νικήτη, ασκούσε
λέγοντάς του:
από μεράκι και αμισθί το «επάγγελμα» του πρακτικού
- Μπάρμπα-Γιώρ’, του παντιλόν’(ι) είνι τρύπιου.
- Τρύπιου, αλλά είνι ‘θκόμ’ [δικό μου], του απάντη- … ορθοπεδικού. Κλάπωνε με τσίτες και καλαμίδες τα
«βγαλμένα» και σπασμένα ποδάρια κυρίως των μικρών
σε.
Συνάντησε τότε, τον πρωτοδιορισμένο Γεωπόνο μας, ζωηρών ζώων –κατσ’(ι)κούδια κι αρνούδια, που ανέτον εκ της περιφερείας Τρικάλων καταγόμενον Γεώργιο μελα «παράπαιζαν» στα γρασίδια -, …ενίοτε δε και τα
Ράδο – Νικητιανός εξ επιλογής κι αυτός τελικά - και χειρούδια ημών των ακατασύχαστων καταραχιάδων, με
του υπέβαλε το εξής, προς προβληματισμόν, υποχθόνιο
ερώτημα.
συνέχεια στη σελίδα 39
- Γιώργο, οι αμυγδαλές στο περιβόλι μου, δεν καρ33
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
• Ειδήσεις, τοπικά νέα, συμβάντα και σχόλια από τα χωριά της Χαλκιδικής, όπως τα διαβάσαμε κι εμείς σε παλιές
εφημερίδες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, ακόμη και των Αθηνών. Επιδίωξή μας είναι να φιλοξενούμε κάθε
φορά όσο το δυνατόν περισσότερες εφημερίδες, σε θέματα που αφορούν τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο και τα χωριά
της Χαλκιδικής και το καθένα δίνει το κλίμα της εποχής που αναφέρεται.

ΑΛΗΘΕΙΑ
8 Απριλίου 1904: ΕΝ ΠΟΛΥΓΥΡΩ 3 Απριλίου 1904
….Δυστυχώς ο λόγος και πάλιν περί ληστείας. Τη ενάτη
ώρα τουρκιστί της προχθές Πέμπτης συμμορία ληστών, συγκειμένη εκ δέκα και επέκεινα ατόμων συνέλαβε παρά την
θέσιν «Γκαβρόλακα» μίαν περίπου ώραν απέχουσαν εντεύθεν τρεις Τσελέπιδας μετά του Μειμούρη και του γραμματέως, ήτοι εν όλω πέντε, επιστρέφοντας εκ των χωρίων, ούς
αφού οδήγησαν εις ασφαλές μέρος, εξήτασε διαφοροτρόπως, μετά τετράωρον δε περίπου απέλυσεν, αφού επείσθη
ότι δεν ήσαν εκείνοι, ούς προσεδόκα να συλλάβει…
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
25 Απριλίου 1912: Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Μεθ’ όλα τα γραφέντα περί της εν Χαλκιδική εκρύθμου καταστάσεως, φαίνεται ότι δεν ελήφθησαν σοβαρά τα μέτρα προς εξόντωσιν των λυμαινομένων τα μέρη
εκείνα συμμοριτών….
Την παρελθούσαν Παρασκευήν 20ην τρέχοντος μεταξύ Πολυγύρου και Καιτζίκ παρά την θέσιν Καβρόλακκα
συνελήφθη ταξειδιώτης τις εξ Ηπείρου τη συνοδεία ενός
αγωγιάτου Παναγιώτου Σύμου εκ Πολυγύρου. Αφού δε
οι λησταί εβασάνισαν αμφοτέρους έλαβον ό,τι έφερον
επ’ αυτών και τους απέλυσαν κακώς έχοντας…
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
15 Ιουνίου 1926: ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τηλεγραφούν εκ Στρατωνίκης της Χαλκιδικής ότι
προχθές Τετάρτην και ώραν 3 μ. μ. το πρώτον αυτοκίνητον διήλθε δια του όρους Χολομώντος.
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
10 Ιουνίου 1945: ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αφ’ ής στιγμής το Ρωσσικόν Μετόχιον κατελήφθη υπό
του Βουλγαρικού Στρατού, το Αγροτικόν Νοσοκομέιον διελύθη, τα υλικά δε τούτου μετεφέρθησαν εις Πολύγυρον. Σήμερον οπότε ο εχθρός έφυγε και η ελευθερία
εγκατεστάθη… γεννάται το ζήτημα της επανεγκαταστάσεως του Αγροτικού Νοσοκομείου Καλαμαριάς.
Ως γνωστόν το Νοσοκομείον τούτο συνεστήθη το
πρώτον κατά το 1928 υπό του «Συλλόγου Αμερικανίδων
Κυριών» και προσέφερε πολλάς υπηρεσίας εις την περιοχήν Καλαμαριάς κατά τα έτη εκείνα. Έπειτα όμως… το
Νοσοκομείον λόγω των πενιχρών μέσων άτινα διέθετε δεν κατόρθωσε να αποδώσει την δέουσαν εργασίαν
παρ’ όλον τον ζήλον… των ιατρών τούτου.
Πολλοί είναι οι λόγοι… οι οποίοι καθιστούν ελαττωματικήν την λειτουργίαν του Νοσοκομείου τούτου, και
πρώτον το μέρος εις το οποίον εγκατεστάθη αρχικώς,
δηλ. το Ρωσικόν Μετόχιον, διότι τα τρόφιμα πρέπει να
μεταφέρονται εκ Μουδανιών, ακόμη και το νερό από τον
συνοικισμόν Ζωγράφου. Συνεπώς, Νοσοκομείον το οποί-

ον δεν έχει άφθονον νερό και τρόφιμα εις πρώτην ζήτησιν, δεν δύναται να υπολογίζεται ως Νοσοκομείον…
4 Απριλίου 1954: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατά την εσπέραν του παρελθόντος Σαββάτου εις
την μεγάλην αίθουσαν του ξενοδοχείου «Μεντιτεράνειαν» διεξήχθη ο χορός του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης. Λόγω όμως του ακαίρου της διεξαγωγής
του… απουσίαζον εκ τούτου πλείστοι εκ των γνωστών
μελών του συλλόγου.
Παρ’ όλα ταύτα όμως επεκράτησεν ζωηρόν κέφι μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι… εγλέντησαν ως
μία οικογένεια, χορεύσαντες πλην των συνήθων ευρωπαϊκών χορών και όλους τους χορούς της Χαλκιδικής
με δυο γκάιντες τας οποίας προσεκόμισεν ο επί τούτου
προσκληθείς δήμαρχος Πολυγύρου κ. Καραγκάνης ως
και με διάφορα λαϊκά τραγούδια της Χαλκιδικής.
Κατ’ αρχήν η έναρξις του χορού εγένετο από ομάδα εκ
δεσποινίδων ενδεδυμένων με παλαιάς ενδυμασίας γυναικών Πολυγύρου με επικεφαλής την δίδα Μυρτώ θυγατέρα
του προέδρου του Συλλόγου κ. Χρ. Οικονόμου, τη συνοδεία και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου…
Κατά την χοροεσπερίδα ταύτην παρέστησαν… ο
πρόεδρος του Συλλόγου Χαλκιδικέων κ. Οικονόμου, ο
αντιπρόεδρος κ. Κώνστας, το Συμβούλιον αποτελούμενον εκ των κ. Φτίκα, Θεμελή, Κατσαούνη, Φιλιππίδη,
Ιατροπούλου, Βασιλικού και Τσακάλου…
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
5 Μαΐου 1974: Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2 – 1
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (Του ανταποκριτού μας κ. Καστρέτσιου)Τη μεγάλη έκπληξη εσημείωσε σήμερον η τοπική
Νίκη επιβληθείσα της πρωτοπόρου και βεβαίας πρωταθλητρίας Καστοριάς με σκορ 2-1.
Χωρίς καμία αμφιβολία η Νίκη έπαιξε ένα απ’ τα καλύτερά της παιχνίδια. Όλοι οι ποδοσφαιρισταί της παρουσίασαν τον καλύτερό τους εαυτό με πρώτο και καλύτερο τον εκπληκτικό γκολκήπερ της Κόκκαλη…
Στο 23΄ λεπτό ο Ζούνης με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο «Γ» της εστίας του Ερμείδη και
άνοιξε το σκορ…
Ο Αλεξιάδης με κεραυνοβόλο σουτ στο 65΄ ισοφάρισε.
Το 2-1 σημειώθηκε στο 69΄ με κεφαλιά-ψαράκι του Κλημά.
Οι συνθέσεις: ΝΙΚΗ: Κόκαλης ΙΙ, Ζούνης, Κούφατζης,
Μπόλκας, Κλημάς, Ασβεστάς, Τζημιτρέας, Καρράς, Κουλακιώτης, Μαλέτσικος. ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Ερμείδης, Καραβίδας,
Μακρόπουλος, Παράσχος, Τσαλουκίδης, Σιάντσης, Κόπανος, Αλεξιάδης, Μοσχοφίδης, Κεσσίδης, Αφεντουλίδης.
Ο αριθμός 1628 κέρδισε στη λαχειοφόρο της Νίκης
ένα αυτοκίνητο Μόσκοβιτς 1500.
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Η δράση του Συλλόγου μας
7η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής στην Ν. Καλλικράτεια. Κυριακή 3-3-2013
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 και ώρα 11: 30 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν.
Καλλικράτειας η 7η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής
που διοργάνωσαν από κοινού ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος και
ο δήμος Ν. Προποντίδας, στα πλαίσια του εορτασμού των 100
χρόνων απελευθέρωσης της Χαλκιδικής και των 110 χρόνων
από την ίδρυση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Συμμετείχαν οι χορωδίες : Του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ με μαέστρο τον κ. Ν. Καλαϊτζή, των Ν. Μουδανιών(Δημοτική) με τον κ. Βίκτορα Γλυκίδη, της Ν. Τρίγλιας
(Δημοτική) με την κ. Χρύσα Καραμιχάλη, του Συλλόγου Γυναικών Κρήνης με τον κ. Αντ. Κωνσταντινίδη και της Ν. Καλλικράτειας (Δημοτική) με τον κ. Γ. Σγούρο.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο γ.γ . του Δ.Σ. κ. Γ.Κοτσάνης, ενώ την παρουσίαση των χορωδιών έκανε η κ. Ζηνοβία Πάχτα, έφορος του Δ.Σ. Ο συνδυασμός έντεχνων και
δημοτικών τραγουδιών και η επιτυχής εκτέλεσή τους ενθουσίασε το κοινό, ικανοποιητικό σε αριθμό, που παρακολούθησε την οργάνωση.
Από θεματολογικής άποψης η χορωδία γυναικών Κρήνης
πρωτοτύπησε με την απόδοση ντόπιων , αυθεντικών δημοτικών τραγουδιών που συνέγειραν το θαυμασμό όλων για τη
γνήσια λαϊκή τους εκτέλεση. Στην προσφώνησή του ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Καρτσιώτης
ευχαρίστησε και συνεχάρη τους χορωδούς, τους μαέστρους
τους φορείς των χορωδιών , τον Πρόεδρο του ΟΠΑ κ. Τάσο
Χατεδάκη, τον τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Πασσαλή, τον
πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καλλικράτειας κ. Κων.
Τσούλο, και τους λοιπούς συντελεστες της εκδήλωσης επεπισημαίνοντας τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα τέτοιων
εκδηλώσεων.
Στις εκπροσώπους των χορωδιών και στους μαέστρους
απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα, ενώ σε όλους τους
χορωδούς δωρίθηκε το 14ο τεύχος του Π.Λ. που είναι επετειακό.

πλαισιωμένη από τρεις τραγουδιστές παρέσυρε τους πάντες
να επιδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες μέσα σε κλίμα
ιδιαίτερου κεφιού.
Σε κάποιο ενδιάμεσο κενό έγινε η κλήρωση των λαχνών,
τα οποία εξαντλήθηκαν αμέσως χαρίζοντας στους τυχερούς
σημαντικά δώρα με σημαντικότερο αυτό της 4ήμερης εκδρομής στην Κων/πουλη για δύο (2) άτομα, δώρο του ταξιδιωτικού πρακτορείου ΑΘΩΣ. Τυχεροί ήταν το ζεύγος Μιχ.
Καρτσιώτη. Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι. Το κέφι συνεχίστηκε
αμείωτο και το κρασί έρρε άφθονο μέχρι τις απογευματινές
ώρες, δίνοντας την ευκαιρία για ψυχική εκτόνωση και ευφρόσυνη διάθεση.
Η βραδιά έκλεισε με το μελοποιημένο τραγούδι «Μπιζέρισα Μανούλα μου» από τον κ. Τσολοδήμο σε στίχους του Γ.
Καραμίχου. ευχόμαστε και στου δύο σε «ανώτερα». Το χορό
τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής της Χαλκιδικής
κ. Ευθύμης Καρανάσιος, ο μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου
μας και τ. Βουλευτής, ιατρός κ. Γ. Βαγιωνάς, στρατηγοί, καθηγητές, πολιτευτές, οι πρόεδροι των Συλλόγων του Πολυγυρινών κ. Μαρία Μπουλάκη-Λυπηρίδου και του Ταξιάρχη κ.
Αστέριος Λυρτζής με όλα τα μέλη των Δ.Σ. τους και πολλών
φίλων τους, καθώς και οι πρόεδροι των άλλων Συλλόγων: της
Παλαιόχωρας κ. Χρήστος Μπαμπαϊτης, του Αγ. Προδρόμου
κ. Ελένη Μαυρογιάννη, των Πετροκερασιωτών κ. Αθανάσιος
Καλαφάτης, των Βαρβαριωτών κ. Λεμονιά Τσιάλη κ.α. Και του
χρόνου.
Διαλέξεις των ιατρών Μιχ. Τριανταφύλλου, ψυχιάτρου
και Αστ. Γραμμένου οφθαλμιάτρου, 20-3-2013.
Πραγματοποιήθηκαν όπως είχαν προγραμματισθεί την
Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 8 μ.μ. στην Εστία μας,
δυο διαλέξεις από δυο επίλεκτους συμπατριώτες μας γιατρούς, μέλη του Συλλόγου μας ως εξής: 1.- Ο νευρολόγοςψυχίατρος κ. Μιχαήλ Τριανταφύλλου, από την Κασσάνδρα,
διαπραγματεύθηκε το θέμα: Εγκέφαλος και ψυχή, και 2.- Ο
οφθαλμίατρος κ. Αστέριος Γραμμένος από τον ΄Αγ. Πρόδρομο διαπραγματεύθηκε το θέμα: Νέες μέθοδοι χειρουργικής
του καταρράκτη. Το πυκνό ακροατήριο άκουσε με ιδιαίτερη
προσοχή τις ομιλίες οι οποίες ήταν πράγματι πολύ ενημερωτικές, εκλαϊκευμένες, χρήσιμες και ταυτόχρονα επιστημονικές.
Έκανε ερωτήσεις και στο τέλος χειροκρότησε τους ομιλητές
και τους συνεχάρη με ιδιαίτερη θέρμη. Την εκδήλωση, στην
οποία παρέστησαν και αρκετοί γιατροί-συνάδελφοι των ομιλητών, άνοιξε ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κ. Γιάννης
Κοτσάνης, ο οποίος διάβασε τα βιογραφικά και έκλεισε ο
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης με ευχαριστίες
και επαίνους. Στο τέλος ο Σύλλογος κέρασε το παραδοσιακό
λουκουμάκι.

Ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός μας. Κυριακή 103-2013
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στο κέντρο FOCUS ο μεγάλος ετήσιος χορός του
Π.Σ. με αθρόα συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου
που ξεπέρασαν σε αριθμό ( 400 άτομα συνολικά) κάθε προηγούμενο.
Τον γενικό συντονισμό της επίπονης οργάνωσης είχε ο γ.γ.
του Π.Σ. κ. Γιάννης Κοτσάνης που, για την άρτια ομολογούμενος διευθέτηση των πάντων, απέσπασε κολακευτικά σχόλια.
Παρόντες ήταν όλοι του Δ.Σ. με προεξάρχοντα τον Πρόεδρο
κ. Μ. Καρτσιώτη, ο οποίος ευχαρίστησε στον χαιρετισμό του
όλους τους παρευρισκομένους τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία τέτοιων συναντήσεων, που συντελούν στη σύσφιξη
των σχέσεων των μελών αλλά και στη χαλαρή διάθεση, απαραίτητων σε τέτοιες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Μετά
την προσφώνηση από τον Πρόεδρο που πλαισιωνόταν από
όλα τα μέλη του Δ.Σ., ακολούθησε η απόδοση δύο δημοτικών τραγουδιών από την ΧΟΡΩΔΙΑ του Συλλόγου υπό την
διεύθυνση του Πρόεδρου, για να πάρει αμέσως τη σκυτάλη
το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ που με την καθοδήγηση του ακαταπόνητου
χοροδιδασκάλου κ. Θεόδωρου Φλώρου εκτέλεσε άψογα
αρκετούς χορούς με αξιοζήλευτο συντονισμό και επαγγελματική δεξιοτεχνία. Η μουσική ομάδα του κ. Τσολοδήμου

Ημερήσια εκδρομή: Αριδαία, Λουτρά Πόζαρ, ΄Εδεσσα.
Σάββατο 30-3-2013
Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε από τον
Π.Σ. εκδρομή στην Αριδαία( Λουτρά Πόζαρ) και Έδεσσα με
υπεύθυνη την κ. Μάχη Κωστοπούλου (υποδειγματική όντως
οργάνωση) και συνοδούς τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχάλη
Καρτσιώτη και τα μέλη κ. Ζηνοβία Πάχτα και Θεόδωρο Τσαμούρη. Μετά την σύντομη στάση στην πόλη της Αριδαίας οι
εκδρομείς κατέλυσαν στα Λουτρά Πόζαρ, όπου, μολονότι οι
καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, απόλαυσαν το ανεπανάληπτο τοπίο της περιοχής επιδιδόμενοι άλλοι σε λουτροθεραπεία στις φυσικές πισίνες με τους 37 βαθμούς κελσίου
και άλλοι σε μακρινούς και κοντινούς περιπάτους στα ανηφο35
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ρικά μονοπάτια μέσα από την πολυεπίπεδη καταρρακτώδη
ροή των υδάτων του Αλμωπού ποταμού, αποκομίζοντας τη
μοναδική αίσθηση της αρμονικής σύζευξης του βουνού με
την πολύβοη και ζωογόνο ροή των λευκών υδάτινων όγκων.
Νεαρά ζευγάρια, ενήλικες, γονείς με παιδιά απολάμβαναν
την όμορφη περιδιάβαση στα μονοπάτια που οδηγούσαν σε
απόκρημνους ορεινούς όγκους, όπου οι ευαίσθητοι δέκτες
διαισθάνονταν την παρουσία των Αρχαίων Δρυάδων μέσα
από τις συστάδες των δέντρων. Αυθόρμητη η διαπίστωση
στα χείλη όλων: “ Ελλάδα είσαι η πιο όμορφη” χώρα στον κόσμο. Το μεσημεριανό γεύμα έγινε στο κοντινό χωριό Όρμα,
όπου η ζωντάνια των μελών του Συλλόγου με τα τραγούδια
και τις χαρούμενες συζητήσεις, επισκίασε την παρουσία των
θαμώνων του εξαιρετικού κέντρου “ΔΙΟΝΥΣΟΣ”. Στην Έδεσσα οι εκδρομείς ήπιαν τον καφέ τους στους καταρράκτες και
γνώρισαν (όσοι ήθελαν) με πρωτοβουλία της κ. Κωστοπούλου την παλιά Πόλη(Βαρόσι) με την αξιόλογη αρχιτεκτονική
της αισθητική. Η επιστροφή στη Θεσ/νίκη τους βρήκε όλους
με όμορφες εντυπώσεις και χαλαρή διάθεση.

πολλοί από τους ακροατές προμηθεύτηκαν αμέσως το εξαίρετο βιβλίο.
Η ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου
στην Αρναία. 5-4-2013
Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, το απόγευμα ο Π.Σ. διοργάνωσε προσκυνηματική επίσκεψη στον Μητροπολιτικό
Ναό Άγ. Στεφάνου στην Αρναία προκειμένου τα μέλη του
να παρακολουθήσουν την ακολουθία των Γ’ Χαιρετισμών,
ενώ νωρίτερα τους δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούν τα
δύο αξιόλογα Μουσεία της Υφαντικής Τέχνης και το Λαογραφικό, για να γνωρίσουν την απλή καθημερινότητα των
κατοίκων της Αρναίας όπως αυτή αναδύεται από το παρελθόν. ( Υφαντικές δημιουργίες αξεπέραστης τέχνης, χρηστικά
αντικείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό). Στη συνέχεια
επισκέφτηκαν το Γυναικείο Μοναστήρι του Άγ. Κοσμά του
Αιτωλού (2 χιλ. εκτός Αρναίας), όπου έκτός της ενημέρωσης
για την ίδρυσή του κλπ., Οι προσκυνητές έτυχαν φιλόξενης
υποδοχής στο Αρχονταρίκι με τον καθιερωμένο καφέ. Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ. Καρτσιώτης. δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τη Γερόντισσα και τις μοναχές και να τις συγχαρεί
για το έργου που επιτελούν. Τέλος στον μεγαλοπρεπή Ιερό
Ναό του Άγ. Στεφάνου σε κλίμα μέθεξης ιερής κατάνυξης
και βυζαντινής χορωδιακής απόδοσης των χαιρετισμών από
τον πρωτοψάλτη κ. Β. Κοκκαλιάρη , τον λαμπαδάριο κ. Κων/
ντίνο Πνευματικό, τους βοηθούς ιεροψάλτες και τον ιερέα
του Ναού οι προσκυνητές αφέθηκαν νοερά να κοινωνήσουν
την μυσταγωγική ατμόσφαιρα που απέπνεε ο επιβλητικός
ανακατασκευασθείς Ιερός Ναός του Άγ. Στεφάνου. Πρωτοεργάτης και “αρχιστράτηγος” ( όπως τον αποκάλεσαν) του
όλου εγχειρήματος της αναστηλώσεως του Ι. Ναού μετά την
ολοσχερή καταστροφή του από την πυρκαγιά, είναι ο Θεόδωρος Τσαμούρης, από την Αρναία, πολιτικός μηχανικός
και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου εργασθείς επί δύο περίπου
χρόνια αμισθεί.
Τις θερμές ευχαριστίες μας στην κ. Μάχη Κωστοπούλου
υπεύθυνη της επίσκεψηςκαι στην κ. Ζηνοβία Πάχτα που προετοίμασε το όλο πρόγραμμα με επιτυχία, καθώς και στην κ.
Άννα Παρδάλη για τις πεντανόστιμες νηστίσιμες πίτες της,
που ετοίμασε και πρόσφερε σε όλους. Και του χρόνου.

Παρουσίαση βιβλίου: Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός , ο Άγιος
της Παιδείας, του Κώστα Παπάζογλου. Τετάρτη 3 -4-2013
Την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00 στην ΕΣΤΙΑ του
Π.Σ. πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση, του Βιβλίου του αείμνηστου εκπαιδευτικού Κώστα Παπάζογλου με τίτλο: “ Kοσμάς ο Αιτωλός ο Άγιος της Παιδείας”, με τη γενική εποπτεία
του αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Πάνου Βερροιώτη. Την παρουσίαση έκαναν ο π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, πρωτοσύγκελος
της Ι.Μ.Ιερισσού Αγ.Όρους και Αδραμερίου και ο φιλόλογος
και Θεολόγος κ. Δ. Κύρου, ενώ ο επιμελητής του βιβλίου κ.
Αθ. Χριστιανός στην αφαιρετική και ουσιαστική παρέμβαση
του οποίου οφείλεται το Corpus των 200 σελ. του βιβλίου,
κατέθεσε προσ. σκέψεις και ο συνάδελφος του συγγραφέα κ
Θωμάς Χουρσούτογλου.
Η προσέλευση των μελών και φίλων υπήρξε αθρόα και το
ενδιαφέρον αμείωτο. Ο π. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην
χαρισματική προσωπικότητα του συγγραφέα του βιβλίου και
στη διαρκή του προσπάθεια να καταστήσει γνωστό τον Άγιο
της Παιδείας είτε με συχνές διαλέξεις είτε με διοργάνωση
πνευματικών συμποσίων .Τέλος ευχαρίστησε την οικογένεια
του μεταστάντος η οποία εκτύπωσε το βιβλίο και δώρισε
όλα τα αντίτυπα στην Ι. Μονή Αγ. Κοσμά του Αιτωλού Αρναίας
για να τα διαθέσει όπως αυτή νομίζει.
Ο κ. Δ. Κύρου έκανε μια σύντομη περιδιάβαση του περιεχομένου του βιβλίου προβαίνοντας σε επισημάνσεις και επιμένοντας σε πληροφορίες που αφορούσαν στην προφητική
και διακριτική ικανότητα του Πατρό-Κοσμά, καθώς και στον
αγώνα του για πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου Ελλ.
Έθνους. Κοινή συνισταμένη και των δύο ομιλητών πέραν του
περιεχομένου του βιβλίου ήταν η ανάδειξη της προσωπικότητας του συγγραφέα.
Στην αποφώνηση του ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε σε προσωπικές,
νοσταλγικές στιγμές, με τον φίλο του και συνάδελφο του
Κώστα Παπάζογλου, όταν συνυπηρετούσαν στη Στρατονίκη
και τον Μαντέμ Λάκκο, τονίζοντας την ιδιαίτερη έφεση που
είχε για μάθηση και πνευματική δραστηριότητα. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκτός των μελών του Δ.Σ. και η
χήρα του συγγραφέα Αρναιώτισσα δασκάλα κ. Κωνσταντινιά Παναγιώτου-Παπάζογλου, η κόρη του, συγγενικά πρόσωπα και η ηγουμένη της Ι. Μ. του Αγ. Κοσμά. Παρών και ο
μέγας ευεργέτης του Συλλόγου μας, ιατρός και τ. βουλευτής
κ. Γεώργιος Βαγιωνάς.
Στο τέλος της παρουσίασης παρατέθηκε λιτή δεξίωση με
την φροντίδα του μέλους του Δ.Σ. κ. Μ. Κωστοπούλου και

8η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής. Κυριακή 7-42013
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 και ώρα 11:30 στην αίθουσα
τελετών του Δημοτικού Σχολείου Νικήτης πραγματοποιήθηκε η 8η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής με διοργανωτές
τον Π.Σ. και την κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση Σιθωνίας
στα πλαίσια των 100 χρόνων της ελευθερίας της Χαλκιδικής.
Συμμετείχαν οι χορωδίες: Παγχαλκιδικού Συλλόγου, του
Ν. Μαρμαρά, της Συκιάς, του Παρθενώνα, του Μεταγγιτσίου
και της Νικήτης με διευθυντές αντιστοίχως τους κ. Νικ. Καλαϊτζή, Γιάννη Τσαουσίδη, Δημ. Δημαρά, Κατερίνα Βλάχου,
Φωτεινή Θεοδωρούδη- Βλάχου και τον κ .Δημ. Δημαρά. Πριν
από την επίσημη έναρξη του Προγράμματος ο Π.Σ. εν σώματι
και καθ΄όδον εκκλησιάστηκε στον Ιερό Ναό της Κοινότητας
Μεταμορφώσεως. Γενικός συντονιστής της εκδήλωσης ήταν
ο γ.γ Γραμματέας του Π.Σ. κ. Γ. Κοτσάνης, που έφερε εις πέρας
το έργο του με τον καλύτερο τρόπο. Ο Δήμαρχος του Δήμου
Σιθωνίας κ. Ιωάννης Τζίτζιος, προλογίζοντας τόνισε πως αξίες όπως αυτή της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
μας πρέπει να τις διαφυλάξουμε πάση θυσία. “ Προτιμώ την
υλοποίηση μιας πολιτιστικής εκδήλωσης παρά την εκτέλεση
ενός μη απαραίτητου έργου” επισήμανε. Επιπλέον ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Π.Σ. κ. Μ. Καρτσιώτη για την πρωτοβουλία της συνδιοργάνωσης.
36

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Διήμερη Εκδρομή : Άρτα, Πρέβεζα. 13,14 Απριλίου 2013
Το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Απριλίου 2013 ο
Π.Σ. πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στην Πρέβεζα και
την Άρτα με αρχηγό και υπεύθυνο το μέλος του Δ.Σ. κ. Θ. Τσαμούρη και συνοδούς τον κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο και την κ.
Μάχη Κωστοπούλου.
Κατά την πρώτη μέρα οι εκδρομείς επισκέφτηκαν τον
ιστορικό χώρο του Μαντείου της Δωδώνης και την πανέμορφη Πάργα με το Βενετσιάνικο κάστρο του 1572. Στην διαδρομή για την Πρέβεζα επισκέφτηκαν το Μνημείο του Ζαλόγγου,
τον ιερό χώρο της θυσίας των γυναικών του Σουλίου καθώς
και το Νεκρομαντείο στον Αχέροντα ποταμό που είναι συνυφασμένο με το πέρασμα των ψυχών στον Άδη. Η διανυκτέρευση έγινε στο φιλόξενο και άρτια ανακατασκευασμένο
ξενοδοχείο DIONI 4 * που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις
σε όλους.
Τη 2η μέρα στη διαδρομή για την Άρτα επισκέφτηκαν τη
δεύτερη σε πληθυσμό αρχαία ρωμαϊκή Πόλη της Ηπείρου τη
Νικόπολη(31 π.χ.) με τα εκτεταμένα τείχη και τα διασωζόμενα
ευρήματα. Στην Άρτα περπάτησαν την περίφημη γέφυρα της
(γνωστή από το παραδοσιακό Τραγούδι)και τον αξιόλογο βυζαντινό ναό της Παναγίας της Παρηγορήτριας. Το γεύμα παρατέθηκε σε μια μαγευτική περιοχή, στον Αμβρακικό κόλπο
ύστερα από μια σύντομη, θαυμάσια διαδρομή.
Η άρτια οργάνωση από τον υπεύθυνο κ. Θ. Τσαμούρη και
η πειθαρχημένη συμπεριφορά των εκδρομέων συνετέλεσε
στην πραγματοποίηση μιας ακόμα όμορφης εκδρομής.

Ακολούθησε η παρουσίαση των τραγουδιών κάθε χορωδίας με τη σειρά που προαναφέρθηκαν και η αίθουσα τελετών,
που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, πλημμύρισε από τη νοσταλγία
και το άρωμα του γνήσιου Χαλκιδικιώτικου Δημοτικού Τραγουδιού καθώς και από τους αμόλευτους ήχους των λαϊκών
οργάνων που τα συνόδευαν. Το κοινό συμμετείχε συνάδοντας
και χειροκροτώντας κάθε τόσο. Η χορωδία του Μεταγγιτσίου
συνδύασε τα δρώμενα με το τραγούδι, ως γνήσια συνέχεια
της αρχαίας Ελλ. Παράδοσης. Η χορωδία του Π.Σ. έκανε κατά
γενική ομολογία την καλύτερή της εμφάνιση από τη συγκρότησή της γεγονός που οφείλεται στην κοπιώδη προσπάθεια
του μαέστρου κ. Ν. Καλαϊτζή καθώς και των μελών της χορωδίας. Όλες οι χορωδίες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Στην καταπληκτική του επιφώνηση ο πρόεδρος του Π.Σ. κ. Μ.
Καρτσιώτης γνήσιος πρεσβευτής της ιδέας των συναντήσεων,
επεσήμανε για μια ακόμη φορά τη σπουδαιότητα ανάλογων
εκδηλώσεων, καθιστώντας παράλληλα γνωστό και το πολυσχιδές έργο του Π.Σ. Δεν παρέλειψε βέβαια να ευχαριστήσει
τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο για την έμπρακτη βοήθεια του στον
Π.Σ.
Ακολούθησε πλούσιος μπουφές, προσφορά των γυναικών
της Νικήτης και του Μεταγγιτσίου. Στη συνέχεια η χορωδία
γευμάτισε σε κεντρική Ταβέρνα της Νικήτης μέσα σε κλίμα
γενικής ευτυχίας και σύμπνοιας αλλά και τραγουδιστικής
έξαρσης. Στην επιστροφή έγινε μια στάση στα Ν. Μουδανιά
για καφέ. Ακόμα μια μουσική συνάντηση εστέφθη από επιτυχία χαροποιώντας όλους.
Έκθεση Κοσμήματος στη Εστία. Τετάρτη 10-4-2013.
Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε για
δεύτερη χρονιά στην ΕΣΤΙΑ του Π.Σ. έκθεση κοσμήματος του
τμήματος κατασκευής κοσμημάτων με δασκάλα την κ. Άννα
Κομνιανίδου. Η συμμετοχή των γυναικών (μελών του τμήματος και μη) υπήρξε αθρόα σε έναν χώρο που επιμελήθηκαν οι
ίδιες με ιδιαίτερη αίσθηση του ωραίου. Τα εκθέματα διευθετημένα με επαγγελματική οργάνωση, σε πρωτότυπες και προκλητικές συνθέσεις αιχμαλώτιζαν την όραση με τη χρωματική
τους πανδαισία που συναγωνίζονταν αυτή του “Τρελού Απρίλη της Άνοιξης” . Oι τιμές προσιτές, σχεδόν συμβολικές. Παράλληλα στην είσοδο της ΕΣΤΙΑΣ στήθηκε πλούσιος μπουφές
με γαστριμαργικές προτιμήσεις κάθε είδους, προσφορά των
γυναικών του τμήματος της κατασκευής κοσμημάτων. Την
οργανωτική ευθύνη είχαν οι κυρίες Μ. Κωστοπούλου (αεικίνητη ) και η Αργυρώ Κοτσάνη - Γιαννακάρη.
Ο γ.γ του Π.Σ. κ. Γ. Κοτσάνης άνοιξε το πρόγραμμα δίνοντας το λόγο στην κ. Άννα Κομνιανίδου, η οποία ευχαρίστησε
θερμά τα μέλη-μαθήτριες του τμήματος και το Δ.Σ.
Η κ. Πούλου στη συνέχεια σε μια σύντομη, μεστή και
άκρως ευαίσθητη παρέμβαση της επεσήμανε τη διαχρονική
σημασία του κοσμήματος( κοιν. αισθητική, καλλιτεχνική) και
απέδωσε τα εύσημα στην κ. Κομνιανίδου, ενώ η κ. Ελ. Τσαμούρη διάβασε ένα τρυφερό ποίημα.
Τέλος ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης εγκαινίασε την έκθεση, αφού επαίνεσε την αξιόλογη προσπάθεια
των γυναικών που το αποτέλεσμα της τις δικαίωσε. Εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες στην κ. Άννα Κομνιανίδου που
δίδαξε αφιλοκερδώς στο τμήμα και εξέφρασε την ευχή: του
χρόνου να εγγραφούν νέα μέλη.
Ακολούθησε θορυβώδης περιδιάβαση του εκθεσιακού
χώρου για αγορές κοσμημάτων και “επέλαση” στον πλούσιο
μπουφέ. Εκτός από τον πρόεδρο και το γ .γ. του Δ.Σ. παρόντες
ήταν και ο Π. Βερροιώτης ( Αντιπρόεδρος), Α. Παπαδόπουλος
(Ταμίας) και τα μέλη , Θ. Τσαμούρης, Μ. Κ ωστοπούλου , Μίνα
Γιαννακάρη και Στέργιος Λυρτζής.

Ο Παγχαλκιδικός αθλοθέτης των μεταλλίων και των κυπέλων στα Σιθώνεια 2013.
Ο Παγχαλκιδικός ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Γυμναστικού Συλλόγου Η ΣΙΘΩΝΙΑ, που εδρεύει στη Νικήτη
και 1) Εργάζεται ακατάπαυστα για την προσέλκυση των νέων
της Χαλκιδικής στα γήπεδα και την ενασχόλησή τους με τον
κλασικό αθλητισμό, 2) Διοργανώνει συνεχείς αθλητικές εκδηλώσεις-αγώνες με κορυφαία την ετήσια διεθνή συνάντηση
ρίψεων, που και εφέτος θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο της
Νικήτης στις 14-7-2013 με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2013»
και εκτιμώντας: 1) Τη δράση του Δ.Σ. του σωματείου αυτού,
του μοναδικού στη Χαλκιδική που ασχολείται αποκλειστικά
και ουσιαστικά με τον κλασικό αθλητισμό 2) Την άψογη εκτέλεση των αγώνων όλα τα προηγούμενα έτη, όπου κληθήκαμε
και τους παρακολουθήσαμε και 3) Τη θυσιαστική φροντίδα
του ρέκτη προέδρου του Δ.Σ. και επίλεκτου μέλους του δικού
μας Συλλόγου κ. Νικολάου Παπαδημητρίου, υποπτεράρχου
ιπταμένου ε.α., με ομόφωνη και ομόθυμη απόφαση αθλοθέτησε και εφέτος τα απαιτούμενα για τη διεθνή διοργάνωση
αναμνηστικά μετάλλια και κύπελλα για τους νικητές και τους
συμμετέχοντες στους αγώνες και εκφράζει εκ βαθέων τα θερμά συγχαρητήρια και ευχές για συνέχιση της ευγενικής αυτής
προσπάθειας.
Επίσκεψη στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας. Προσφορά δώρων
Κλιμάκιο του Δ.Σ. του Συλλόγου μετέβη λίγες μέρες προ
του Πάσχα στις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας και πρόσφερε, για άλλη μια χρονιά, δέκα μεγάλους σάκους πλήρεις ρουχισμού για τους κρατουμένους, προσφορά των μελών του
Συλλόγου, και έτερα μικρά δώρα που αγοράσθηκαν από το
ταμείο του Συλλόγου. Ο Διοικητής των φυλακών με επιστολή
του, που δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος τεύχους
ευχαριστεί τον Σύλλογο για την προσφορά.
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Η δράση των άλλων Συλλόγων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώματα που στέλνουν έγκαιρα οι ίδιοι οι Σύλλογοι ή από συμμετοχή της διοίκησής του Παγχαλκιδικού στις εκδηλώσεις τους ύστερα από πρόσκληση).

Του Συλλόγου Γαλατιστέων
Μετά τη Γενική Συνέλευση της 10ης Φεβρουαρίου, που
πραγματοποιήθηκε στο ιδιόκτητο γραφείο του Συλλόγου
Γαλατιστέων, ανασυστάθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου. Το νέο Δ.Σ. έχει ώς εξής: Πρόεδρος: Οικονόμου
Ζαφείριος (αρχιτέκτων, αναστηλωτής), Αντιπρόεδος: Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ.), Γραμματέας: Νουκάρη Ελένη (εκπαιδευτικός, τέως
διευθύντρια Πειραματικού Σχολείου Α.Π.Θ.), Ταμίας: Γούσιου
Χριστίνα (ειδικός Τουριστικής Ανάπτυξης, μουσικός), Έφορος
Δημοσίων Σχέσεων: Οικονόμου Ευδοκία-Δούκαινα (εκπαιδευτικός, υποδιευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας),
Β΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος βιβλιοθήκης: Μωραΐτης Παναγιώτης (καθηγητής κοινωνιολογίας), Υπέυθυνος γραφείου
και δεξιώσεων: Καϊμάκη Χαρίκλεια (συνταξιούχος), Αναπληρωματικό μέλος: Γούσιος Νικόλαος (επιχειρηματίας).
Στις 1 έως 3 Μαρτίου, με αφορμή την 129η Επέτειο του θανάτου του Μέγα Εθνικού Ευεργέτη από τη Γαλάτιστα Δημητρίου Κατούνη, ο Σύλλογος Γαλατιστέων διοργάνωσε εκδηλώσεις στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Γαλάτιστας
με τίπλο «Α΄ ΚΑΤΟΥΝΙΑ 2013». Οι Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του Πνευματικού
Κέντρου Αγ. Νικολάου της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Γαλάτιστας
και της Χορωδίας Γαλάτιστας.
Την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων στη κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, μετά το χαιρετισμό από
τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Οικονόμου Ζαφειρίου, δόθηκε
διάλεξη του νέου αντιπροέδρου του Συλλόγου Γαλατιστέων,
καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. κυρίου Κωνσταντίνου Μιλτιάδη με θέμα «Πνευματικές προϋποθέσεις των
εθνικών ευεργετών». Εν συνεχεία ακολούθησαν τραγούδια
από τη Χορωδία Γαλάτιστας και βράβευση των χορωδών. Η
εκδήλωση έκλεισε με μπουφέ.
Τη Δεύτερη μέρα των Εκδηλώσεων δόθηκαν δύο διαλέξεις. Η πρώτη από τον ερευνητή κ. Κωνσταντίνο Τσολοδήμο
με θέμα « Η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα από φωτογραφίες» και η δεύτερη από τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Συλλόγου
κοινωνιολόγο κ. Μωραΐτη Παναγιώτη με θέμα «Εθνικοί Ευεργέτες. Η πρόταξη του κοινωνικού συμφέροντος έναντι του
ατομικού». Ακολούθησε συζήτηση και μπουφές.
Τη τρίτη και τελευταία μέρα των εκδηλώσεων στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Γαλάτιστας, μετά τη θεία λειτουργεία,
πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Δημητρίου Κατούνη. Ακολούθησε διάλεξη του αρχιτέκτονα-αναστηλωτή και προέδρου του Συλλόγου Γαλατιστέων κ.
Ζαφειρίου Ι. Οικονόμου με θέμα «Ο Μέγας Ευεργέτης Δημήτριος Κατούνης. Η ζωή και η προσφορά του». Ακολούθησαν
ευχαριστίες και μπουφές. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με
συνεστίαση σε παραδοσιακή ταβέρνα της Γαλάτιστας.
Στις 30 Μαρτίου, στο Κοσμικό Κέντρο «Ηχογεύσεις» του
Γιάννη Τριάντη, έλαβε χώρα ο Ετήσιος Χορός του Συλλόγου
Γαλατιστέων με τεράστια επιτυχία. Η αίθουσα κατάμεστη, το
μενού πλήρες, το κέφι και η διάθεση στα ύψη. Κληρώθηκαν
μάλιστα και πολλα και αξιόλογα δώρα προσφορά του Συλλόγου Γαλατιστέων αλλά και μελών και φίλων του Συλλόγου.
Στο χορό, μεταξύ άλλων, παρευρέθησαν ο Βουλευτής
Χαλκιδικής και μέλος του Συλλόγου Γαλατιστέων κ. Ευθύμιος
Καρανάσιος μετά της συζύγου του, ο Δήμαρχος Πολυγύρου
κ. Αστέριος Ζωφράφος μετά της συζύγου του, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Πύρος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Γαλάτιστας κ. Θεολόγης, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολλοί
εκπρόσωποι των Φορέων και Συλλόγων της Γαλάτιστας. Την

Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρός της και πρώην Βουλευτής κ. Βασίλειος Πάπας και
φυσικά η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας κα Οικονόμου Ευδοκία Δούκαινα μετά του συζήγου της. Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Γραμματέας του Συλλόγου
κ. Ιωάννης Κοτσάνης μετα της συζύγου του και η κα Ανδρομάχη Κωστοπόυλου μετά του συζήγου της.
Μια πραγματικά υπέροχη βραδιά που αξίζει πολλά συγχαρητήρια.
Τέλος με αφορμή τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, ο Σύλλογος
Γαλατιστέων, ως χειρονομία αγάπης και αλληλεγγύης, συνέλλεξε φάρμακα για τους «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος εύχεται καλό κουράγιο και
καλή συνέχεια στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου του
αδελφού Συλλόγου.
Του Συλλόγου Ιερισσιωτών
Εκδηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν:
Κυριακή 3 Μαρτίου 2013, ο αποκριάτικος χορός μας.
Καθαρή Δευτέρα 18 Μαρτίου, συμμετοχή στο αποκριάτικο
γλέντι των πολιτιστικών φορέων της Ιερισσού στην Ιερισσό.
Σάββατο 27 Απριλίου Αρτοκλασία στον Ι.Ναό Αγ. Ιωάννη Βρυούλων υπέρ υγείας μελών και φίλων του Συλλόγου και συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό έργο.
Τρίτη 30 Απριλίου, επίσκεψη ομάδας γυναικών στο βρεφοκομείο ΄Αγ. Στυλιανός και προσφορά δώρων στα παιδάκια.
Τρίτη 7 Μαίου, συμμετοχή στον εορτασμό της 3ης μέρας του
Πάσχα και προσφορά τσουρεκιών στους επισκέπτες.
Κυριακή 26 Μαίου ημερήσια εκδρομή στο Νυμφαίο
Τον Ιούνιο προγραμματίζεται 3ήμερη εκδρομή σε τόπο και
ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
Του Συλλόγου Πετροκερασιωτών ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων Μαίου-Αυγούστου 2013 :
Κυριακή 12 Μαίου, εορτασμός της γιορτής της μητέρας.
Σαββατοκύριακο 18-19 Μαίου, διήμερη εκδρομή στα Γιάννενα.
Κυριακή 16 Ιουνίου, η γιορτή του κερασιού.
Κυριακή 30 Ιουνίου, φεστιβάλ Παιδείας-πολιτισμού.
Σάββατο 6 Ιουλίου, μουσικοχορευτική κρητική βραδιά.
Σάββατο 20 Ιουλίου, το πανηγύρι του προφήτη Ηλία (πολιούχου).
Παρασκευή-Σάββατο 9-10 Αυγούστου, 2ο φεστιβάλ παιχνιδιού.
Σαββατοκύριακο 10-11 Αυγούστου, τα Ομβριάνια.
Σάββατο 24 Αυγούστου, ρεμπέτικη βραδιά.
Του Συλλόγου Πολυγυρινών Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Ο Σύλλογος Πολυγυρινών πραγματοποίησε ημερήσια
εκδρομή την Κυριακή 20 Απριλίου 2013 στο Μοναστήρι της
Εικοσιφοίνισσας, στο σπήλαιο του Μαρά και γεύμα και διημέρευση στη Δράμα με επίσκεψη τα αξιοθέατά της. Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και εκτελέσθηκε με ακρίβεια, όπως είχε
καταρτισθεί με αποτέλεσμα να στεφθεί από επιτυχία. Και σε
άλλη με υγεία.
Ο Σύλλογος οργάνωσε ομαδική συμμετοχή στο χορό του
Παγχαλκιδκού Συλλόγου στις 10 Μαρτίου 2013, για να τον
ενισχύσει, αναγνωρίζοντας έτσι την πολλαπλή και χρήσιμη
για τη Χαλκιδική και για όλους μας δράση του. ΄Ετσι η πρόεδρος κ. Μαρία Μπουλάκη επικεφαλής του Δ,Σ. και άλλων
τριάντα μελών αναπτυγμένοι σε τέσσερα τραπέζια έκαναν
αισθητή την παρουσία του στο χορό, έδωσαν έναν ιδιαίτερο
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τόνο, συνδιασκέδασαν με τους συμπατριώτες και μαζί έδωσαν το παράδειγμα και στους άλλους Συλλόγους.
Για το καλοκαίρι ο Σύλλογος προγραμμάτισε να πραγματοποιήσει στον Πολύγυρο σε συνεργασία με το Δήμο μουσική εκδήλωση με τραγούδια ελλήνων συνθετών, των οποίων
τους στίχους έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα,

Περιφερειακός σύμβουλος της Χαλκιδικής κ. Μήτσιου, ο Πρόεδρος του χωριού μας κ. Άγγελος Ζιούπος και σχεδόν σύσσωμο
το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Μ. Καρτσιώτη.
Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 ο Σύλλογος πραγματοποίησε μια εξαιρετική ημερήσια εκδρομή, όπου επισκεφτήκαμε με μια καταπληκτική ξεναγό την Αρχαία Όλυνθο και μετά
το φανταστικό Σπήλαιο Πετραλώνων και τέλος κλείσαμε την
εκδρομή με φαγητό, ζωντανή μουσική και γλέντι στον Ταξιάρχη.
Το Σάββατο στις 7 Σεπτεμβρίου για έκτη συνεχόμενη
χρονιά ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει την καθιερωμένη εκδήλωση<<Αντάμωμα των Απανταχού Ταξιαρχιωτών με τους
μόνιμους κατοίκους και τους φίλους του χωριού μας, στην
πλατεία του χωριού>>.. Την εκδήλωση αυτή θα την εμπλουτίσουμε με διάφορες εκδηλώσεις.
Για τα μέσα Οκτωβρίου σχεδιάζουμε πενθήμερη εκδρομή
στη Σμύρνη - Αϊβαλί – Πέργαμο – Αρχαία Έφεσο – Τροία και
γενικότερα στα παράλια της Μικράς Ασίας

Του Συλλόγου Ταξιαρχιωτών
Με μεγάλη προσέλευση μελών πραγματοποιήθηκαν την
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 στην αίθουσα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, η γενική συνέλευση του συλλόγου μας, η κοπή
της πίτας, οι εκλογές και φυσικά η εκδήλωση μας έκλεισε με
το καθιερωμένο γλέντι. Η σύσταση του νέου Συμβουλίου του
Συλλόγου μας για την περίοδο 2013 – 2014 είναι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΙΟΥΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΕΛΟΣ: ΜΑΝΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την αποχωρήσασα ταμία Αναστασία Καμπνού για τη δεκαετή προσφορά της
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Ο ετήσιος χορός έγινε με μεγάλη επιτυχία, για πρώτη
φορά μεσημέρι, το Σάββατο 2 Μαρτίου, όπου παρευρέθηκε ο

Σ. σ. : Λόγω πληθώρας ύλης και ελλείψει χώρου, ρεπορτάζ των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά το Πάσχα δηλ. το Μάιο
και τον Ιούνιο 2013, με το σχετικό φωτογραφικό υλικό θα καταχωρηθούν στο επόμενο 16ο τεύχος.   
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τα σκαρβέλια, στο σαμάρι, κατηφόριζε για την Παραλία
μας, όπου είχε το περιβόλι του, ο Τάκης Δεληθανάσης,
ο «Μπαγιάντρας», …άτομο κι αυτός με ιδιαίτερη σκωπτική διάθεση, γνωρίζοντας και το επεισόδιο με «τουν
πέτ’νου κι τουν γάδαρου», τον σταμάτησε … «πειράζων
αυτόν και λέγων».
- Μπάρμπα – Γιώργη για πού το ‘βαλες, πάλι, με τον
γάιδαρο;
- Τι να σε πω Τάκη, του αποκρίθηκε. Ούτε κι εγώ ξέρω.
Κανονικά ξεκίνησα να πάω στο περιβόλι να μαζέψω τα
καΐσια. Αν όμως, στο δρόμο, σκιαχτεί πάλι ο γάιδαρος
μπορεί να βρεθώ στην Ορμύλια, κι αν είμαι και βαρειά
μπορεί να βρεθώ στο Νοσοκομείο, στον Πολύγυρο.
Ήταν, και μια απόπειρα προσέγγισης σε μερικές απ’
τις πτυχές της προσωπικότητας του αείμνηστου μπαρμπα – Γιώργη.
Ας είναι και μια ελάχιστη προσφορά στην μνήμη του.
Ο μπάρμπα – Γιώργης ο Χριστοφορίδης απεβίωσε
τον Σεπτέμβριο του 1968.

επιτυχή κατά κανόνα αποτελέσματα.
Πολυνίκης !... Πολυτίμη ! … Τι σημαδιακά, αλήθεια,
ονόματα…
Η θειά Πολυτίμη περιποιήθηκε το χέρι του μπάρμπα
– Γιώργη και όλα πήγαν κατ’ ευχήν.
Όταν λίγες μέρες αργότερα, οι συγχωριανοί μας τον
έβλεπαν με κλαπωμένο, δεμένο και κρεμασμένο από τον
αυχένα χέρι, με συμπάθεια τον ρωτούσαν.
- Πώς έγινε μπάρμπα – Γιώργη; Εκείνος απαντούσε
λακωνικά.
- Ένας πέτ’νους κι ένας γάδαρους!!!
Να και η επεξήγηση του ατυχήματος. Ξετρύπωσε,
ξαφνικά, απ’ την αλιγαριά ο μεγαλόσωμος ερωτιδεύς
αλέκτωρ, φτεροκόπησε, ανεφτεράκιασε φουντωμένος
λόγω της γνωστής …. αναπαραγωγικής διαδικασίας, κι
ο άσογος έσκιαξε το συμπαθές τετράποδο.
Όταν πολύ αργότερα, κι αφού αποθεραπεύτηκε πλήρως ο μπάρμπα – Γιώργης, καβάλα στον γαϊδαράκο του,
με δυο μεγάλα καλάθια και μια καλαμίδα, δεμένα απ’

ΔΩΡΕΑ
Ο αρχιτέκτων κ. Ορέστης Σιμώνης από τη Γαλάτιστα, μέγας ευεργέτης του Παγχαλκιδικού, κατέθεσε στο
Ταμείο του Συλλόγου μας 500 ευρώ για τις ενίσχυση του έργου του.
Ευχαριστούμε θερμά . Το Δ.Σ.
Διόρθωση λάθους
Στη σελίδα 40 του περασμένου τεύχους 14ου γράφηκε ότι ο Αριστοτέλης χαρακτηριζόταν ως «αιτιολογιώτατος»
αντί του ορθού «αιτιολογώτατος».
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Η Ι.Λ.Ε.Χ. και οι νέες τεχνολογίες
www.ilechalkidiki.gr
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Στο προηγούμενο

αναγνωστικό κοινό, παρά τα ισχνά οικονομικά μέσα που
διαθέτουμε.
Από τις σελίδες του εν λόγω περιοδικού καθίσταται πασιφανές ότι η Χαλκιδική και οι κάτοικοί της συμμετείχαν
ενεργά σ’ όλα τα ιστορικά δρώμενα και τις πνευματικές
εκδηλώσεις που εκτυλίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου
στη Μακεδονία και γενικότερα στον Ελληνικό χώρο. Η
Χαλκιδική, γαλουχημένη από το αρχαίο ιωνικό πνεύμα,
χάρη στις αποικίες των Αθηναίων εκεί, και ανδρειωμένη
από τη Μακεδονική αλκή, χάρη στη διαρκώς παρούσα
πνευματική κληρονομιά του Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη καθώς και στη χριστιανική πνευματική ακτινοβολία του Αγίου Όρους, βαρυφορτωμένη με παραδόσεις,
παρουσιάζεται ως ο τόπος, όπου διερευνήθηκε φιλοσοφικά και πρακτικά η ανύψωση του νου και της ψυχής προς
τη θέωση.
Η Εταιρεία μας – η μόνη επιστημονική εταιρεία στο
Νομό μας - που ξεπέρασε τα 50 χρόνια πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς στη Χαλκιδική, προς
επίτευξη των σκοπών της, δωρίζει για πρώτη φορά στον
Χαλκιδικιώτη και την Χαλκιδικιώτισσα, στον κάθε ερευνητή και φίλο αυτού του ευλογημένου τόπου και γενικότερα
στον Έλληνα τόσο του Ελλαδικού μας χώρου όσο και της
Διασποράς, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις εκδόσεις της,
αυτές που σχετίζονται με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη, το περιοδικό της, καθώς και το χρονικό των δράσεών της (εξιστορημένο με κάθε λεπτομέρεια).
Κύριο μέλημα της Εταιρείας μας είναι όλος αυτός ο
πνευματικός πλούτος να γίνει κτήμα των νέων ανθρώπων, με την ελπίδα αυτοί να μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των εξελίξεων, την επανάσταση
της τεχνολογίας, την έκρηξη της γνώσης και την ηθική
έκπτωση, μια «επένδυση» στο νεότερο ανθρώπινο δυναμικό κρίνεται και αναγκαία και επιβεβλημένη και ελπιδοφόρα.
Αληθινά, με σεβασμό προς την ιστορία μας, έχουμε ευθύνη για τη Χαλκιδική του «αύριο», γι’ αυτό και επιδιώκουμε να θέσουμε στις καρδιές των νέων ανθρώπων, ως
παραδείγματα προς μίμηση, τις ηθικές αξίες που «κίνησαν»
την ιστορία αυτού του τόπου και τον πολιτισμό του.
Σας καλωσορίζουμε, λοιπόν, σ’ αυτήν την όντως καινοτόμο για το νομό μας προσπάθεια, να “παντρέψουμε”
το χθες με το σήμερα και το αύριο, το λαμπρό παρελθόν
μας με τη Χαλκιδική του μέλλοντος, μέσα από τη μάθηση,
την παιδεία και τον πολιτισμό, προκειμένου να πετύχουμε την πολύπλευρη πνευματική, πολιτιστική, οικονομική
και τουριστική ανάπτυξη αυτού του τόπου.
Καλώς ήρθατε λοιπόν στο διαδικτυακό τόπο της
ΙΛΕΧ».

τεύχος μας, παράλληλα με την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Διοίκησης
της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ι.Λ.Ε.Χ.), αναγγείλαμε την ανάδειξη
των νέων δραστηριοτήτων της Εταιρείας από τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο, δικηγόρο και τ. Βουλευτή Χαλκιδικής, κ. Βασίλειο Πάππα.
Στις άμεσες, λοιπόν, προτεραιότητες της Εταιρείας –
χωρίς αυτό να σημαίνει μείωση των λοιπών δραστηριοτήτων της – είναι η ψηφιοποίηση όλων των εκδόσεών
της, των αξιολογότατων και πολυβραβευμένων, η επαναλειτουργία του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη και στους Δήμους της
Χαλκιδικής, όπως, επίσης, και η πραγματοποίηση σειράς
ημερίδων και λοιπών πνευματικών εκδηλώσεων, οι εισηγήσεις και τα αποτελέσματα των οποίων θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Εφ’όσον, δε, καθίσταται
δυνατόν, θα γίνεται και η έκδοσή τους μέσα από τόμους
της περιοδικής έκδοσης της Εταιρείας «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Παράλληλα, ήδη η Εταιρεία βρίσκεται
σε άμεση συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπως, επίσης, με
την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και με τα μεγαλύτερα Πνευματικά Ιδρύματα και Οργανισμούς της χώρας
μας και του εξωτερικού.
Η σχηματιζόμενη ιστοσελίδα της Ι.Λ.Ε.Χ. βρίσκεται
σε εξέλιξη, αναβαθμίζεται, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη να την επισκεφθεί και να
πάρει μια πρώτη γεύση από τούτη την πρωτοποριακή
προσπάθεια της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Πάππας, στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, την προλογίζει σε κείμενό του με τον τίτλο: «ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»:
«Το να κρατά κανείς ζωντανή την ιστορία, τη λαογραφία,
την τέχνη και την παράδοση του τόπου του είναι σαν να διατηρεί, αιώνια, ζωντανή την ψυχή των κατοίκων που έδρασαν σ’ αυτόν. Η αγάπη προς την πάτρια γη αποτελεί τον
θεμελιώδη λίθο, πάνω στον οποίο οικοδομείται η έρευνα της
ιστορίας ενός τόπου. Βασιζόμενοι σ’ αυτό το ανιδιοτελές κίνητρο, οι Χαλκιδικείς της παροικίας της Θεσσαλονίκης, το
1960, δημιούργησαν έναν επιστημονικό φορέα που στόχευε
στη διαχρονική έρευνα του τόπου τους.
Ο ίδιος αυτός «λίθος» καθόρισε και τη δράση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής. Οι στόχοι
της γίνονται απτοί στον αναγνώστη μέσα από την έρευνα
των πολύτιμων εκδόσεων της Εταιρείας, ιδιαίτερα της περιοδικής έκδοσής της “ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”,
των Πρακτικών των Πανελληνίων και Διεθνών Συνεδρίων της και των αυτοτελών εκδόσεων, την ψηφιακή μορφή των οποίων διαθέτουμε, με μεγάλη χαρά, δωρεάν στο
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Νέα της Χαλκιδικής μας
ΕΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ, O κ.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΣΤ. ΣΧΟΙΝΑΣ, ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑSK FORCE
«Είναι γνωστό ότι ο γερμανός τεχνοκράτης Χορστ Ράιχενμπαχ, που τοποθετήθηκε ως επικεφαλής της Task Force για
την Ελλάδα, δεν έχει γίνει δεκτός στη χώρα μας με τα θερμότερα αισθήματα της κοινής γνώμης που ερμηνεύει την εδώ
παρουσία του σαν άλλη μια απόδειξη της μετά το Μνημόνιο
γερμανοκρατίας, παρά σαν μια χρήσιμη αποστολή ενός ευρωπαίου τεχνοκράτη στην Αθήνα.
Προβληματίστηκαν λοιπόν στην Κομισιόν για το πώς θα βελτιώσουν τις σχέσεις με τους … ιθαγενείς και θεωρούν ότι βρήκαν τη λύση: όπως ανακοινώθηκε , ένας δικός μας τοποθετείται πάνω από τον Ράιχενμπαχ και πάνω από τα στελέχη της
Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα
Διευθυντή, επί κεφαλής του κλιμακίου στην Αθήνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.
Ο Θεσσαλονικιός (σ.σ. από τη Χαλκιδική) τεχνοκράτης με
μακρά ευρωπαϊκή θητεία, , που αναλαμβάνει καθήκοντα
περίπου … προϊσταμένου του Χ. Ράιχενμπαχ έχει όλα τα
εχέγγυα για να αποκαταστήσει την ομαλή επικοινωνία Αθήνας-Βρυξελλών, σε καιρούς μνημονίου, γιατί δεν είναι μόνον
Έλληνας, δεν είναι μόνο τεχνοκράτης, αλλά έχει διατελέσει
και ευρωβουλευτής στο πρόσφατο παρελθόν(2007-2010) με
την ομάδα της Ν.Δ.), άρα έχει, κατά τεκμήριο, αρκετά σημεία
επαφής με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ελληνική
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
Ο κ. Σχοινάς, όπως ανακοινώθηκε, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 16 Μαϊου 2013, και στις Βρυξέλλες ελπίζουν ότι
θα συμβάλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της ομαλής
επικοινωνίας με την Αθήνα. Πάντως δεν θα έχει εύκολη αποστολή…».
(Πηγή: ΤΟ ΠΑΡΟΝ φ.14-4-2013 )
Σ. Σ. Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς είναι γιός του φιλολόγου καθηγητή
από τη Φούρκα κ. Αστερίου Σχοινά, μέλους του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου. Άρχισε να εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από
το 1990, ενώ υπηρέτησε και ως ευρωβουλευτής (2007-2010). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜSc από το London School of
Economies, διπλώματος Ανωτέρων Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Κολεγίου της Ευρώπης (Burges) και πτυχιούχος Νομικής του Α.
Π. Θεσ/νίκης.

ση σύγχρονων τεχνολογιών και συγκεκριμένα: Στο κέντρο
πολιτισμού του Δήμου στην Ιερισσό και στην αναστηλωμένη
Μονή Ζυγού, η οποίο βρίσκεται στην Ουρανούπολη και αποτελεί τη φυσική πύλη προς το ΄Αγ. ΄Ορος.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ. «Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ» ΣΤΑ
ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Το Θεατρικό Τμήμα του Π.Σ. «Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ» παρουσίασε
την παράσταση «Εξομολογήσεις γυναικών» του Νίκου Μανούδη στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών την Κυριακή 7
Απριλίου 2013. Τα έσοδα από την παράσταση θα διατεθούν
για την οικονομική ενίσχυση του 34χρονου συμπολίτη μας
Αντώνη Μιχαλάκη που πάσχει από Συστηματικό Ερυθματώδη Λύκο και Συστηματική Σκλήρυνση από 6ετίας. Η κατάστασή του από τα τέλη του προηγούμενου έτους υποτροπιάζει
και επιβάλλεται η μετάβασή του για δεύτερη φορά στην Πολυκλινική U.M.C. της πόλης «Ουτρέχτη» της Ολλανδίας. Τα
συγχαρητήρια είναι η ελάχιστη αναγνώριση του μεγάλου του
σπουδαίου έργου που επιτελεί ο Π.Σ. «Κασσάνδρα» της Κασσάνδρειας σε όλους τους τομείς.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ
Με επιτυχία δόθηκαν οι τρεις θεατρικές παραστάσεις (13,14
και 15 Απριλίου) του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου του
έργου «Πρό(σ)κληση σε φόνο» της Πολυγυρινής συγγραφέα
Ρένιας Αβαράκη-Αγραφιώτη (πρόκειται για ψευδώνυμο) σε
σκηνοθεσία της Ζάφης Μουταφτσή και τη βοήθεια της Μαρίας Σαράφη.
Το έργο έχει αστυνομική πλοκή, μυστήριο και ανατροπές ενώ
δεν λείπουν οι αιχμές σε κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός,
η βία στην οικογένεια, οι οικονομικοί μετανάστες, η αναρχία,
η ομοφυλοφιλία κλπ.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της παράστασης.
Ο ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ. ΖΑΜΠΟΥΝΗ «Ιστορίες ενός παιδήλικα».
Για την παρουσίαση του βιβλίου του Πολυγυρινού συγγραφέα και εκδότη Χρήστου Ζαμπούνη βρέθηκε στον Πολύγυρο
ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος στις 10 Μαρτίου 2013.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τον επίσης Πολυγυρινό τενόρο Κώστα Ζαμπούνη, τον μαέστρο Δημήτρη Μπουζάνη στο
τραγούδι και τη μουσική και τη Χαρούλα Όρη στην αφήγηση
από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυγύρου.
Η αίθουσα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στον πεζόδρομο
του Πολυγύρου, γέμισε από φίλους του βιβλίου και όπως
πάντα ο Ν. Χριστιανόπουλος «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την
παρουσίασή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Χ.
Ζαμπούνης αναφέρθηκε στη δωρεά 10.000 βιβλίων, που σχεδιάζει να δωρίσει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου.

Ψηφιακό Μουσείο προβολής της Αθωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ο Δήμος Αριστοτέλη σε συνεργασία με την «Κοινωνία της
πληροφορίας Α.Ε.» και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κατέθεσαν πρόταση χρηματοδότησης του έργου: «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Προβολής της Αθωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», προϋπολογισμού 1.998.000 ευρώ
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σκοπός
το έργου είναι το άνοιγμα του Αγ. ΄Ορους στις γυναίκες και σε
όλους τους επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά
ένα μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο. Με το έργο
θα απεικονίζεται τρισδιάστατα η ζωή των μοναχών, ο ανεκτίμητος πλούτος των Μονών και η σπάνια ομορφιά του αγιορείτικου περιβάλλοντος.
Το έργο θα εκτελεσθεί σε δυο διαφορετικά σημείαμε τη χρή-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Ο Δήμος Πολυγύρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015» υλοποιεί δράση για τη Διαχείριση
των Αστικών Απορριμμάτων βάζοντας σε λειτουργία 1.700
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ΠΡΩΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Α) Η ομάδα Γαλλοφωνίας μαθητών της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου κατέκτησε την Πρώτη θέση στο διαγωνισμό
«Γαλλοφωνία 2013», στην κατηγορία «Τραγούδι».
Πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό που οργανώνεται κάθε χρόνο
σε 53 χώρες που είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και συμμετέχουν Σχολεία από όλη την Ελλάδα δημόσια,
ιδιωτικά και γαλλόφωνα. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού
ήταν «Οι μύθοι». Οι μαθητές βασιζόμενοι στην ανάγνωση ιστοριών και μύθων από Ανατολή και Δύση, κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να αφηγηθούν μια δική τους ιστορία, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τρεις από τις δέκα προτεινόμενες λέξεις. Οι
μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου εργάστηκαν
με ενθουσιασμό και μεράκι και δημιούργησαν ένα «τραγούδι»
διαφορετικό και αμείφθηκαν με το πρώτο βραβείο.
Β) Η ομάδα Λόγου-Αντιλόγου του Γεν. Λυκείου Πολυγύρου αναδείχθηκε πρώτη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο των Αγώνων Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας που οργανωσε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
Στους μαθητές και τους καθηγητές που υποστήριξαν τα παιδιά
και τα οδήγησαν στην επιτυχία συγχαρητήρια θερμά.

κάδους κομποστοποίησης σε πάρκα, πλατείες και κατοικίες.
Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία, η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία, το
κομπόστ. Είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.
Όλα τα οργανικά υπολείμματα όπως κουρεμένο γρασίδι, φύλλα, κομμένα κλαδιά, χόρτα, μαραμένα λουλούδια, ροκανίδια,
χώμα από γλάστρες, λαχανικά κουζίνας, άχυρα, τσόφλια από
αυγά, κατακάθια του καφέ, φύκια θαλάσσης κλπ είναι η απαραίτητη τροφή για το χώμα. Αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά,
δηλαδή, αν τα λιπασματοποιήσουμε στους πράσινους κάδους
κομποστοποίησης, εξοικονομούμε χρήματα, ζωντανεύουμε
το έδαφος και βοηθάμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε και εφέτος στο Δημοτικό Θέατρο του Πολυγύρου, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, η εκδήλωση που
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής, ενώπιον των θρησκευτικών και των πολιτικών Αρχών, εκπροσώπων και πλήθους κόσμου. Η πρόεδρος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου ανέλυσε ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να τονισθεί ο
ρόλος της πολύτεκνης οικογένειας στη σημερινή Ελλάδα, να
βραβευθούν οι μητέρες που απέκτησαν παιδί στο 2012 και
να δοθούν βραβεία στους αριστούχους μαθητές Γυμνασίων
και Λυκείων και υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Όλα έγιναν όπως είχαν προγραμματισθεί και με επιτυχία,
Συγχαρητήρια.

ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
Ο Βαγγέλης Κηπουρίδης του Γιάννη και της Κατερίνας Μήτσιου από τα Πετροκέρασα μετά από επανειλημμένες πρωτιές
σε πανελλήνιους διαγωνισμούς πληροφορικής ως μαθητής
Λυκείου ετέθη επικεφαλής της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας
Πληροφορικής και εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Ολυμπιάδα Πληροφορικής που έγινε στην Ταϋλάνδη όπου πήρε
το αργυρό μετάλλιο. Στη συνέχεια πέρυσι κατέκτησε υψηλές
διακρίσεις: Χάλκινο μετάλλιο στη Βαλκανιάδα και ασημένιο
στην 24η Ολυμπιάδα που έγινε στη Σερβία και Ιταλία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας που τους κάλεσε να τους συγχαρεί είπε: Όταν εν μέσω κρίσης συναντώ τέτοια παιδιά σκέπτομαι: ‘Να γιατί πρέπει να είμαι αισιόδοξος’

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Ενθουσίασαν το κοινό οι καθηγητές και οι μαθητές του ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ «ΣΥΝΘΕΣΗ» με την άψογη εκτέλεση κομματιών που επιλέχτηκαν προσεκτικά από πολύ γνωστές ταινίες.
Τα κοστούμια που παρέπεμπαν σε εποχές που αναφέρονταν
οι ταινίες καθώς και η προβολή αποσπασμάτων από τις ταινίες που παρουσιάσθηκαν ταξίδεψαν το κοινό στο μαγικό
κόσμο του cinema.
Ο κόσμος που γέμισε ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών χειροκροτούσε με ενθουσιασμό σε όλα τα κομμάτια
και στο τέλος αποθέωσε τους μουσικούς.

Σημείωση: «Τα Νέα της Χαλκιδικής μας» γράφονται με βάση
γραπτή ή ηλεκτρονική ή προφορική πληροφόρηση που μας παρέχουν διάφοροι φορείς, ιδιώτες καθώς και ο τύπος και τα λοιπά
έντυπα που στέλνονται στον Π.Λ, σε συνεργασία του εκδότη με
τον κ. Γ. Διαμαντουλάκη).

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Το επόμενο 16ο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2013
θα κυκλοφορήσει μέσα Σεπτεμβρίου με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των εκδρομών του Γ΄ τετραμήνου 2013.
Οι εργασίες των συνεργατών και τα ενημερωτικά των Συλλόγων
μέχρι 18 Αυγούστου

Ενημέρωση για τους συνεργάτες-αρθρογράφους μας.
Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, φυλάσσονται στο αρχείο του περιοδικού για τα επόμενα τεύχη. Εργασίες δημοσιευμένες ή μη δεν επιστρέφονται.
Γίνεται για άλλη μια φορά γνωστό, ότι ο χρόνος δημοσίευσης ενός κειμένου στο περιοδικό δεν προσδιορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσής του, αλλά από τη χρησιμότητά του, την επικαιρότητά του, την έκτασή του, τα ενδιαφέροντα των αναγνωστών, τις ανάγκες του περιοδικού κλπ.
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε
Επιστολές

Ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει εν υγεία, να σας δίνει δύναμη
και να σας φωτίζει να εκδηλώνετε την αγάπη σας με τέτοιες
αγαθοεργές πράξεις.
Ο Διευθυντής
Αποστολάκης Δημήτριος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Αδελφοί μου,
Θερμώς και από μέσης καρδίας σας ευχαριστώ δια τας επί τοις
ονομαστηρίοις μου εκφρασθείσας πολυτίμους ευχάς σας.
Εύχομαι ο Πανάγαθος Κύριος, όπως, δια πρεσβειών του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου, χαρίζηται υμίν υγείαν και
άμφω και πάντα τα προς σωτηρίαν αιτήματα.
Ιερισσού Θεόκλητος

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Επιτρέψτε μου, κατ΄ αρχήν, να εκφράσω τα συγχαρητήριά
μου σε σας προσωπικά και τα μέλη του Δ.Σ. για την όλη δράση του Συλλόγου, που έχω την ευκαιρία να γνωρίζω, κυρίως,
από τον «Παγχαλκιδικό Λόγο», το καλαίσθητο και πολυσυλλεκτικό περιοδικό σας, που έρχεται στα χέρια μου μέσω του
ανιψιού μου Νίκου Κέκερη, μέλους του Συλλόγου.
Θέλοντας να συμβάλλω στην εξαιρετική αυτή εκδοτική
προσπάθεια, προτίθεμαι να αναλάβω την όλη δαπάνη, των
1.960,00 ΕΥΡΩ της έκδοσης του τεύχους Απριλίου – Μαΐου
– Ιουνίου 2013, εις μνήμην του προσφάτως αποβιώσαντος
συζύγου μου Γεωργίου Σλίνη, Ιατρού,
Θεσσαλονίκη 14 Μαΐου 2013

Επιστολή για το αφιέρωμα στον Τάκη Σαμαρά
Αγαπητέ πρόεδρε
Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά διάβασα στο τελευταίο
τεύχος του Παγχαλκιδικού Λόγου την περιληπτική αναφορά
του συγγραφέα κ. Αστέριου Μάρκου στην προσωπικότητα
και το έργο του αλησμόνητου, για όσους προλάβαμε να τον
ακούσουμε, Τάκη Σαμαρά.
Μας έλειψαν τα μουσικά ακούσματα των εκπομπών του,
με την πιστή εκτέλεση των τραγουδιών μας από τον ίδιο και
τους συνεργάτες του.
Πριν μερικά χρόνια προσπάθησα να βρω τρόπο να αντιγράψω, έστω, κάποια τραγούδια του «μακεδονικού συγκροτήματος», αλλά δεν τα κατάφερα.
Την περασμένη Πρωτομαγιά έτυχε ν’ ακούσω από το δεύτερο πρόγραμμα ένα πρωτομαγιάτικο τραγούδι με τη φωνή
του Τάκη Σαμαρά. Σκέφτηκα, δεν μπορεί κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να ξανααποκτήσουμε επαφή με αυτόν τον υπέροχο θησαυρό λόγου και μουσικής των εκπομπών του.
Ένας φορέας, χρειάζεται ένας φορέας, ένας Σύλλογος, μα
…η «Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής» ασθενεί!
Τότε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος. Αυτός πρέπει.
Και να, ο κύριος Μάρκου έθεσε το ζήτημα με το συνοπτικό,
τιμητικό του αφιέρωμα στον αλησμόνητο συμπατριώτη μας
Τάκη Σαμαρά.
Τον ευχαριστώ θερμά για το χρέος που αισθάνθηκε να μας
ενημερώσει και να τιμήσει έτσι τον Τάκη Σαμαρά για την προσφορά του. Να είναι σίγουρος ότι ανταποκρίθηκε στην επιθυμία πολλών συμπατριωτών μας.

Με τιμή
Μάγδα Κέκερη – Σλίνη

Βιβλία που λάβαμε
Καλλικράτεια. Από την Προποντίδα στη Χαλκιδική. Λαογραφικό
Λεύκωμα. Επιμέλεια: του ζεύγους των δασκάλων Σμαραγδής
Βασιλείου και Παναγιώτη Τσέλιου. Έκδοση Δήμου Ν. Καλλικράτειας, Νοέμβριος 2000.
Κώστας Α. Παπάζογλου. Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος της Παιδείας. Έκδοση μετά το θάνατο του συγγραφέα. Αρναία 2012.
Χρήστος Καραστέργιος. Είδαμεν ζωήν...ελευθέραν. 100 χρόναι από την απελευθέρωση της Ιερισσού. Εκδόσεις Δια βίου.
Περιοδικό Κύτταρο Ιεσρισσού.
Τάσος Μπάσογλου. Αναβαπτιζόμενοι στις αρχαιοελληνικές ρίζες μας προσβλέπουμε στο μέλλον. Θεσσαλονίκη 1997.
Τάσος Μπάσογλου. Αλησμόνητες ελληνικές εστίες της Ανατολικής Ρωμυλίας(Βόρεια Θράκης).Η Στενήμαχος και η περιοχή
της. Θεσσαλονίκη 2006.
Τάσος Μπάσογλου. Η εθνογένεση της Θράκης. Θεσσαλονίκη
2000.
Νίκος Βασιλάκης. Η αυλή με τη μουριά. Ποιήματα. Εκδόσεις
Σφεντάμι 2013.
Διαδρομές στο παρελθόν. Λεύκωμα Μεγ. Παναγίας Χαλκιδικής
1887-1978. Εκδόσεις Δια βίου 2001.

Με εκτίμηση
Θεόδωρος Λαμπούδης

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Προς τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης
«Ο Αριστοτέλης»
Κασσάνδρα 28/4/2013
Ευχαριστήριο

Βιβλία που προμηθευτήκαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμέλεια). Οι Έλληνες πρόξενοι
στη Θεσσαλονίκη. Διπλωματικά έγγραφα (1830-1889). Έκδοση
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Σειρά: 1912 Θεσσαλονίκη
-Μακεδονία 2012.
Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης. Ιστορία της Θεσσαλονίκης
323π.χ. - 2012. Έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Σειρά: 1912 Θεσσαλονίκη -Μακεδονία 2012.

Εκ μέρους των κρατουμένων της φυλακής μας.
Η Διεύθυνση της Αγροτικής φυλακής Κασσάνδρας αισθάνεται την
ανάγκη να σας ευχαριστήσει για τις τηλεκάρτες και τα είδη ρουχισμού που ο σύλλογος σας μας έφερε, προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες των πτωχών κρατουμένων της φυλακής μας.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 15ο

Περιοδικά
Αρναία, τεύχος 97 (Οκτ. - Δεκ. 2012). Εκδότης ο θεολόγος
και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.145, Ιαν. -Μάρτ. 2013. ΄Εκδοση
της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.
Βοϊακή ζωή. Περιοδικό της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης.
Τεύχος 237.
Εφημερίδες
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».

Φ. 24. Ιαν.- Μάρτ. 2013.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 142.
Ιαν.- Μάρτ. 2013.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 87. Δεκέμβριος
2012, Μάρτιος-Μάιος 2013.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 117. Ιαν.- Φεβ.-Μάρτ.2013

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στο Δήμαρχο του Δήμου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιο
και στο Δημοτικό Συμβούλιο

για τη χορηγία (3.000 ευρώ) με την οποία εξεδόθη το 14ο τεύχος
του Παγχαλκιδικού λόγου.

Σχόλιο:Το χορό της χορηγίας για την έκδοση του Παγχαλκιδικού Λόγου άνοιξε ο Δήμος Πολυγύρου
(Δήμαρχος κ. Αστ. Ζωγράφος) και συνέχισε ο Δήμος Σιθωνίας (Δήμαρχος κ. Ι. Τζίτζιος) . Δε μένει παρά
να συνεχισθεί η υποστήριξη και από τους άλλους Δημάρχους. Περιμένουμε.

Νέος ευεργέτης του Παγχαλκιδικού
Ο κ. Δημήτριος Κων. Βλαχάκης,
χημικός μηχανικός, νέος επιστήμων και επίλεκτο μέλος του Παγχαλκιδικού από ετών,
γιος του επιτίμου μέλους του Συλλόγου μας Κώστα και της Αργυρώς Βλαχάκη από την Άθυτο,

διέθεσε το ποσό των 5.000 ευρώ

για την παραγγελία και προμήθεια 25 παραδοσιακών στολών (10 ανδρών και 15 γυναικών)
όλες σε Χαλκιδικιώτικη γραμμή, για το χορευτικό μας τμήμα,
το οποίο πλέον είναι πανέτοιμο να εμφανισθεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Για τη γενναία χορηγία το Δ.Σ. έχοντας υπόψη το άρθρο 28 του Καταστατικού
Ανακήρυξε ομόφωνα

τον κ. Δημήτριο Κων.

Βλαχάκη

ΕΥΕΡΓΕΤΗ
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου,
και εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη των μελών του. Το όνομα του θα γραφεί με χρυσά γράμματα
στον οικείο πίνακα των ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ για παντοτινή ανάμνηση, ενώ οι σχετικές τιμές θα του αποδοθούν
μετά την επικύρωση της αποφάσεως από τη προσεχή Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου.
Το Δ.Σ
Σημ.1) Ο πατέρας του ΕΥΕΡΓΕΤΗ κ. Κων. Βλαχάκης είναι από τα παλαιότερα επίλεκτα μέλη του Συλλόγου μας.
Υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. για 10 χρόνια (1997-2007) , και έχει έντονη και διαρκή παρουσία στις εκδηλώσεις και
δράσεις του Συλλόγου με τη σύζυγό του Αργυρώ.
2) Οι στολές του χορευτικού παραγγέλθηκαν τέλος Μαρτίου σε ειδικό εργαστήριο στην Καστοριά ύστερα από έρευνα
αγοράς και τέλος Μαίου θα τις παραλάβουμε.
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ο οφθαλμίατρος κ. Αστέριος Γραμμένος από τον ΄Αγ. Πρόδρομο κατάθεσε στο Ταμείο του Συλλόγου
100 ευρώ εις μνήμην του αείμνηστου πατέρα του Δήμου 1929-1979.
Η κ. Κωνσταντινιά Παναγιώτου-Παπάζογλου δασκάλα από την Αρναία κατέθεσε στο Ταμείο του Συλλόγου 200 ευρώ εις μνήμην του αείμνηστου συζύγου της Κώστα Παπάζογλου, τ. σχολικού συμβούλου, με
την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, το οποίο έγραψε
ο μακαριστός όταν ήταν στη ζωή και η οικογένειά του το τύπωσε και χάρισε όλα τα αντίτυπα στην Ι. Μονή
του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού Αρναίας για την ενίσχυση του έργου της.
Η κ. Καίτη Καραστεργίου-Βλάχτση, νηπιαγωγός από την Αρναία κατέθεσε στο ταμείο του Συλλόγου
100 ευρώ εις μνήμην του αείμνηστου συζύγου της Χρήστου Βλάχτση, τ. δασάρχη Αρναίας, που αποβίωσε
στις 20-4-2013.
Ευχαριστούμε θερμά. Αιωνία τους η μνήμη. Το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει και δημόσια θερμές ευχαριστίες:
Στον κ. Χρυσόστομο Αστειόπουλο, επαγγελματία φωτογράφο (Πολυγυρινό), μέλος του Συλλόγου μας,
που διατηρεί φωτογραφείο στην οδό Παπαναστασίου 237, απέναντι από το γήπεδο του Άρεως, τηλ.
2310313041, για τη δωρεάν ποιοτική φωτογράφηση εκδηλώσεων του Συλλόγου, όπως τελευταία των δύο
μεγάλων χορωδιακών συναντήσεων στη Ν. Καλλικράτεια και στη Νικήτη, του αποκριάτικου χορού μας
κλπ.)
Στο ζεύγος Αστερίου και Ουρανίας Λυρτζή (από τον Ταξιάρχη), μέλη του Συλλόγου μας, για την
ερασιτεχνική βιντεοσκόπηση του αποκριάτικου χορού μας με τη δική τους μικρή αλλά θαυματουργή
κάμερα.
Στον κ. Γεώργιο Βασ. Κουτσό (από το Βάβδο) δικηγόρο και μέλος του Συλλόγου μας για τις ποικίλες
νομικές συμβουλές και υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν στο Σύλλογο συχνά και έγκυρα. Το δικηγορικό του γραφείο βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 75 στη Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 263614.
Στον κ. Δημήτριο Αθ. Πουμάκη λογιστή (από τη Γαλάτιστα) και μέλος του Συλλόγου μας, για τις
φορολογικές υπηρεσίες που προσφέρει δωρεάν τα τελευταία χρόνια στον ταμία μας. Το λογιστικό
του γραφείο βρίσκεται στη γωνία των οδών Σεφέρη- Θ. Νάτσαινα (Χαριλάου) τηλ. 2310207866.
Στον μουσικό κ. Κώστα Τσολοδήμο, μέλος του Συλλόγου μας για την ποικίλη προσφορά του στις
πολιτιστικές και όχι μόνο εκδηλώσεις του Συλλόγου μας.
Ευχαριστίες απευθύνουμε και σε όσους πρόσφεραν ευγενικά, δώρα για τον πλουτισμό της λαχειαγοράς του χορού μας:
Στην κ. Μαρία Μπουλάκη-Λυπηρίδη από τον Πολύγυρο, πρόεδρο του Συλλόγου Πολυγυρινών ο
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, για τη προσφορά μιας φωτογραφικής μηχανής.
Στο πρακτορείο ταξιδίων ΑΘΩΣ για μια 4ήμερη εκδρομή δύο ατόμων στην Πόλη,
Στον κ. Μιχ. Κουτσό, κτηνίατρο, για την προσφορά μιας μπάλας του μπάσκετ.

Δωρεά 60 φιαλών ποιοτικού κρασιού Εξ Αρνών
Η πολυβραβευμένη οινοποιία της Αρναίας που ανήκει στην ερίτιμη Κυρία
Κλαούντια Παπαγιάννη
πρόσφερε 60 φιάλες εκλεκτού κρασιού (λευκού και ερυθρού) με ετικέτα Εξ Αρνών για τη γιορτή των
Χριστουγέννων και για άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Ευχαριστούμε θερμά
Το Δ.Σ.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2011, 2012 & 2013
ΛΥΚΕΙΑ

2012

2013

114

107

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

42

53

43

151

155

152

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ε.Λ.

2011
110

ΑΡΝΑΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

246

228

216

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

54

56

61

ΙΕΡΙΣΣΟΥ Γ.Ε.Λ.

142

139

124

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

99

91

89

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

261

231

239

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ

64

60

64

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

172

191

196

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

162

162

166

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Γ.Ε.Λ.

381

416

442

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

358

354

332

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

140

140

146

ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ

20

27

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Γ.Ε.Λ.

188

217

234

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

100

94

102

ΣΥΚΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

119

117

122

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

29

38

33

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΣΠ.

54

60

63

ΣΥΚΙΑΣ

121

121

90

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Λ.Τ.

68

55

54

ΦΩΚΑΙΑΣ

98

96

90

ΟΡΜΥΛΙΑΣ Λ.Τ.

89

83

89

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Λ.Τ.

54

65

55

Σύνολο μαθητών Γυμνασίου 3.616

3.486

3.470

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Λ.Τ.

88

124

134

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

2011

2012

2013

24

20

ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΟΣ

66

65

66

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

20

ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ Λ.Τ.
ΕΠΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

-

59

38

ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

-

84

80

ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

-

293

288

ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ

-

201

220

ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

-

182

184

ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

-

154

164

Σύνολο Μαθητών Λυκείων

2.112

3.177

3.216

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

90

76

70

ΑΡΝΑΙΑΣ

105

101

108

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

126

130

115

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

192

199

209

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

392

352

325

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

105

89

92

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

286

276

291

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

124

111

109

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1ο

344

324

287

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2ο

270

282

289

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

214

207

217

89

92

92

ΝΙΚΗΤΗΣ

46

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

116

124

124

ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ

25

21

23

ΑΡΝΑΙΑΣ

133

144

142

ΑΦΥΤΟΥ

105

94

88

ΒΑΒΔΟΥ

19

16

16

ΒΑΡΒΑΡΑΣ

25

31

32

ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ

42

50

48

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

202

200

191

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΩΝ

97

93

90

ΓΟΜΑΤΙΟΥ

21

ΕΙΔΙΚΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

12

13

19

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

16

13

11

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

124

112

114

ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1ο

102

121

118

ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2ο

116

116

102

ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

88

78

79

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

109

108

113

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1ο

153

153

152

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2ο

138

128

107

ΚΡΗΝΗΣ

16

17

15

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

20

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

98

109

109

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

242

243

228

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

151

158

150

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

51

50

55

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

55

55

25

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

67

68

60

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

37

37

44

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

81

91

87

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

29

31

33

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

110

98

92

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1ο

262

248

243

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

217

204

204

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2ο

184

216

208

ΠΛΑΝΩΝ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1ο

274

268

266

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1ο

199

208

206

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2ο

261

237

232

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2ο

177

171

179

Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

84

89

95

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3ο

84

84

87

Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ

62

63

68

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

113

111

108

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

89

78

79

57

56

61

Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ-Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ

163

165

174

ΣΑΡΤΗΣ

Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ

165

170

167

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

218

198

182

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3ο

149

143

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4ο

156

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1ο

13

75

73

69

135

133

136

ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

37

36

33

131

ΣΤΑΝΟΥ

78

73

78

152

158

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

53

47

50

146

145

146

ΣΥΚΙΑΣ

131

126

120

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2ο

131

131

129

ΤΑΞΙΑΡΧΗ

51

51

51

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

41

48

40

ΤΟΡΩΝΗΣ

7

8

10

ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

67

59

56

ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ

78

83

80

174

182

190

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

60

48

51

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

24

31

40

ΟΛΥΝΘΟΥ

71

72

72

6.972

6.844

ΝΙΚΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.

6.732

Οι εκδηλώσεις του Ιουνίου 2013
1.Η «Μασαλιάδα», η εκδήλωση με μασάλια από τους μεγαλύτερους μασαλιολόγους της Χαλκιδικής αναβάλλεται για την μετά το καλοκαίρι περίοδο, οπότε και θα υπάρξει ανακοίνωση. Οι μασαλιολόγοι όμως ας γρηγορούν.
2. Η τελευταία μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο με την μουσική
παρέα του Κώστα Τσολοδήμου, θα γίνει οριστικά την Τετάρτη 29 Μαίου 2013 και ώρα 20.00΄στο κινηματοθέατρο Αλέξανδρος(έναντι Λ. Πύργου).
3. Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 16 Ιουνίου και ώρα 10.30΄στο Μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας και
στη συνέχεια στο μνημείο του καπετάν Χάψα, θα εορτασθεί, όπως κάθε χρόνο, η επέτειος της Μάχης των Βασιλικών τον Ιούνιο του 1821. Το πρόγραμμα στην έσω σελίδα του οπισθόφυλλου. Σας περιμένουμε.
4. Επίσης την ίδια Κυριακή 16 Ιουνίου το χορευτικό μας τμήμα θα παρουσιαστεί και θα χορέψει με τις καινούργιες στολές του στη γιορτή του κερασιού στα Πετροκέρασα.
5. Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 η χορωδία μας θα εμφανιστεί στο Σιδηρόκαστρο όπου η πόλη
θα γιορτάσει τα Ελευθέριά της (1913).
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 1.01.2013 μέχρι 23.05.2013
Αριθμός
Μητρώου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Κισκίνης Δημήτριος
Ν.Μαρμαράς
Νικολαϊδου Στυλιανή
Θεσσαλονίκη
Παλαμήδης Αντώνιος
Πολύγυρος
Γραμμένος Αθανάσιος
Παλαιόκαστρο
Γκαρλής Βασίλειος
Ορμύλια
Καλαϊτζής Νικόλαος
Θεσσαλονίκη
Κουκούτσης Γεώργιος
Ταξιάρχης
Τσιπέλης Σταύρος
Κάτω Σχολάρι
Σπυριδοπούλου Σταυρούλα
Πλαγιάρι
Πετρίδης Βασίλειος
Θεσσαλονίκη
Καραγιάννη Βασιλική
Θεσσαλονίκη
Καραμίχος Παύλος
Αρναία
Μόσχος Τριαντάφυλλος
Πολύχρονο
Κούκιας Κων/νος
Θεσ/νίκη
Γιαννακός Αθανάσιος
Δουμπιά
Λάλου Αναστασία
Γαλάτιστα
Αστεριάδης Ηρακλής
Δουμπιά
Αστεριάδης Γεώργιος
Δουμπιά
Νεντσε Αθηνά
Μ.Παναγία
Βενετοπούλου Ελίζα
Λιβάδι
Αναγνωστάρας Γεώργιος
Νικήτη
Παπασαραφιανού Φανή
Κασσάνδρεια
Τσίρου Αναστασία
Ν.Καλλικράτεια
Βαλασάκης Νικόλαος
Πυργαδίκια
Σαββόπουλος Στέλιος
Ν.Μαρμαράς
Μόσχου-Γιαλελή Αναστασία
Πολύχρονο
Μόσχος Γεώργιος
Πολύχρονο
Καραμούζης Ιωάννης
Ταξιάρχης
Ζυγομάνη Αικατερίνη
Κρήμνη
Αρναούτογλου- ΠανιώραΒασιλική Στρατονίκη
Κοτσάνη-Λόλα Πασχαλίνα
Αρναία
Υψηλάντης Παναγιώτης του Νικ. Παλαιοχώρι
Βαβδινούδης Κώστας
Σανά
Ξιούφη Μαρία
Αρναία
Σαραντούδα Άννα
Νεοχώρι
Μουστάκας Απόστολος
Κρήνη
Τσιάλη Λεμονιά
Βαρβάρα
Λαλιώτης Χρήστος
Αρναία
Μιχτοπούλου Αγορίτσα
Γερακινή

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237

Αριθμός
Μητρώου

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Βακάλης Θανάσης
Παλιούρι
Κοτσαμπασόπουλος Στεργιανός Πολύγυρος
Αναστασιάδου Μαρία
Όλυνθος
Πανιώρας Κων/νος
Αρναία
Παπανάγνου Στέργιος-Βασίλης Κασσανδρεία
Τζίτζιου Δέσποινα
Κασσανδρεία
Παπαδοπούλου-Μαργαρίτη Στέλλα Πολύγυρος
Κρημνιανιώτης Παναγιώτης
Σανά
Παπάς Ελευθέριος
Δουμπιά
Βασιλάκης Νικόλαος
Πολυγυρος
Βαλασάκη Αναστασία
Πολυγυρος
Βαλασάκης Βλάσης
Πυργαδίκια
Τσέλιου Σμαραγδή
Κρήνη Χαλ/κης
Δελιγκάρη Αικατερίνη
Κρήνη
Καζάκη Άννα
Κρήνη
Μπαμπαμέτης Αριστείδης
Ν.Μαρμαράς
Σουφής Μαυρουδής
Νικήτη
Χριστόδουλου Νικόλαος
Νικήτη
Μαυρουδής Μιχάλης
Πολύγυρος
Λαθούρη-Πάργα Μαρία
Συκιά
Λεβέντης Νικόλαος
Αρναία
Λεβέντη Άννα
Αρναία
Τσιπουρά Βασιλική
Σήμαντρα
Χρυσάκη Μαρούλα
Σήμαντα
Κουφού Μαρία
Σήμαντρα
Ζουμπουλίδου Ελένη
Σήμαντρα
Καραμιχάλη Χρυσάνθη
Ν.Μουδανιά
Καρατζίδου Δέσποινα
Σήμαντρα
Πούλιου-Σκοτίδα Μαρία
Αρναία
Αλβανός Χρήστος
Δουμπιά
Παπαγεωργίου Ιωάννα
Βράσταμα
Αποστολά Γεωργία
Αρναία
Σαπαντζή Κυριακούλα
Θεσ/νίκη
Παπαδοπούλου Μαρία
Θεσ/νίκη
Κέκερη Κυριακή
Ταξιάρχης
Βαμβακά Κρυσταλλία
Πολύχρονο
Μακαρίτης Βασίλειος
Ν. Καλλικράτεια
Κουζούχα Λίτσα
Κασσάνδρεια
Πιπινίκα- Δημητρούλα Αναστασία Βασιλικά

1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276

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

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1. Η εκδρομή στη ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 8-14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, προετοιμάζεται πυρετωδώς και θα γίνει
οπωσδήποτε. Δήλωσαν συμμετοχή και πλήρωσαν 82 εκδρομείς. Περί τα μέσα Ιουνίου θα κληθούν σε ενημερωτική συγκέντρωση και λήψη οδηγιών.
2. Για τον επόμενο Οκτώβριο προαγγέλλεται πέρα από τις ημερήσιες και πολυήμερη εκδρομή
εκτός Ελλάδος. Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση αεροπορικώς.

