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Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
Το καλοκαίρι έρχεται: η Χαλκιδική και εφέτος είναι
πανέτοιμη για να υποδεχθεί τις εκατοντάδες χιλιάδες
των τουριστών
Γιώργος Μπρουτζάς,
Ο τουρισμός στη Χαλκιδική το 2014
Βικτώρια Τσολίδου,
O ποιοτικός τουρισμός είμαστε όλοι εμείς
Γιώργος Παλησίδης,
Γαστρονομικός τουρισμός στη Χαλκιδική
Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος,
Αρχαιότητες και Τουρισμός στην Χαλκιδική
Άγγελος Δ. Σμάγας,
Το Άγιο Όρος ως θρησκευτικός ταξιδιωτικός
προορισμός
Γιώργος Ι. Ζωγραφάκης,
Η Επανάσταση της Χαλκιδικής το 1821
Γιάννης Χ. Καραμίχος,
Καπετάν Χάψας
Νίκος Εμμ. Παπαοικονόμου,
Νέα στοιχεία για τη δράση του επισκόπου
Αρδαμερίου Ιγνατίου
Νικόλαος Αργ. Μερτζιμέκης,
Σάρτη: Οδοιπορικό στην ιστορία του βυζαντινού
και μεταβυζαντινού οικισμού
Κωνσταντίνος Θ. Χιούτης,
Ο εκ Ριζών δημογέροντας της Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Χαϊδευτός (†1887)
Σταύρος Αστ. Κλειδαράς,
Η συμβολή των Γοματιανών αγωνιστών Αποστολάρα
Βασιλείου και Στεριανού Μαρίνου
στην απελευθέρωση της νήσου Θάσου το 1828
Όλγα Ευαγγελοπούλου,
Η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
Σμαραγδή-Βασιλείου Τσέλιου,
Απο την Καλλικράτεια της Προποντίδας
στην Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής
Δημήτριος Κύρου,
Η ξύλευση των δασών και η παραγωγή
ανθράκων στη Β. Χαλκιδική το έτος 1878
Άγγελος Μάντσιος,
Ο «Γκόγκος», ένας ανυπόκριτος ναυτικός
Γιάννης Τσίκουλας,
Το καλάθι του Σαβατόβραδου
Γιάννης Δ. Κανατάς - Χρίστος Γεροχρίστος,
Σαν απόψι τέτοια μέρα...
Δημήτρης Αθ. Κοσμάς,
Βιβλιοπαρουσίαση «Ίχνη στο χρόνο»
- Η δράση του Συλλόγου μας
- Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
- Τα παραρτήματα και οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου
- Αριθμός μαθητών Δημοσίων Σχολείων Ν. Χαλκιδικής
- Έντυπα που λάβαμε
- Χορηγός του παρόντος τεύχους

Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Όσα
δεν φέρουν υπογραφή συντάσσονται από τον εκδότη. Υπενθυμίζεται ότι
οι εργασίες προς το περιοδικό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1800 - 2000
λέξεις ή 9000 περίπου χαρακτήρες (χτυπήματα).
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Το καλοκαίρι έρχεται:
η Χαλκιδική ΕΙΝΑΙ και εφέτος
πανέτοιμη να υποδεχθεί
τις ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ των τουριστών
Το καλοκαίρι έφθασε και η όμορφη πατρίδα μας, η
Χαλκιδική, που ο Θεός με απλοχεριά την προίκισε με χίλιες μύριες ομορφιές, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα πλήθη των παραθεριστών και των τουριστών που θα την
επισκεφτούν κι εφέτος για να αναπνεύσουν το άρωμα
του πεύκου, να νιώσουν την αρμύρα της θάλασσας και
να απολαύσουν τη δροσιά των βουνών με τα βαθύσκιωτα δάση και τα γοητευτικά μονοπάτια-διαδρομές.
Τα μηνύματα για τη φετινή περίοδο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. «Θα βουλιάξει εφέτος η Χαλκιδική»,
«Μέγα κύμα τουριστών αναμένεται εφέτος στη Χαλκιδική», «Περισσότερες από πέρυσι οι κρατήσεις» και άλλα
παρόμοια αναφέρονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο. Αυτό έχει βάλει φτερά προετοιμασίας στα πόδια
των επαγγελματιών, που επιχειρούν στον τομέα του τουρισμού: ξενοδόχοι μεγάλων ξενοδοχείων υψηλών προδιαγραφών, ιδιοκτήτες πεντακάθαρων ενοικιαζομένων
δωματίων, επαγγελματίες του εμπορίου, της εστίασης και
της αναψυχής είναι πανέτοιμοι για τη νέα τουριστική περίοδο που ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς.
Μέλι, λάδι και κρασί με όλα τα παράγωγά τους,
ποικιλίες γευστικών κτηνοτροφικών προϊόντων που
παράγονται στον ευλογημένο τόπο μας, τη Χαλκιδική,
και πλήθος αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων
από τα βουνά μας είναι στη διάθεση των επισκεπτών
για να τα δοκιμάσουν και να ευφρανθούν. Το πεύκο, η
ελιά, το κούμαρο και τα αμπέλια, πασπαλισμένα με την
αρμύρα της θάλασσας, προσφέρουν αγαθά μοναδικά
στην όψη, την όσφρηση και τη γεύση.
Την ίδια ώρα, όλοι οι Δήμοι με τους Δημάρχους,
τους Κοινοτάρχες και τα Συμβούλιά τους, τους υπαλλήλους και το στόλο των μηχανημάτων τους ήδη
έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για να ριχθούν
στη μάχη της καθαριότητας των πόλεων, των δρόμων
και προπαντός των ακτών. Και η περσινή εμπειρία
απέδειξε ότι μπορούν να τα καταφέρνουν πολύ καλά.
Αστράφτει η Χαλκιδική το καλοκαίρι από τη μια άκρη
ως την άλλη. Όσο για το νερό, υπάρχει πλήρης επάρκεια και ποιότητα για να καλύψει τις απαιτήσεις των
επισκεπτών, των σπιτιών και των καταστημάτων.
Παράλληλα, ένα πλήθος εκδηλώσεων πολιτισμού
και ψυχαγωγίας προετοιμάζονται και πάλι εφέτος, τόσο
από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, και περιλαμβάνουν παραστάσεις αρχαίου δράματος, συναυλίες ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, παραδοσιακά πανηγύρια,

με κλαρίνα, βιολιά και λαούτα, του Αι-Λιά, της Αγίας
Παρασκευής, της Παναγίας κλπ. Η Χαλκιδική έχει απ’
όλα, ταιριάζει με όλα και αρέσει σε όλους.
Καλωσορίζουμε λοιπόν και εφέτος αυτούς που
προτίμησαν να ζήσουν και αυτό το καλοκαίρι μαζί μας
στην πατρίδα μας, τη Χαλκιδική, και τους υποδεχόμαστε με το χαιρετισμό:
«Καλώς ήλθατε στη Χαλκιδική,
στη γη που συνδυάζει θάλασσα και βουνό, σε μια
μοναδική για την Ελλάδα σύνθεση».
Η θάλασσά μας, σμαραγδένια και πεντακάθαρη,
κάθε χρόνο λούζει με τα νερά της εκατοντάδες χιλιάδες ντόπιους και ξένους τουρίστες από τα πιο απίθανα
μέρη της γης.
Μια θάλασσα με ατέλειωτα χιλιόμετρα παραλίας,
με χρυσές πεντακάθαρες αμμουδιές, με άμμο σαν ζάχαρη, σαν ρύζι, με βότσαλα λευκασμένα από τον ήλιο
και την αρμύρα και με βραχάκια και κολπίσκους που
δημιουργούν ήρεμα καταφύγια.
Μια θάλασσα ήρεμη και ακύμαντη, που την αρμενίζει κάθε είδους πλεούμενο και που προσφέρει ψυχαγωγία, άσκηση και άθληση στους λάτρεις των θαλασσίων σπορ.
Μια θάλασσα, που με το κύμα της γλείφει τις ρίζες των πεύκων. Εδώ, στη Χαλκιδική, η ανάσα γίνεται
δροσερή και ανάλαφρη με την ευεργετική επίδραση
του συνδυασμού πεύκου και θάλασσας.
Μαζί και το βουνό. Στη βόρεια, την ορεινή Χαλκιδική με τα ατέλειωτα δάση της οξιάς, της καστανιάς
και της βαλανιδιάς, μοσχοβολάει η φτέρη και η κουμαριά, με μύρια αγριόχορτα και άλλο τόσα αγριολούλουδα. Στα γραφικά χωριά με τις παραδοσιακές πλατείες
και τα ήρεμα καφενεδάκια βρίσκουν ξεκούραση όσοι
δε συγκινούνται από τις πολύβουες παραλίες. Εδώ δεν
υπάρχουν μεγάλα θέατρα, ωστόσο διοργανώνονται λαμπερά φεστιβάλ και συναυλίες. Εδώ οι δημοτικές αρχές
και οι πολιτιστικοί φορείς διατηρούν πρώτα την παράδοση με τις γιορτές και τα πανηγύρια και ταυτόχρονα
οργανώνουν, πολλές πάμπολλες ποιοτικές εκδηλώσεις
πολιτισμού που ομορφαίνουν τη ζωή. Εδώ η παράδοση
βιώνεται με την καθημερινότητα, ζωντανή και αφτιασίδωτη.
«Καλώς ήλθατε στη Χαλκιδική,
τη γενέτειρα του Αριστοτέλη,
που το φως του πνεύματός του καταυγάζει μέχρι
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σήμερα ολόκληρη την οικουμένη».
Οι αρχαιότητες στα αρχαία Στάγειρα, στην ΄Ολυνθο, στα Καλίνδοια, στη Μονή Ζυγού και στα μουσεία
στον Πολύγυρο, στα Φλογητά, στην Ουρανούπολη,
είναι στη διάθεση σας για να γνωρίσετε από κοντά
το αρχαίο παρελθόν της Μακεδονίας και την πλούσια
ιστορία της.

νά τις ακτές της ομώνυμης χερσονήσου και δίνουν την
ευκαιρία στους άνδρες να το επισκεφθούν για να βιώσουν τις ανεπανάληπτες στιγμές των πολύωρων τελετουργιών, με το απόλυτο βυζαντινό τυπικό και στις
γυναίκες να το γνωρίσουν από μακριά.
Εμείς οι Χαλκιδικιώτες τιμούμε ως φίλους όλους,
όσοι επιλέξατε τον τόπο μας για καλοκαιρινό προορισμό σας. Σας υποδεχόμαστε με ανοιχτή καρδιά και
ειλικρινή αισθήματα και ελπίζουμε η φιλοξενία μας
να σας αποζημιώσει. Και όταν με το καλό επιστρέψετε στις πατρίδες σας, ευχόμαστε να σας συνοδεύουν
μόνο καλές αναμνήσεις, που θα σας φέρουν γρήγορα
και πάλι κοντά μας.
Το Δ.Σ.

«Καλώς ήλθατε στη Χαλκιδική,
τη γη που η Θεία Πρόνοια επέλεξε
να στεγάσει τη μοναστική πολιτείατων είκοσι
μοναστηριών του ΄Αθωνα», των είκοσι «οχυρών»της
Ορθοδοξίας, των θησαυροφυλακίων της θρησκείας
και της πατρίδας, το Άγιον ΄Ορος. ΄Ολο το καλοκαίρι
μικρά και μεγάλα καραβάκια παραπλέουν καθημερι-
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖΑΣ
Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων
Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

Το 2013

ήταν για τη Χαλκιδική μια χρονιά που θύμιζε προηγούμενες δεκαετίες. Ο οδικός τουρισμός αυξήθηκε, οι πτήσεις έφεραν εθνικότητες ξεχασμένες για πολλά
χρόνια, ο ξένος τύπος ανακάλυψε τη διαχρονική γοητεία
του ‘Ήλιος & Θάλασσα’ και ο Οκτώβριος ξανάγινε μήνας
διακοπών, παρατείνοντας τη σαιζόν κατά 10 ημέρες. Ήταν
μια καλή σαιζόν, κυρίως επειδή έδωσε μηνύματα συνέχισης
της ανοδικής πορείας του τουρισμού. Ο εισερχόμενος τουρισμός αυξήθηκε κατά 10% σε διανυκτερεύσεις και κατά
7% στα έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η σαιζόν ξεκίνησε το Μάιο, μετά το Ορθόδοξο
Πάσχα, και ολοκληρώνεται στις 28 Οκτωβρίου. Τα
ξενοδοχεία 4* και 5* ήταν τα πρώτα που δέχθηκαν
κρατήσεις. Τα μεσαίας κατηγορίας καταλύματα, που
πρόσφεραν συνέπεια προϊόντος και τιμής (value for
money), είχαν τις καλύτερες πληρότητες της τριετίας,
ενώ τα χαμηλότερης κατηγορίας καταλύματα προσέλκυσαν επισκέπτες με καλές τιμές και έκλεισαν τη σαιζόν με ικανοποιητικές πληρότητες.
• Η Γερμανία παρέμεινε για άλλη μια χρονιά η
πρώτη αγορά της Χαλκιδικής με περίπου 400 πτήσεις /μήνα από 14 αεροδρόμια για τους μήνες ΙούνιοΑύγουστο.
• Η Ρωσία με 275 πτήσεις/μήνα από 24 αεροδρόμια ανέβασε τους επισκέπτες της κατά 15% σε σχέση
με το καλοκαίρι του 2012.
• Αύξηση πάνω από 30% εμφάνισε και η αγορά της

Ουκρανίας, με 60 πτήσεις μηνιαίως από 6 αεροδρόμια.
• Κατά 10% ανέβηκαν οι αφίξεις από την αγορά της
Αγγλίας που μετράει 89 πτήσεις από 6 αεροδρόμια σε
κάθε καλοκαιρινό μήνα.
• Από τις νέες αγορές, στις οποίες στόχευσε τα
τελευταία χρόνια ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, τη μεγαλύτερη αύξηση (περίπου 40%)αεροπορικών αφίξεων παρουσιάζει η Τουρκία με την Turkish
Airlines να πετάει σε καθημερινή βάση από την Κωνσταντινούπολη.
Ο οδικός τουρισμός άνθισε όχι μόνο από τις παραδοσιακές χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία) αλλά και από χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης (Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία), την
Ιταλία και την Τουρκία. Οδικές αφίξεις παρατηρήθηκαν και από πιο απομακρυσμένα κράτη, όπως η Πολωνία, η Ουκρανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία. Αρκετοί
δυτικοευρωπαίοι έφτασαν με camper, προτιμώντας
εναλλακτικούς τρόπους διακοπών.
Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος για τη στρατηγική που
εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Ο προορισμός Χαλκιδική ξαναμπήκε στις επιλογές χωρών της Ευρώπης,
της Ασίας και της Αμερικής με τις εξής ενέργειες:
- Φιλοξενία 16 δημοσιογραφικών αποστολών
(press trips) με εκπροσώπους τηλεοπτικού, έντυπου
και διαδικτυακού τύπου από την Τουρκία, το Ισραήλ,
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τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αμερική,
την Ινδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία.
- Φιλοξενία διάσημων stars, όπως η Ιταλίδα πρωταγωνίστρια Ornella Muti, η οποία μοιράστηκε με τους
θαυμαστές της τον ενθουσιασμό της για τις παραλίες
και τη γαστρονομία της Χαλκιδικής.
- Συμμετοχή σε 11 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
και 5 workshops της Ελλάδας και του εξωτερικού.
- Διοργάνωση ή συμμετοχή σε 6 Fam trips με εκπροσώπους τουριστικών οργανισμών ή γραφείων από
την Ιταλία, την Ελβετία, την Τουρκία, την Ινδία, την
Ολλανδία, την Αγγλία.
- Στήριξη αειφόρου ανάπτυξης με συμμετοχή σε
ημερίδες, αρωγή στην τουριστική εκπαίδευση, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το μεσογειακό
πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ShMILE II
για τη διάδοση του Eco Label.
Η Χαλκιδική, ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας, διαμορφώνει εδώ και χρόνια ένα
στρατηγικό πλάνο διατήρησης και ανάπτυξης των αγορών της. Ο νομός των 100.000 κατοίκων, που υποδέχεται
κάθε καλοκαίρι 1.000.000 τουρίστες από όλο τον κόσμο,
προβάλλει το φυσικό του περιβάλλον, τα ιστορικά και
θρησκευτικά του μνημεία, την κουλτούρα, τον πολιτισμό
και τα τοπικά του προϊόντα ως πόλο έλξης επισκεπτών.
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος marketing
είναι ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Marketing
Χαλκιδικής στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη η Ένωση
Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, οι Δήμοι, το Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων, η Ένωση Camping του νομού,
αλλά και τα 10 μεγαλύτερα γραφεία εισερχόμενου
τουρισμού της περιοχής, παρέχοντας τη δυνατότητα
οργάνωσης ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος.
Η Χαλκιδική έχει δυναμικότητα 80.000 περίπου κλινών σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping

και θεωρείται η μεγαλύτερη τουριστική δύναμη της Βόρειας Ελλάδας. Η Χαλκιδική του σήμερα διαθέτει άρτια
ξενοδοχειακή υποδομή, πολυτέλεια και άνεση, καζίνο,
γκολφ και βραβευμένες με γαλάζια σημαία μαρίνες, spas
και εμπορικά κέντρα, οργανωμένους συνεδριακούς χώρους, καλό φαγητό και κρασί, beach bars και clubs.
Ο σημερινός επισκέπτης της Χαλκιδικής έρχεται
αεροπορικώς από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της
Θεσσαλονίκης και οδικώς από τα βόρεια σύνορα της
Ελλάδας ή από την Ιταλία χρησιμοποιώντας την Εγνατία Οδό. Στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι τουρίστες είναι
Γερμανοί, Ρώσοι, Βρετανοί και Βαλκάνιοι. Ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής οργανώνει στρατηγικές
προσέλκυσης και άλλων εθνοτήτων, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, η Τουρκία, η Ιταλία και οι Η.Π.Α.
Για το σύγχρονο ταξιδιώτη τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο, όταν σχεδιάζει τις διακοπές του. Η Χαλκιδική προβάλλει τις πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών και συμβάσεων όπως:
- Οι παραλίες και οι μαρίνες που βραβεύονται με
«Γαλάζιες Σημαίες»
- Τα ξενοδοχεία που πιστοποιούνται με «Πράσινο
Κλειδί» ή αντίστοιχο σήμα οικολογικής λειτουργίας
- Οι περιοχές που προστατεύονται από το δίκτυο
NATURA 2000
- Το Άγιο Όρος που ανήκει στο δίκτυο Μνημείων
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
- Το 2014, η Χαλκιδική ως επίσημος εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ShMILE 2 «Η διάδοση του
οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» θα πιστοποιήσει
με ECO LABEL τα πρώτα της ξενοδοχεία.
Στα πλαίσια της παγκόσμιας τάσης του λεγόμενου
«responsible tourism» ο στόχος της Χαλκιδικής για τα
επόμενα χρόνια είναι η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής, η οποία συνδυάζει τον πρωτογενή, δευτερογενή
και τριτογενή τομέα ανάπτυξης.

* * *

Χαλκιδική, πανώρια κόρη
τριδάχτυλη παρθένα,
μοιράζεις χρησμούς
και μεθάς στις μυρωδιές του πεύκου, της ελιάς,
του σκίνου και της κουμαριάς.
Κίτρινο μέλι στάζει
ανάμεσα στα δάχτυλα σου
το χρυσό φως.
Του πόθου τρίδυμη αδερφή
χάνεσαι στα πορφυρά σεντόνια του έρωτα.
Σκύβω, φιλώ το χώμα σου
κι αφουγκράζομαι τα σωθικά σου
Χαλκιδική, πανώρια κόρη.

Χαλκοπράσινη τρίαινα,
του Ποσειδώνα απειλή,
στην ασημένια κρούστα του πελάγου
καθρεφτίζεις το νάρκισσο κορμί σου.
Ολόλευκα δόντια τα κύματα
πριονίζουν τα σκέλη σου
και σμιλεύουν τις ακτές σου.
Βαθύσκιο λίκνο του Αριστοτέλη,
του Ξέρξη πρόκληση,
Άγια σιωπή του Όρους,
του Αιτωλού περιπλάνηση,
βυθισμένη στη σκιά του Χολομώντα,

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
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Η Χαλκιδική αποτελεί κορυφαίο τουριστι-

ΑΕΠ της χώρας μας με 18%, προσφέρει στην χώρα μας
πολύτιμο συνάλλαγμα, άνω των 10 δις δολαρίων, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και βοηθά στην επίτευξη γρήγορων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.
Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των τουριστών
αυξάνεται σταθερά. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, το 2004,
14,2 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν την Ελλάδα,
αριθμός που αυξήθηκε σε 17 εκατομμύρια το 2008 και
αναμένεται ότι οι επισκέπτες θα αυξηθούν σε 20 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, σχεδόν το διπλάσιο του
πληθυσμού της χώρας.
Σύμφωνα με τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής, το 2013 ήταν για τη
Χαλκιδική μια καλή χρονιά,
διορθώνοντας την πτώση
του 2011 – 2012 και παρουσιάζοντας αύξηση 10% στις
διανυκτερεύσεις και 7% στα
συνολικά έσοδα. Στις 160
ημέρες που διαρκεί επίσημα η σαιζόν, τα περισσότερα
καταλύματα είχαν πληρότητα τις 135 μέρες.
Όλες οι αγορές για τη Χαλκιδική παρουσίασαν αύξηση, ιδιαίτερα αυτές της Ρωσίας , Ουκρανίας, Σερβίας, Γερμανίας. Από τις νέες αγορές, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Τουρκία και Ιταλία είχαν επίσης
ανοδικές τάσεις. Χαρακτηριστικό της περσινής χρονιάς είναι ότι οι μισές αφίξεις προήλθαν από τον οδικό
τουρισμό όχι μόνο από τα Βαλκάνια αλλά και από την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σε σύνολο 500.000
επισκεπτών, οι 250.000 κινήθηκαν με αυτοκίνητο.
Προετοιμαζόμενοι για τη νέα σεζόν, που αναμένεται ανοδική, θα πρέπει να εστιάσουμε σε 2 βασικούς
εσωτερικούς πυλώνες: την ποιότητα και τον εξορθολογισμό της επιχείρησης μας.
Η ποιοτική υποβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού
έχει αναγνωρισθεί σαν το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα
του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ο ολοένα αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός, ακόμα και
από πολύ μακρινές χώρες, ιδιαίτερα στο κόστος των
προσφερομένων υπηρεσιών, ωθεί τον Ευρωπαϊκό και
κατ’ επέκταση τον Ελληνικό Τουρισμό προς την μοναδική διέξοδο, που λέγεται ανταγωνισμός στο επίπε-

κό προορισμό παγκοσμίως. Η Χαλκιδική, το σημαντικότερο τουριστικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας και
όχι μόνο, ξεχωρίζει για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
της και τις απαράμιλλης ομορφιάς χερσονήσους της,
τα φημισμένα τρία «πόδια» της, την Κασσάνδρα, τη
Σιθωνία και τον Άθω (Άγιο Όρος).
Στην Κασσάνδρα και τη
Σιθωνία, αλλά και στην παραλιακή ζώνη ανάμεσα στις
δύο χερσονήσους, οι παραθεριστές απολαμβάνουν
τις εκτεταμένες παραλίες με τις χρυσαφένιες αμμουδιές, τις δαντελωτές
ακρογιαλιές με τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά
και τα πυκνά πευκοδάση,
κατακλύζουν τις υψηλών
προδιαγραφών ξενοδοχειακές μονάδες και τα παραθεριστικά συγκροτήματα, τα πολυάριθμα κάμπινγκ και
τις κατασκηνώσεις, τα αθλητικά κέντρα, τα εστιατόρια, τις ταβέρνες, τα καφέ μπαρ, τα κέντρα νυχτερινής
διασκέδασης και τα μπιτς μπαρ και χαίρονται πραγματικά τις διακοπές τους.
Στη χερσόνησο του Άθω οι επισκέπτες έρχονται σε
επαφή με την αυτόνομη μοναστική πολιτεία του Αγίου Όρους, θαυμάζουν τη μοναδική αρχιτεκτονική και
τους πολύτιμους θησαυρούς των μονών, γοητεύονται
από το παρθένο φυσικό περιβάλλον, τις δασωμένες
βουνοπλαγιές, τις απόκρημνες δαντελωτές ακτές και
τους υπέροχους χρωματισμούς της θάλασσας.
Ο ορεινός όγκος του Χολομώντα με την πλούσια
χλωρίδα και πανίδα, οι μεγάλης αξίας αρχαιολογικοί
χώροι, το σπήλαιο του «αρχανθρώπου των Πετραλώνων», τα ιστορικά μνημεία, τα μεσόγεια χωριά με το
παραδοσιακό χρώμα, το γραφικό νησί της Αμμουλιανής, τα όμορφα νησάκια κοντά στις ακτές της Βουρβουρούς, οι μαρίνες Πόρτο Καρρά και Σάνης αποτελούν πρόσθετους πόλους έλξης για τους πολυάριθμους
έλληνες και ξένους επισκέπτες της Χαλκιδικής.
Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές
δραστηριότητες στη Χαλκιδική, καθώς συμμετέχει στο
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δο της ποιότητας.
Η Ευρωπαική επιτροπή, πρότεινε πολύ πρόσφατα (
Φεβρουάριος 2014) ένα σύνολο αρχών ποιότητας του
ευρωπαϊκού τουρισμού που θα εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τουρίστες,
που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη ή επισκέπτονται
την ήπειρό μας από τρίτες χώρες, θα έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές.
Οι αρχές αυτές καλύπτουν τέσσερις κύριους τομείς:
κατάρτιση του προσωπικού υπό την εποπτεία ενός συντονιστή ποιότητας, ικανοποίηση των καταναλωτών
για να διασφαλιστεί ότι οι τουρίστες θα μπορούν να
έχουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση των παραπόνων
τους, την καθαριότητα και τη συντήρηση των χώρων,
καθώς και για την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών τουλάχιστον στην καταλληλότερη ξένη γλώσσα.
Tο μήνυμα φαίνεται να έχει ληφθεί από τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, ενώ
παράλληλα και η ισχύουσα τουριστική πολιτική έχει
θέσει πλέον ως άμεση προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό, τη δημιουργία υποδομών, τη βελτίωση της οργάνωσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους,
που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Tο σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται από τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, τα οποία
μέσα από την υιοθέτηση και την εγκατάσταση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9000) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000) επιχειρούν να
αναβαθμίσουν την ποιότητα τόσο των παρεχομένων
υπηρεσιών τους όσο και του φυσικού περιβάλλοντος
των μονάδων τους.
H καθιέρωση και η τήρηση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) σε μια ξενοδοχειακή
μονάδα όχι μόνο διασφαλίζει, αλλά επιπρόσθετα αποδεικνύει και σε κάθε ενδιαφερόμενο (πελάτη ή μη) την
ικανότητά της να παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλη βαρύτητα δίνεται πλέον και στη διαχείριση και
ασφάλεια των τροφίμων στην τουριστική επιχείρηση,
κριτήριο που καλύπτεται από το σύστημα πιστοποίησης ΙSO 22000.
Tα κύρια οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι:
• H ελαχιστοποίηση της πιθανότητας παροχής προϊόντων/υπηρεσιών μη αποδεκτής ποιότητας.
• H αναγνώριση και η αντιμετώπιση των διαφόρων
προβλημάτων ποιότητας που μπορεί να προκύψουν,
πριν αυτά φθάσουν στον πελάτη.
• H εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών για την

αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων ποιότητας στο μέλλον.
Τα νέα δεδομένα δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες οικονομικής επιβίωσης και οδηγούν στην ανάγκη
ολικής αναθεώρησης της επιχειρηματικής σκέψης και
λειτουργίας. Οι προφανείς λύσεις, όπως μείωση λειτουργικών εξόδων, φαίνεται ότι δεν αποδίδουν διότι
τα προβλήματα είναι κυρίως δομικά και διατρέχουν με
συστηματικό τρόπο όλες τις διεργασίες της επιχείρησης.
Μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων, όπως η Starwood
(Sheraton, Westin, W Hotels), υιοθετούν επιχειρησιακές τεχνικές, όπως αυτή του Lean Six Sigma, με στόχο
την αύξηση της ποιότητας και παράλληλα τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών. Η μεθοδολογία Lean Six
Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης
για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM
(Total Quality Management), της Στατιστικής, της Λιτής Παραγωγής και του Project Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες όλων
των κλάδων, που θεωρούνται ηγέτιδες στο χώρο τους,
με θεαματικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το American
Society of quality, μόνο η Starwood, μετά από την εκπαίδευση του προσωπικού και την υιοθέτηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας κατάφερε να «σώσει» πάνω
από 100 εκατομμύρια!
Καθώς η τουριστική αγορά στη Χαλκιδική αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς, τα ξενοδοχεία και
τα τουριστικά καταλύματα της, που παρέχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα, είναι περισσότερο ανταγωνιστικά από αυτά που ως μόνο επιχείρημα προβάλλουν τις χαμηλές τιμές τους. Η προσφορά
ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρεώνουν υψηλότερες τιμές, τις κάνει να
εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από τον οργανωμένο
τουρισμό, εξασφαλίζει σε αυτές καλή φήμη, πιστή και
επαναλαμβανόμενη πελατεία, υψηλό κοινωνικό status
τουριστών - πελατών και κατά συνέπεια μεγαλύτερα
έσοδα.
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πείσουν με την ποιότητα των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεών τους διαρκώς πιέζονται για μειώσεις τιμών.
Ας αναδείξουμε λοιπόν την ποιότητα και την ασφάλεια, που διαθέτει σαν προορισμός η Xαλκιδική, τη
φιλοξενία των Χαλκιδικιωτών, τον ιστορικό και πολιτιστικό μας πλούτο, το απαράμιλλο φυσικό μας περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο μας κάνει απλά ξεχωριστούς!
5
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Η Χαλκιδική

σιο, σουσούρας, κωνοφόρων κ.α.), ελαιόλαδο (αγουρέλαιο, extra παρθένο, gourme αρωματισμένο με βότανα
Χολομώντα), κρασί (Μαλαγουζιά, Ξινόμαυρο, κ.α.),
τσίπουρο, κρέας (χοιρινό ημιάγριο, μοσχάρι Συκιάς),
ψάρι (φρέσκο και αλίπαστο), τα φρέσκα φρούτα (βερίκοκα, σύκα, μούρα, ρόδια), ξηρούς καρπούς (φυστίκι και
αμύγδαλο) και λαχανικά, που συνθέτουν την υψηλού
επιπέδου γαστρονομία. Όλα αυτά τα τοπικά «καλούδια» προσφέρονται κατά το
πολιτιστικό πρόγραμμα της
Χαλκιδικής, με πρωταγωνιστές τη «Γιορτή της Σαρδέλας» στα Νέα Μουδανιά,
το «Διάπλου του Τορωναίου κόλπου» στη Νικήτη,
όπου αθλητές παγκόσμιας
κλάσης κολυμπούν 26 χμ,
το «Καρναβάλι του Πολυγύρου», «Το πανηγύρι
της Μεταμορφώσεως» στη
Μεταμόρφωση, το «Festival
της Σίβηρης» με αρχαίες
θεατρικές παραστάσεις και
τραγουδιστές παγκόσμιας φήμης και βεβαίως το «Sani
Gourmet» με τους εξαίρετους Έλληνες Chefs.
Τι είναι όμως αυτό που κάνει τη Χαλκιδική γοητευτική και μοναδική; Οι άνθρωποί της! Οι άνθρωποι που
ζούνε, που έχουν επενδύσει σ’ αυτήν και βεβαίως οι άνθρωποι που την εμπιστεύονται για της διακοπές τους.
Την προσέχουν και την υπερασπίζονται. Διότι εκτός
από τους φυσικούς μοναδικούς θησαυρούς έχει και τους
προστάτες της ταυτότητάς της. Πολλοί είναι οι ντόπιοι,
που σεβόμενοι τους θησαυρούς αυτούς, παρουσιάζουν
τη Χαλκιδική και εκτός των συνόρων τους. Και πώς το
καταφέρνουν αυτό; Μα με τα αγνά, τοπικά προϊόντα
διατροφής. Πλέον οι νέοι έχουν επιστρέψει στη Χαλκιδική και έφεραν επιστημονική τεχνογνωσία. Οι οικογενειακές προσπάθειες παραγωγής προϊόντων πλέον
έχουν εξελίχθη και παρουσιάζονται με επαγγελματισμό
στα ράφια των super markets. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους που εξάγουν τον
τοπικό πολιτισμό μας. Όλοι γνωρίζουν πλέον την ελιά
Χαλκιδικής, ακόμη και το Hollywood. H «καλή» ελιά είναι μία και έχει ταυτότητα, είναι αυτή της Χαλκιδικής.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αγαπάμε τόσο αυτό το
ιερό δέντρο. Το φροντίζουμε και αυτό μας δίνει καρπό
και ξύλα. Και μη ξεχνάμε πως ένα τοπίο με ελιές σημαίνει ότι ο τόπος έχει υψηλά το δείκτη του πολιτισμού.
Η ξενάγηση ενός τόπου, η αποκρυπτογράφησή

είναι πόλος έλξης σημαντικού αριθμού τουριστών κάθε χρόνο, διότι έχει να επιδείξει μοναδική φύση με κωνοφόρα που αγγίζουν το
κύμα, μοναδικούς απόμερους κολπίσκους με παρθένες
ακρογιαλιές, πεντακάθαρη θάλασσα, όμορφα νησάκια και χωριά με αξιόλογη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και βεβαίως το μοναδικό Άγιο Όρος. Ο τουρίστας
έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να χαρεί τα βουνά της Χαλκιδικής, τα 522
χλμ. ακτής – 2η περιοχή
με τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες στην Ελλάδα
(2014) - και τους ποικιλόμορφους υδροβιότοπους
με την πλούσια χλωρίδα
και πανίδα. Στη Χαλκιδική συναντάμε σχεδόν όλα
τα είδη του εναλλακτικού
τουρισμού, φυσιολατρικό,
θρησκευτικό,
αθλητικό,
ιαματικό,επαγγελματικό,
συνεδριακό, οικολογικό,
θαλάσσιο, yachting, ποδηλατικό, ιπποτουρισμό, καταδύσεις, τουρισμό περιπέτειας, γκολφ, πολιτιστικό, κλπ. Η τουριστική οργάνωση
της Χαλκιδικής βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο με
πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα (μαρίνες, spas,
εμπορικά κέντρα, κλπ), φιλόξενα ενοικιαζόμενα δωμάτια και οργανωμένα campings, που προσφέρονται για
όλα τα βαλάντια, κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Η νέα αγορά της Ρωσίας πράγματι είναι πιο ευκατάστατη από αυτή της Γερμανίας και Αγγλίας, που μέχρι
προ πενταετίας ερχόταν στα εσώκλειστα «τουριστικά
στρατόπεδα» με σήμα τα «βραχιολάκια». Χαρακτηριστικό ήταν ότι οι επισκέπτες αυτοί δε γνώριζαν τα βασικά χαρακτηριστικά του τόπου που τους φιλοξένησε,
γεγονός που αποτυπώνονταν στα ερωτηματολόγια των
εντυπώσεων.
Σκοπός του τουρισμού είναι η τουριστική εμπειρία.
Γι’ αυτό πολύ γρήγορα οι επαγγελματίες διαπίστωσαν
πως το κλειδί της επιτυχίας είναι η ανάδειξη του προϊόντος μέσω των τοπικών χαρακτηριστικών. Ένα από τα
βασικά κομμάτια της τουριστικής εμπειρίας είναι και
η γαστρονομία. Τι θα γευτεί, τι θα μάθει για τα τοπικά
προϊόντα, ο επισκέπτης. Οι τουρίστες της Χαλκιδικής
έχουν πλέον την ευκαιρία να γευτούν τοπικά προϊόντα,
όπως ελιά μεγάλη Χαλκιδικής (πλούσια σε αντιοξειδωτικά, πράσινη και θρούμπα), μέλι (πεύκου, ανθέων, δάσους, ελάτης, ελάτης βανίλια, πορτοκαλόμελο, θυμαρί6
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του βασίζεται και στη γαστρονομία την οποία θα σας
αναλύσω παρακάτω εν συντομία. Gastronomy στα αγγλικά, la gastronomie στα γαλλικά, gastronomia στα
ισπανικά και στα ιταλικά. Η λέξη είναι ελληνική, από
το γαστήρ (=κοιλιά) και νόμος (=γνώση). Θεωρητικά
η «γαστρονομία» είναι το σύνολο των γνώσεων και
αποτελεσμάτων, τα οποία πηγάζουν από τον πολιτισμό και τη φύση. Η γαστρονομία σχετίζεται με πολλές
κοινωνικές και φυσικές επιστήμες, με επιστήμες υγείας
και επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό την τέχνη και τη δημιουργία (αρχιτεκτονική, μουσική, λογοτεχνία, ζωγραφική, θέατρο).
Η μαγειρική τέχνη και η γαστρονομία συνθέτουν το
πακέτο ενός ταξιδιού μνήμης διαμέσου της γεύσης. Ένα
ταξίδι που συνδυάζεται συνήθως με την ικανοποίηση της
πείνας (Μπόσκου, Παλησίδης, 2011). O Διατροφικός
Πολιτισμός
(Παλησίδης,
2009) ή Γεωγαστρονομία
είναι η γεύση, το άρωμα,
το χρώμα, το σχήμα και
η υφή των προϊόντων και
των εδεσμάτων που χαρακτηρίζουν έναν τόπο. Είναι
σημεία αναφοράς και είναι
μοναδικά στον κόσμο. Πολιτιστική γαστρονομία είναι
η διακόσμηση του πιάτου
(food styling), η γευστική παρουσίαση του πιάτου ή του
εδέσματος (architecture of plate), η παρουσίαση του τραπεζιού (table styling), η αισθητική του εδεσματολογίου (menu
presentation), η αισθητική του χώρου (merchandising), η
τελετουργία του σερβιρίσματος (art de table).

Σπουδαία εδέσματα
για γεύμα:
Ψήμα
Κατσικάκι στο φούρνο με ριζώτο συκωταριάς
πλούσιο σε μυρωδικά. Ένα
έδεσμα «πολυτελείας», μυρωδάτο, λαχταριστό, ζουμερό. «λουκούμι» το κρέας του, όταν το κατσικάκι
μεγάλωσε λίγα χιλιόμετρα
από το φούρνο μας. Μοσχοβολάει το σπίτι με τα τόσα
μυρωδικά του αρωματόκηπού μας. Οι μερακλήδες βάζουν και λίγο μάραθο.
Μπακαλιάρος αγιορίσιος
Μπακαλιάρος, μπόλικα καραμελωμένα κρεμμύδια σε
φέτες, δαμάσκηνα, πατάτες και κομμάτια τομάτας είναι
γεμάτο το ταψί. Περιβρέχονται με extra παρθένο ελαιόλαδο, αρωματίζονται με μπόλικα μυρωδικά του κήπου
και …Voila! Ένα πιάτο που θα χειροκροτήσουν όλοι.
Τραΐ με μακαρούνες ή κριθαράκι
Νόστιμο κρέας σε κομμάτια (μαζί με το κόκκαλο)
από τοπικό κτηνοτρόφο (Γαλάτιστας), μαριναρισμένο
στην τοματούλα του για ένα βράδυ. Περιβρέχεται με
ελαιόλαδο, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, λίγο μπαχάρι,
σκόρδο, φύλλο δάφνης και το ρίχνουμε στο φούρνο
να γλυκοψηθεί για 3 ώρες σε μέτρια δυνατή φωτιά
(180 βαθμούς Κελσίου). Στη συνέχεια προσθέτουμε
ένα ποτήρι νερό, τα ζυμαρικά και ξανά στο φούρνο για
10 λεπτά. Το αφήνουμε να ρουφήξει τα υγρά του και
ορίστε…έτοιμο να σερβιριστεί με τριμμένο τυρί κασέρι ή γραβιέρα Χαλκιδικής.
Μετά από την παραπάνω «ξενάγηση», οφείλει κανείς να επισκεφτεί τη Χαλκιδική το συντομότερο με
σκοπό να γευτεί τα τοπικά προϊόντα της, αναζητώντας
τα στα τοπικά μπακάλικα, εστιατόρια και σημεία παραγωγής τους… Καλό γευστικό ταξίδι!

Η εμπειρία της Γαστρονομίας στη Χαλκιδική:
Πρωινό:
Αναζητήστε εσείς πρώτοι τα τοπικά προϊόντα στο
πρωινό των ξενοδοχείων. Είναι πραγματικά μια πολύ
καλή εμπειρία να πάρουμε το πρωινό μας σε ένα ξενοδοχείο πιστοποιημένο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για την παράθεση του πρωινού του,
βασισμένο σε τοπικά Χαλκιδικιώτικα προϊόντα.
Τσάι φλισκούνι, γάλα αγελαδινό 3,8% λιπαρά, ελληνικός καφές, γαλατσιάνικο ψωμί, ελαιόψωμο, κέικ
με ελιές Χαλκιδικής, μέλι από κερύθρα, μαρμελάδα
βερίκοκο, γλυκό κουταλιού σύκο, γιαούρτι παραδοσιακό με μέλι και αμύγδαλα, σούπα τραχανά, φρέσκο
βούτυρο, τυρί φέτα και κασέρι. Αυτά είναι λίγα από
τα εδέσματα που θα συναντήσετε στο πρωινό ενός πιστοποιημένου ξενοδοχείου.
Τσίπουρο και μεζεδάκια:
Το «τσίπουρο» έχει κοινωνικές διαστάσεις. Είναι
3 ώρες πριν το φαγητό του μεσημεριού, όπου συνα7
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ντιούνται οι άνθρωποι και επαναπροσδιορίζουν τις εργασίες τους. Είναι ένα σημείο αναφοράς για τις αργίες,
όπου φίλοι και γνωστοί συζητούν τα κοινωνικά δρώμενα πάντα με συνοδεία μικρών ορεκτικών και ποτού
ορεκτικού (τσίπουρο από σταφύλια της Χαλκιδικής).
Ελιές, πράσινες (οι οποίες είναι ήδη χαρακτηρισμένες
ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης) και θρούμπες (σταφιδάτες). Τι άλλο από αλίπαστα. Χέλι καπνιστό, λακέρδα
στο ελαίόλαδο και γαύρο μαρινάτο. Τυρί φέτα και κατσικίσιο τυρί σκληρό λευκό πετρωτό ή βραχωτό. Αθωνίτικο
ψωμάκι που περιέχει 3 τύπους αλεύρων: ολικής, λευκό,
κίτρινο και φυσική προζύμη. Έχει χαρακτηριστική γεύση
λόγω του συνδυασμού των αλεύρων και του προζυμιού
από το Άγιο Όρος. Μυρωδάτα σαρμαδάκια με ρύζι τυλιγμένα με μεράκι και τραγανά τουρσί βλαστάρια αμπελιού.
Αυτά είναι ορισμένα από τις
μικρές μοναδικές λιχουδιές
που μπορούμε να γευτούμε.
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Αρχαιότητες καΙ ΤουρισμΟς στὴν Χαλκιδική
ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. Αρχαιολόγος
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Οἱ βασικοὶ

λόγοι γιὰ τὴν προσέλκυση τοῦ
Ἡ συνολικὴ καταστροφὴ τῶν ἐνοριακῶν ναῶν τῆς
τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος σὲ μιὰ περιοχὴ εἶναι τρεῖς: Χαλκιδικῆς μᾶς στέρησε ἀπὸ χαρακτηριστικὰ δείγματὸ κλῖμα, ἡ θάλασα, καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἀπόθεμα. Ἡ τα ἀρχιτεκτονικῆς μεγάλης κοινοτικῆς κλίμακος. Σώχερσόνησος τῆς Χαλκιδικῆς ἔχει καλὸ κλῖμα καὶ καλὲς θηκαν μόνον δεκαπέντε ναοί, νεόδμητοι τότε (1812θάλασσες, κυρίως στὶς χερσονήσους τῆς Σιθωνίας καὶ 1820), οἱ ὁποῖοι πυρπολήθηκαν μέν, ἀλλὰ οἱ τοιχοποιτῆς Κασσάνδρας. Πολιτιστικὸ ἀπόθεμα;
ΐες τους ἄντεξαν καὶ ξαναχρησιμοποιήθηκαν κατὰ τὴν
Μὲ τὸν ὅρο «πολιτιστικὸ ἀπόθεμα» ἐννοοῦμε τὰ ἀνοικοδόμησή τους.
ἔργα τέχνης καὶ τεχνικῆς,
Μὲ τὴν καταστροφὴ
τὰ ὁποῖα, στὸ πέρασμα
τῶν ἐνοριακῶν ναῶν χάτῶν αἰώνων, ἔχουν συσθηκε γιὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ
σωρευθῆ σὲ μιὰ περιοχή.
τὸ ἀρχειακὸ ὑλικό, καὶ ὁ
Στὸ ἴδιο ἀπόθεμα ἐντάσπροεπαναστατικὸς ζωγρασονται καὶ οἱ ἰδιάζουσες
φικὸς καὶ ξυλογλυπτικὸς
κοινωνικὲς ἐκδηλώσεις,
πλοῦτος τους. Ἀπὸ τὴν
οἱ ὁποῖες ἐπιχωριάζουν σὲ
πυρπόληση σώθηκαν μόκάποιες περιοχὲς τῆς χερνον οἱ εἰκόνες (18ος αἰ.)
σονήσου.
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου ΣτεὉ Χαλασμὸς τοῦ 1821
φάνου τοῦ Παρθενιῶνα
στέρησε τὴν Χαλκιδικὴ καὶ
(γιατὶ ἄραγε;) καὶ οἱ πολὺ
ἀπὸ τὰ δύο βασικὰ πολιταλαιπωρημένες
τοιχοτιστικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα
γραφίες (±1600) τοῦ (σήπροσδίδουν τὴν ἐξωτερικὴ
μερα κοιμητηριακοῦ) ναοῦ
Ψηφιδωτὸ δάπεδο στὴν βασιλικὴ τοῦ Σωλῆνος
πολιτιστικὴ εἰκόνα ἑνὸς
τῆς Κοιμήσεως, τότε ἐνοτῆς Κασσάνδρας. 5ος αἰ.
τόπου: τὴν ἀρχιτεκτονικὴ
ριακοῦ ναοῦ τῆς Νικήτης.
καὶ τὴν ζωγραφική. Τὸ ὈθωΤὰ πρὸ τοῦ 1821 εἰκονίσματα στὴν Χαλκιδικὴ εἶναι,
μανικὸ κράτος, ἐφαρμόζοντας τὴν συνήθη πρακτικὴ συνηθέστατα, Ἁγιορειτικὲς δωρεὲς γιὰ τὸν ἐπανεξοκαταστολῆς τῶν Ἐπαναστάσεων, πέραν τῶν ἄλλων πλισμὸ τῶν ναῶν μετὰ τὴν καταστροφή (π.χ. ἡ Πανακακώσεων ποὺ ἐπέβαλε, πυρπόλησε ὅλα τὰ χωριὰ καὶ γία ἡ Ἀθυτιώτισσα τοῦ 14ου αἰ.) ἢ εἶναι προσφυγικὰ
τὰ μετόχια τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔτσι χάθηκαν ὅλα τὰ προ- κειμήλια (π.χ. ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Ἀράπης, τοῦ 12ου
ϊόντα μιᾶς μακραίωνης ἀρχιτεκτονικῆς παράδοσης. Ἡ αἰ., στὴν Νἐα Ἡράκλεια).
ἐπιστροφὴ τῶν διασωθέντων Χαλκιδικιωτῶν ἀπὸ τοὺς
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τοιχογραφίες τῆς Νικήτης ἔχουν
τόπους καταφυγῆς, δηλαδὴ τὰ δάση τῆς Χερσονήσου, διασωθῆ (ἀποσπασματικῶς) τοιχογραφίες τῆς ἴδιας
τὶς Σέρρες, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὶς Σποράδες, (1822- ἐποχῆς σὲ ἄλλα πέντε ἐξωκκλήσια, ἐνῶ στὴν Πανα1830), ἐπέτεινε τὴν καταστροφή. Φυσιολογικὴ πρώτη γοῦδα τῆς Καλάνδρας σώθηκε τὸ σύνολο τῶν τοιχομέριμνα τῶν ἐπιστρεφόντων ἦταν «νὰ βάλουν ἕνα κε- γραφιῶν (τοῦ 1819). Τὰ λιγοστὰ αὐτὰ δείγματα ὑποραμίδι στὸ κεφάλι τους». Σὲ πρώτη φάση ἀξιοποίησαν δηλώνουν τὸ πλῆθος καὶ τὴν ποιότητα τῆς μνημειακῆς
κάποιες σταθερὲς τοιχοποιΐες τῶν κατεστραμμένων ζωγραφικῆς στὴν προεπαναστατικὴ Χαλκιδική.
σπιτιῶν τους καὶ μόλις ἄρχισαν νὰ συνέρχονται οἰκο῞Οπως προαναφέρθηκε, μὲ τὸν Χαλασμὸ κατανομικῶς κατεδάφισαν τὰ ἐρείπια καὶ μὲ τὰ ἴδια οἰκο- στράφηκαν καὶ τὰ ἐν Χαλκιδικῇ μετόχια (περίπου
δομικὰ ὑλικὰ ἔκτισαν τὰ καινούρια σπίτια. Ὅπως εἶναι 55), τόσο τὰ ἁγιορειτικὰ ὅσο καὶ τὰ τῆς Ἁγίας Ἀναφυσικό, οἱ δαπανηρὲς ἀρχιτεκτονικὲς καὶ ἄλλες διακο- στασίας. Τὰ μετοχιακὰ κτηριακὰ συγκροτήματα ἦσαν
σμητικὲς ἀπαιτήσεις περιορίσθηκαν στὸ ἐλάχιστο, μὲ κατασκευὲς μεγάλης κλίμακος, οἱ ὁποῖες ἐξυπηρεἀποτέλεσμα πολὺ λίγα σπίτια νὰ παρουσιάζουν ἐνδι- τοῦσαν τὴν ἀσφαλῆ κατοίκηση, λατρεία, ἀποθήκευση,
αφέρον γιὰ τοὺς μὴ εἰδικούς (π.χ. τὸ Γιατράδικο στὴν ἐνσταυλισμὸ καὶ ἐγκατάσταση τῶν μεταποιητικῶν
Ἀρναία).
ἐργαστηρίων. Συνήθως στὸ μετοχιακὸ συγκρότημα
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ἦταν ἐντεταγμένος καὶ ὁ πύργος, ἔσχατο καταφύγιο ναῶν καὶ μονῶν, τῶν ὁποίων ὁ μέχρι τώρα κατάλογος
σὲ περίπτωση ἀνάγκης. Μετὰ τὸν Χαλασμό, τὰ περισ- ξεπερνᾶ τοὺς ὀγδόντα. Γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν νέων
σότερα μετοχιακὰ συγκροτήματα ἐπισκευάσθηκαν καὶ κτηρίων ἀνακυκλώθηκε ὑπάρχον οἰκοδομικὸ ὑλικὸ καὶ
λειτουργοῦσαν, μέχρι τὴν ἔλευση τῶν προσφύγων, οἱ ἔτσι ἄρχισε ἡ ἐξαφάνιση τοῦ προχριστιανικοῦ πολιτιὁποῖοι πρωτοεγκαταστάθηκαν ἐκεῖ. Μὲ τὴν ἀπαλλο- στικοῦ ἀποθέματος.
τρίωση τῶν μετοχίων, τὰ περισσότερα συγκροτήματα,
Τὴν χαριστικὴ βολή, ἡ Χαλκιδικὴ τῆς Ὕστερης
μὲ ἐλάχιστη περιμετρικὴ ζώνη, παρέμειναν στὴν κυ- Ἀρχαιότητος, τὴν ἔλαβε ἀπὸ τοὺς Οὕννους, τὸ 540,
ριότητα τῶν Μονῶν, οἱ ὁποῖες οὐσιαστικῶς τὰ ἐγκα- ὅταν κατέστρεψαν τὴν Κασσάνδρεια. Τότε πρέπει
τέλειψαν στὴν τύχη τους ὡς οἰκονομικῶς ἀσύμφορα. νὰ καταστράφηκαν καὶ οἱ περισσότεροι οἰκισμοὶ τῆς
Ἡ ἐγκατάλειψη ἐπέφερε τὴν σταδιακὴ καταστροφὴ Χαλκιδικῆς καὶ μεγάλος ἀριθμὸς παλαιοχριστιανικῶν
καὶ οἱ στεγαστικὲς ἀνάγκες τῶν γειτόνων προσφύγων βασιλικῶν. Ἔκτοτε, καὶ μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 1960,
τὴν σταδιακὴ καταλήστευση τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν. οἱ ἐρειπιῶνες τῶν ἀρχαίων πόλεων λειτούργησαν ὡς
Ἔτσι ἀπὸ τὰ 55 μετοχιακὰ συγκροτήματα τοῦ 1922, σή- χῶροι ἀπολήψεως μορφοποιημένου οἰκοδομικοῦ ὑλιμερα σώζονται μόνον 17, ἀπὸ τὰ ὁποῖα μόνον τὰ 11 κοῦ καὶ ὡς λατομεῖο τροφοδοσίας ἀσβεστοκαμίνων.
εἶναι, λίγο - πολύ, «ἀναἘὰν θελήσουμε νὰ ἐντάγνώσιμα».
ξουμε καὶ τὶς ἀρχαιότητες
Καὶ οἱ παλαιότερες
τῆς Χαλκιδικῆς στὰ ἐνδιἀρχαιότητες τῆς Χαλκιαφέροντα τῶν τουριστῶν
δικῆς;
της, τὶ ἀπέμεινε, μετὰ τόἘπειδὴ τὸ θέμα μας
σους αἰῶνες καταστροφῶν;
εἶναι «Ἀρχαιότητες καὶ
Καὶ ὅμως παρέμειναν πολΤουρισμός»,
θεωροῦμε
λά. Δημιουργικὴ φαντασία
ὡς δεδομένο ὅτι, τὸ γε
χρειάζεται, γιὰ τὴν ἔνταξὴ
νῦν ἔχον, οἱ προϊστορικὲς
τους στὰ τοπικὰ τουριἀρχαιότητες δὲν μποροῦν
στικὰ προγράμματα.
νὰ συμμετάσχουν στὴν
Παραθέτω ἕναν σύντοτουριστικὴ ἀνάδειξη τῆς
μο κατάλογο χώρων καὶ
Χαλκιδικῆς, παρὰ μόνον
περιπάτων, ἀπὸ τὸν ὁποῖον
μὲ δύο ἐκδηλώσεις: μὲ τὴν Τὸ κάστρο τῆς Τορώνης λίγο πρὸ τῆς καταστροφῆς του τὸ 1569. κάθε τουριστικὴ μονάδα
ἀνάδειξη τοῦ «Κάστρου
μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει τοὺς
τοῦ Ἐγκέλαδου» καὶ μὲ τὰ ὑπερφυσικοῦ μεγέθους «βολικούς» γι’ αυτὴν χώρους καὶ νὰ προτείνει στοὺς
«ἀγάλματα τῶν Κυνηγῶν». Ἐπ᾽ αὐτῶν ὅμως θὰ ἐπιχει- πελάτες της τὶς ἀνάλογες δραστηριότητες.
ρηματολογήσω σὲ ἄλλο σημείωμα.
Κατ᾽ ἀρχὰς ὑπάρχουν τὰ δύο μεγἀλα ἀτοῦ τῆς
Οἱ ἄνω τῶν 32 πόλεις τῆς ἀρχαϊκῆς χερσονήσου (τὸ Χαλκιδικῆς: ἡ Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
ὄνομα «Χαλκιδική» ἀφοροῦσε μέρος μόνον τῆς χερσοΣυνεχίζουμε μὲ τὴν ἀπαρίθμηση τῶν χώρων ἀκονήσου) κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ κακόπαθαν ἀπὸ τοὺς λουθῶντας τὴν ἀκτογραμμὴ τῆς Χερσονήσου καὶ μετὰ
Πέρσες, ἔπεσαν θύματα τῆς ἀθηναϊκῆς ἀπληστίας, μπαίνομε στὴν ἐνδοχώρα:
πολλὲς ἀπ᾽ αὐτὲς ἐγκαταλείφθηκαν κατὰ τὸν συνοι- Κάστρο Καραμπουρνοῦ
κισμὸ τῶν Χαλκιδέων, ὑπέφεραν κατὰ τὸν Πελοπον- Πετράλωνα
νησιακὸ πόλεμο, καταστράφηκαν ἀπὸ τὸν Φίλιππο, Μετόχι Φλογητῶν
ἀπομειώθηκαν πληθυσμιακῶς κατὰ τὸν συνοικισμὸ Διατείχισμα Κασσανδρείας
τῆς Κασσανδρείας, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Οὐρα- Ἱερὸ τοῦ Ἄμμωνος Διός
νιδῶν Πόλεως καὶ ἀργότερα τῆς Ἀντιγονείας, ὑπέφε- Βασιλικὴ Σωλῆνος
ραν κατὰ τοὺς ἑλληνορρωμαϊκοὺς πολέμους καὶ κατὰ Κάστρο τοῦ Ἐγκέλαδου
τὶς καταδρομὲς τῶν Γαλατῶν. Βασικὴ τομὴ στὴν πολι- Παναγοῦδα Καλάνδρας
τικὴ ἰδεολογία τοῦ τόπου ἦταν ἡ ἐπικράτηση τοῦ Χρι- Ὄλυνθος
στιανισμοῦ, μὲ συνέπειες τὴν παύση τῆς λειτουργίας Νικήτη: βασιλικὴ Σωφρονίου
τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ἄμμωνος Διὸς καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῶν Τορώνη: κάστρο Ληκύθου καὶ ἄνοδος στὴν ἀκρόπολη
ἀρχαίων Ἱερῶν, ἀγροτικῶν καὶ ἀστικῶν. Προφανῶς
Τὰ Γερμανικὰ ἐπάκτια στὸν Ἀντίκουφο
μὲ ἀπόφαση καὶ χρηματοδότηση τῆς κεντρικῆς ἐξουΟὐρανόπολη: πύργος Προσφορίου καὶ Μονὴ Ζυσίας οἰκοδομήθηκε πλῆθος πολυτελῶν χριστιανικῶν γοῦ
9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. 2014

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 19ο

Μετόχια τῆς Χαλκιδικῆς: Κριτσιανᾶ, Φλογητά, Ζωγράφου, Μπαλαμπάνι, Σάρτης, Μεταγκιτσίου, Κουμίτσας, Προσφορίου
Μοναστήρια τῆς Χαλκιδικῆς: (Ἁγία Ἀναστασία,
Σουρωτή, Ὁρμύλια, Λυκοβούνια, Βόζενα)
Παράπλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Δασικοὶ καὶ ὀρεινοὶ περίπατοι
Στὴν κορυφὴ τοῦ Στρεμπενίκου
Μεταλλευτικοὶ περίπατοι (ἀγραμάδες καὶ στοές):
Στανὸς, Βατόνια, Σιδηροκαύσια
Δρόμοι τοῦ Κρασιοῦ: Παπαβασιλείου, Τσάνταλης,
Πόρτο Καρρᾶς, Παπαγιάννη
Περίπατος στὰ Καρτάλια: «Ἀγναντεύοντας τὰ Πέλαγα»
Βόλτα στὰ νησιὰ τῆς Βουρβουροῦς
«Ἐξερευνῶντας τὴν Κέλυφο»
Περίπατος στὴν διώρυγα τοῦ Ξέρξη
Περίπατος στὰ Καστριὰ τοῦ Πολυγύρου
«Κατεβαίνοντας τὰ Βατόνια»
«Κατεβαίνοντας μὲ τὸ ποτάμι τῆς Ὁρμύλιας»

Ἀρχαῖα Στάγειρα
Κάστρο Ρεντίνας
Καλίνδοια
Ἀρδαμέρι
Περιστερά: Ἅγιος Ἀνδρέας
Πύργος Γαλάτιστας
Μουσεῖο Πολυγύρου
Παλαιοχώρι: Κάστρο Νέπωσι
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Πολιτιστικοὶ Περίπατοι
Περίπατος τῶν Ὑδρομύλων: Πετράλωνα - Καρβιᾶ
- Βεριά
Οἱ Παναγίες τῆς Χαλκιδικῆς: Μουδανιά, Τρίγλια,
Ποτείδαια, Ἄθυτος, Μαρμαρᾶς, Σάρτη, Πυργαδίκια,
Ρεβενίκια, Νέα Ρόδα, Πετροκέρασα
Οἱ πύργοι τῆς Χαλκιδικῆς: Ζωγράφου, Σάνης, Ἁγ.
Παύλου (Νέας Φώκαιας), Μαριανῶν, Ψαλίδας, Χρυσοκαμάρου, Γοματίου, Κροῦνας, Προσφορίου, Ἁγίου
Βασιλείου, Πισσιῶνας, Γαλάτιστας
Κάστρα τῆς Χαλκιδικῆς: Καλλίπολη, Νέπωση,
Ἀρναία, Διατείχισμα Κασσανδρείας, Καρά-Μπουρνοῦ,
Κριτσιανᾶ, Μέγα τεῖχος Βουρβουροῦς, Λήκυθος Τορώνης.

Φαντασία καὶ διάθεση γιὰ δουλειὰ χρειάζεται...

* * *

Το Άγιο Όρος ως θρησκευτικός ταξιδιωτικός
προορισμός
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΣΜΑΓΑΣ
Δρ. Αρχαιολόγος

Μεγαλώνοντας

ως παιδί στις βόρειες
ακτές της Σιθωνίας δεν είχα αντιληφθεί ότι η χερσόνησος του Αγίου Όρους, που ήταν για μένα καθημερινό στοιχείο του οπτικού μου πεδίου, θα μπορούσε να
αποτελεί ένα τόσο μοναδικό τοπίο για τους απανταχού χριστιανούς, ούτε ότι η μοναστική πολιτεία μπορούσε να θεωρείται προτιμότερος προορισμός από τις
χρυσές αμμουδιές της Χαλκιδικής. Κι όμως τη Μεγάλη Εβδομάδα του φετινού Πάσχα, που επισκέφθηκα
για πολλοστή φορά τα αγιορείτικα μοναστήρια, με
πληροφόρησαν ότι οι προσκυνητές αγγίζουν ετησίως
τους 120.000 και ότι υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο
οι ταξιδιώτες που πραγματοποιούν τον παράπλου του
Άθωνα με πλοιάρια αναψυχής. Κάτι τέτοιο δε φαντάζει βέβαια παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς ότι το Άγιο
Όρος αποτελεί κέντρο του Ορθόδοξου μοναχισμού με

μνημεία μεγάλης πολιτισμικής και θρησκευτικής αξίας
σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και ότι ο προσκυνηματισμός, η ανθρώπινη δηλαδή μετακίνηση με σκοπό την
αναζήτηση του ιερού ή του θείου, αποτελεί μία βασική
ψυχική ανάγκη για κάθε άτομο.
Στο έδαφος της χερσονήσου του Άθωνα, η οποία
από το 1988 συγκαταλέγεται στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO, υπάρχουν διασκορπισμένες είκοσι Ιερές
Μονές. Μερικές από αυτές ορθώνονται επιβλητικές
στους βράχους και άλλες δεσπόζουν μεγαλόπρεπες
στις ακτές. Η αρχιτεκτονική τους ακολουθεί την τυπική βυζαντινή διάταξη με τα φρουριακά χαρακτηριστικά στις εξωτερικές τους όψεις και τις περίκλειστες
εσωτερικές αυλές, όπου βρίσκεται το καθολικό, δηλαδή ο κεντρικός ναός αγιορείτικου ρυθμού, κάποια
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Αυτόν τον πνευματικό παράδεισο, που είναι ολόπαρεκκλήσια, η τράπεζα που γευματίζουν οι μοναχοί,
το φροντισμένο αρχονταρίκι, κελιά και διάφοροι βο- κληρος και ολοκληρωτικά αφιερωμένος στην προηθητικοί χώροι. Σε μικρή σχετικά απόσταση από τα σευχή και τη λατρεία του Θεού, επιδιώκουν να γνωκαστρομονάστηρα εντοπίζονται οι γραφικοί αρσανά- ρίσουν οι χιλιάδες προσκυνητές του. Αυτή τη χιλιόδες, τα λιμανάκια τους, καθώς και αλλά μοναστικά χρονη κιβωτό του βυζαντινού πολιτισμού επιχειρούν
ιδρύματα όπως σκήτες, κελιά, καλύβες, καθίσματα και να προσεγγίσουν, έστω και από τα κρουαζιερόπλοια,
ησυχαστήρια, που αποτελούν αριστουργήματα της πα- τα εκατομμύρια τουριστών. Αν μάλιστα αναλογιστεί
κανείς ότι από τα δύο δισεκατομμύρια Χριστιανών η
ραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Οι περισσότερες εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για Ορθόδοξη Εκκλησία καταμετρά 225 εκατομμύρια πιπολυδαίδαλα μοναστηριακά κτίρια είτε για σπηλαιώδη στών η πλειονότητα των οποίων είναι ευσεβείς Ρώσοι,
ασκηταριά, είναι κατάγραφες με βυζαντινές μνημεια- αλλά και Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι, αντιλαμβάκές αγιογραφίες σπουδαίων δημιουργών και διαφυ- νεται τελικά γιατί το Άγιο Όρος, σε μια εποχή που
λάσσουν αναρίθμητες φορητές εικόνες μεγάλης παλαι- παρουσιάζεται αύξηση των ταξιδιών με πνευματικά
κίνητρα, αποτελεί έναν
ότητας και σπάνιας τέχνης,
από τους πιο σημαντικούς
κάποιες από τις οποίες μάπροορισμούς.
λιστα θεωρούνται αχειροΤα προηγούμενα δεν
ποίητες και συνδέονται με
πρέπει όμως να αφορούν
θαύματα. Διασώζονται επίμόνο τη χερσόνησο του
σης και άλλοι απαράμιλλοι
Άθωνα, αλλά και την υπόθησαυροί διαφόρων έργων
λοιπη Χαλκιδική, στην
μικροτεχνίας, σκαλισμένων
οποία θα ήταν δυνατό οι
σε πολύτιμα υλικά, δώρα
θρησκευτικές περιηγήσεις
αυτοκρατόρων, καθώς και
που σχετίζονται με το Άγιο
ανεκτίμητα χειρόγραφα.
Όρος να καταστούν ένας
Στο σύνολό τους αυτά τα
εξειδικευμένος στόχος της
δημιουργήματα καθόρισαν
τουριστικής πολιτικής της
την καλλιτεχνική άποψη
και να αντιμετωπιστούν
για 1000 τουλάχιστον χρόΗ
Μονή
Σίμωνος
Πέτρας
ως νευραλγικός τομέας
νια σε όλο τον Ορθόδοξο
της οικονομίας της. Τη
κόσμο καθιστώντας το Άγιο
στιγμή μάλιστα που τα προσκυνηματικά ταξίδια είναι
Όρος ένα βυζαντινό κέντρο πολιτισμού.
Εκτός όμως από τα παραπάνω υλικά έργα των αν- ένα από τα ανθεκτικότερα είδη τουρισμού σε περιόθρώπων, το ουσιαστικότερο που συναντά κανείς στο δους οικονομικής κρίσης και ύφεσης, με τζίρο 15 δισεΆγιο Όρος είναι η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας, η κατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως, θα έπρεπε να επιχειοποία μπορεί να βιωθεί ποικιλότροπα. Οι προσκυνητές ρηθεί η αναδιαμόρφωση της δομής του στη Χαλκιδική
της μοναστικής πολιτείας μπορούν να μετέχουν στις με τη δημιουργία ενός ελκυστικότερου προϊόντος, πιο
κατανυκτικές ακολουθίες του νυχθημέρου ή να συνο- πολυδιάστατου, που θα λαμβάνει οπωσδήποτε υπόψη,
μιλήσουν με ασκητές που μέσα από την εγκράτεια, τη εκτός από τις ονειρικές παραλίες, την παράμετρο της
μετάνοια, την ταπείνωση και την αυτομεμψία αγωνίζο- μοναστικής πολιτείας. Έτσι, μέσα από αυτήν την εναλνται για τη θέωση. Μπορούν επίσης να ακολουθήσουν λακτική μορφή ανάπτυξης, πιθανώς θα απαμβλυνόταν
μονοπάτια, που καθαγιάστηκαν από την αδιάλειπτη το πρόβλημα της εποχικής απασχόλησης που μαστίζει
νοερά προσευχή χιλιάδων οδοιπόρων καλόγηρων, ή το νομό μας. Κυρίως όμως θα προσφερόταν το ερέαπλά να παρατηρήσουν την αγάπη και κοινωνία των θισμα στα σημερινά χαλκιδικιωτόπουλα, σε αντίθεση
μοναχών μεταξύ τους, που αποκαλύπτουν έναν τρόπο με μένα κατά την παιδική μου ηλικία, να αντιληφθούν
ζωής διαφορετικό από τον ατομοκεντρισμό του σύγ- πως ο ελεύθερος χρόνος, για τον οποίο γίνεται λόγος
χρονου δυτικού πολιτισμού. Μπορούν τέλος να βρε- ακόμα και στην Αγία Γραφή (Γένεσις 2:1-3), δεν πρέθούν μόνοι, μακριά από τη βουή και τη φασαρία των πει να συσχετίζεται μόνο με τη διασκέδαση, αλλά και
βιωτικών μεριμνών και περιστάσεων, επαναπροσδιορί- με τη γνήσια έννοια της ψυχαγωγίας, την αγωγή της
ζοντας το νόημα της ύπαρξής τους, τις σχέσεις τους με ψυχής, σαν αυτήν που προσφέρει η επαφή με το Άγιο
Όρος.
τους ανθρώπους, τη σχέση τους με τον Θεό.
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Επανάσταση της Χαλκιδικής ΤΟ 1821
Γιώργος Ι. Ζωγραφάκης

Συγγραφέας

Το 1821 ολόκληρη η Ελλάδα ξεσηκώθηκε για

Ο Παπάς, μυημένος την Φ. Εταιρεία, είχε οριστεί,
όπως είπαμε, από τον Αλ. Υψηλάντη –που από τον
Φεβρουάριο είχε διαβεί τον Προύθο και είχε κηρύξει
την επανάσταση στη Μολδοβλαχία - αρχηγός της επανάστασης στη Μακεδονία, περισσότερο πάντως ως
πολιτικός αρχηγός και χορηγός, ενώ για το στρατιωτικό σκέλος προοριζόταν ο Ι. Φαρμάκης, που όμως δεν
έφτασε ποτέ για να αναλάβει στρατιωτική δράση,
αφού εγκλωβίστηκε μαζί
με τον Υψηλάντη και τον Γ.
Ολύμπιο στη Μολδοβλαχία, όπου τόσο αυτός όσο
και το εκεί επαναστατικό
κίνημα είχαν το γνωστό
ηρωικό, πλην τραγικό τέλος. Έτσι ο Παπάς, εκ των
πραγμάτων, ανάλαβε και
στρατιωτικά καθήκοντα,
ενώ στην Μονή Εσφιγμένου, που είχε καταστήσει
κέντρο και ορμητήριό του,
άρχισε να ετοιμάζεται, με στρατολογία εθελοντών,
μοναχών και λαϊκών και ετοιμασία φυσιγγίων κλπ. Ο
Παπάς αξιοποίησε τον Στάμο Κάψα (που έμεινε στην
ιστορία ως Χάψας, κατά επιτυχημένη παραφθορά του
ονόματός του, αφού «έχαφτε» τους εχθρούς του) και σε
σύντομο διάστημα το σώμα του έγινε ολόκληρο στράτευμα, κοντά 4.000 άνδρες, από τους οποίους σχεδόν
οι μισοί ήταν μοναχοί.
Όμως, η κήρυξη της επανάστασης αργούσε, ο
Παπάς περίμενε, μάταια είπαμε, τον Φαρμάκη, αλλά η
έξαψη και η αναστάτωση μιας τέτοιας κινητοποίησης,
δημιούργησαν έντονες φήμες, που έφτασαν ως τον
Πασά της Θεσσαλονίκης, πως κάτι σοβαρό συμβαίνει
στη Χαλκιδική, αφού μάλιστα η επανάσταση στη Ν.
Ελλάδα είχε ήδη αρχίσει και οι πληροφορίες για την
εξέλιξή της ήταν ανησυχητικές για τις τουρκικές αρχές. Έτσι ο Γιουσούφ, επικεφαλής ισχυρού σώματος
ενόπλων, έφτασε προ του Αγ. Όρους, στο οποίο όμως
τελικά δεν εισήλθε, δεχόμενος τον διαβεβαίωση αντιπροσωπείας των Αγιορειτών πως τίποτα παράνομο
δεν συμβαίνει στο Όρος, πιο πολύ όμως δεχόμενος τα
σημαντικά δώρα που του πρόσφεραν οι Αγιορείτες.
Έτσι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, πλην, επειδή οι φήμες συνεχίζονταν, έστειλε στα πιο μεγάλα κέντρα της
Χαλκιδικής διαταγή να του στείλουν αρκετούς και σημαντικούς ομήρους.

να αποτινάξει τον μακραίωνα ζυγό και να γίνει ελεύθερο κράτος. Αυτή τη φορά είχε γίνει σωστή προετοιμασία, κυρίως λόγω της δράσης της Φιλ. Εταιρείας, η
οποία όχι μόνο προετοίμασε το υπόδουλο έθνος ηθικά,
αλλά έδωσε και μια σαφή ελπίδα ότι πίσω απ’ αυτήν
βρίσκεται ο «Μόσκοβος», φιλέλληνας και παραδοσιακός εχθρός της Τουρκίας
–έστω και αν αυτή η ελπίδα στην πορεία αποδείχτηκε χωρίς πραγματικό
περιεχόμενο.
Μια από τις περιοχές, που πρωτοστάτησαν
στον μεγάλο επαναστατικό ξεσηκωμό, ήταν και η
Χαλκιδική. Αυτό δεν έγινε
μόνο γιατί η Φ. Εταιρεία
και ο ορισμένος από τον
Αλ. Υψηλάντη αρχηγός
της επανάστασης της Μακεδονίας Εμμ. Παπάς επέλεξε τη Χαλκιδική για το ξεκίνημα της επανάστασης,
αλλά και γιατί η Χαλκιδική όντως συγκέντρωνε όλες
τις προϋποθέσεις για να αγκαλιάσει και να στηρίξει
αυτό το κίνημα. Κι αυτό γιατί:
-- Είχε μοναδική καθαρότητα πληθυσμού, πράγμα
που διευκόλυνε, εκτός των άλλων, την διείσδυση και
δράση της Φ. Εταιρείας.
-- Ο θαλάσσιος και επίγειος διαμελισμός της, με
τις απομονωμένες παραλίες και τα δάση της, ήταν ιδανικός τόπος για την απόκρυψη επαναστατικών σωμάτων.
-- Το σημαντικότερο κομμάτι της χερσονήσου, το
Άγιον Όρος, με το πλήθος των μοναστηριών, αλλά και
με την ύπαρξη εκεί πολλών μοναχών –Φιλικών, αλλά
και με τα «προνόμια» που του είχαν παραχωρήσει κατά
καιρούς οι σουλτάνοι, ήταν ιδανικό για να επωάσει και
να στηρίξει επαναστατικό κίνημα.
Για τους παραπάνω λόγους, η Χαλκιδική ήταν ο
πλέον κατάλληλος χώρος για να ξεκινήσει η επανάσταση της Μακεδονίας. Γι’ αυτό και έφτασε εκεί, στις
23 Μαρτίου του 1821, ο Σερραίος τραπεζίτης και θερμός πατριώτης Εμμανουήλ Παπάς, με το τριίστιο του
Χατζή Βισβίζη από τη Λήμνο, έμφορτο πολεμοφοδίων.
Ο ίδιος συνοδευόταν από λίγους οπλοφόρους και ο
σχεδιασμός ήταν, το ένοπλο σώμα του να συγκροτηθεί
από ντόπιους Χαλκιδικιώτες και αγιορείτες μοναχούς.
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Η επανάσταση ξεσπά στον Πολύγυρο
αυτό το γεγονός, η πρώτη μάχη και η πρώτη νίκη των
Όταν έφτασε στον Πολύγυρο η διαταγή του Γιου- Ελλήνων, στην Επανάσταση της Χαλκιδικής, που είχε
σούφ για αποστολή ομήρων, οι Πολυγυρινοί βρέθηκαν πλέον αρχίσει. Και αποδεικνύει πως δεν ήταν καθόλου
σε δύσκολη θέση: Ήδη ήταν έτοιμοι να πάρουν μέρος τυχαία και συμπτωματική η εξέγερση του Πολυγύρου.
στο αναμενόμενο ξεκίνημα της επανάστασης, αφού Ήταν ξεκίνημα μιας ώριμης επανάστασης.
υπήρχαν αρκετοί Φιλικοί στον Πολύγυρο και όπλα
Ο Εμμ. Παπάς κηρύσσει επίσημα την επανάσταπολλά υπήρχαν και άνδρες αποφασισμένοι και ικανοί ση
να τα χρησιμοποιήσουν. Να στείλουν, λοιπόν, τους φυΤα συμβάντα στον Πολύγυρο και το γεγονός ότι
σικούς επικεφαλής του επικείμενου αγώνα, που ζητού- ο Φαρμάκης δεν εμφανίστηκε για να αναλάβει την
σε ο πασάς της Θεσσαλονίκης; Θα ήταν ολέθριο. Να στρατιωτική ευθύνη της επανάστασης, αλλά και ο
μη στείλουν κανέναν; Θα ήταν μεγάλη απείθεια, που γενικότερος αναβρασμός της περιοχής ανάγκασε τον
θα είχε προφανώς άμεσες συνέπειες. Έτσι, αποφάσισαν Εμμ. Παπά να αναλάβει μόνος του την όλη ευθύνη της
να στείλουν κάποιους ομήρους, πλην διάλεξαν «δευτε- επανάστασης. Σε σύναξη λοιπόν στο Πρωτάτο, μοναρότερα πρόσωπα» -όσο και αν τα πρόσωπα ως κοινω- χοί και λαϊκοί, με αρχηγό τους τον Παπά και με την
νικά όντα είναι ισότιμα.
ευλογία της Εκκλησίας ξεκίνησαν τον αγώνα. ΣυνέλαΗ ενέργεια των Πολυγυρινών,
βαν τον Τούρκο διοικητή του Όρους,
πιθανώς και άλλων Χαλκιδικιωτών,
εξουδετέρωσαν την φρουρά και κίνα μη στείλουν στον Γιουσούφ τους
νησαν. Σχηματίστηκαν δυο ισχυρά
ομήρους που ζητούσε, ενίσχυσε τις
σώματα ενόπλων, από 2000 άνδρες
υποψίες του ότι κάτι σημαντικό ετοιπερίπου το καθένα, το ένα με αρχημάζεται στη Χαλκιδική και γι’ αυτό ο
γό τον Παπά και το άλλο με αρχηγό
πασάς διέταξε δυο σώματα Τούρκων
τον Χάψα. Το πρώτο κινήθηκε από
ενόπλων, από 500 άνδρες το καθέτη Β. Χαλκιδική προς τη Ρεντίνα και
να, να σπεύσουν, από διαφορετικές
το άλλο με Κασσανδρινούς, Σιθωνικατευθύνσεις, προς τον Πολύγυρο,
ώτες, Πολυγυρινούς κ.α. από τη Ν.
να συλλάβουν τους ομήρους και να
Χαλκιδική. Και τα δυο συνέκλιναν
ελέγξουν ολόκληρη τη Χαλκιδική. Η
προς τη Θεσσαλονίκη, στόχος μεείδηση αυτή, που έφτασε στον Πογάλος και σπουδαίος, που φαινόταν
λύγυρο, αποθράσυνε την τουρκική
εφικτός, αφού οι τουρκικές δυνάμεις
φρουρά, η οποία περιεφέρετο στους
της Θεσσαλονίκης ήταν σχετικά μιδρόμους, απειλώντας και βιαιοπρακρές. Ωστόσο, για διάφορους λόγώντας κατά των κατοίκων. Μάλιγους, δεν επιχειρήθηκε η κατάληψή
στα η παράδοση αναφέρει πως σκότης. Έτσι προέκυψε μια στασιμότητα
τωσαν εν ψυχρώ τον πρώτο προεστό
της επανάστασης, με τον Εμμ. Παπά
των Πολυγυρινών, Φιλικό –όπως και
να βρίσκεται στην περιοχή της Απολτα αδέλφια του Γιαννάκη και Μαυλωνίας και τον Χάψα να έχει φτάσει
Εμμανουήλ Παπάς. Ο ανδριάντας του
ρουδή, αλλά και άλλους Πολυγυριως το Σέδες.
νούς- Κύρκο Παπαγεωργάκη. Όλα ήρωα στην κεντρική πλατεία των Σερρών.
Ο Μπαϊράμ
αυτά προκάλεσαν εκ των πραγμάτων
Τότε εμφανίστηκε ένας νέος
εξέγερση, η οποία είχε αποτέλεσμα την εξόντωση ολό- παράγοντας, που άλλαξε τα δεδομένα. Αυτός ήταν ο
κληρης της τουρκικής φρουράς του Πολυγύρου, γεγο- Μπαϊράμ Πασάς, αξιόλογος Τούρκος στρατηγός που
νότα που σήμαιναν ουσιαστικό ξεκίνημα επανάστα- έδρευε στην περιοχή της Δράμας και που πήρε εντολή
σης. Έτσι ξεκινά η Επανάσταση της Χαλκιδικής. Στον να συγκεντρώσει μεγάλο στράτευμα και να οδεύσει
Πολύγυρο. Και ήταν 17 του Μάη 1821.
προς τη Ν. Ελλάδα, καταπνίγοντας τις επαναστατικές
Όμως οι Πολυγυρινοί δεν εξόντωσαν μόνο την εστίες όπου υπήρχαν και να προσπαθήσει να φτάσει
τουρκική φρουρά. Ο μεγάλος κίνδυνος ήταν τα δυο σώ- ως την Πελοπόννησο, όπου ο Κολοκοτρώνης πολιορματα τουρκικού στρατού που όδευαν προς τον Πολύ- κούσε την Τριπολιτσά.
γυρο. Έπρεπε ή να τα αντιμετωπίσουν ή να φύγουν στο
Ο Μπαϊράμ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, επικεφαλής
βουνό, για να αποφύγουν τη βέβαιη οργή των Τούρ- στρατεύματος κοντά 30.000 ανδρών –από τους οποίκων. Αποφάσισαν το πρώτο. Πήραν λοιπόν τα όπλα ους οι 5.000 ήταν ιππείς- αφού πρώτα διασκόρπισε το
που έκρυβαν και όδευσαν δρομαίως να συναντήσουν σχετικά μικρό σώμα του Παπά, το οποίο δε μπόρεσε
τους επερχόμενους Τούρκους μακράν του Πολυγύρου. να προβάλει αποτελεσματική αντίσταση. Η πορεία
Συνάντησαν τα δυο αυτά σώματα σε διαφορετικά ση- του προς νότο σταμάτησε, αφού η Χαλκιδική ήταν
μαία, ανέκοψαν την πορεία τους και τα ανάγκασαν να επαναστατημένη. Έστειλε λοιπόν ισχυρό σώμα από το
εγκαταλείψουν την προσπάθεια να φτάσουν και να στράτευμά του για να καταπνίξει την επανάστασή της.
καταλάβουν τον Πολύγυρο και τη Χαλκιδική. Ήταν Το σώμα αυτό στάθηκε να αντιμετωπίσει ο Χάψας, που
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είχε υποχωρήσει κοντά στα Βασιλικά, στην πλαγιά του
Βούζιαρη. Εκεί έγινε μια από τις ηρωικότερες, αν και
ελάχιστα γνωστή, μάχη της Επανάστασης του ΄21. Ο
Χάψας με τα παλικάρια του, αν και ελάχιστοι μπροστά
στο πολυάριθμο τουρκικό σώμα, πρόβαλαν αντίσταση
ισάξια του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και του Διάκου
στην Αλαμάνα –που είχε γίνει λίγες βδομάδες πριν.
Έπεσε ηρωικά ο Χάψας στα Βασιλικά και μαζί του τα
περισσότερα από τα άμαθα στον πόλεμο, πλην ηρωικά,
παλικάρια του.
Η αντίσταση αυτή έμενε ελάχιστα γνωστή, σήμερα όμως αρκετά δημοσιεύματα και κυρίως ένα λαμπρό μνημείο στη διακλάδωση του δρόμου προς την
Αγ. Αναστασία, που έχει γίνει χώρος προσκυνήματος
- μαρτυρούν την ηρωική μάχη των Βασιλικών.

σπίστηκαν, τον αντιμετώπισαν νικηφόρα, το «ηρωικό»
στράτευμά του σκορπίστηκε και ο ίδιος σκοτώθηκε.
Έκαψε τα Βασιλικά της Χαλκιδικής, εξοντώθηκε στα
Βασιλικά της Βοιωτίας. Κι ας λένε κάποιοι πως δεν
υπάρχει Θεία Δίκη.
Εν τω μεταξύ η επανάσταση της Χαλκιδικής δεν
έσβησε. Εκεί, στο στενό της Ποτίδαιας, ολιγάριθμοι
επαναστάτες, ενισχυμένοι με κάποια σημαντική, αν
και όχι σταθερή, βοήθεια από τους οπλαρχηγούς του
Ολύμπου, ασκώντας μια επιθετική άμυνα, κρατούσαν
το «οχυρό» ζωντανό. Πέρασε έτσι το καλοκαίρι κι
έφτασε ο Οκτώβρης του ’21. Τότε ο Σουλτάνος άλλαξε τον πασά της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας εκεί τον
θηριώδη, πλην ικανό στρατηγό του Μεχμέτ Εμίν, τον
επονομαζόμενο Αβδούλ Αβούδ. Χωρίς καθυστέρηση ο
Αβούδ, επικεφαλής κοντά 18.000 ενόπλων, με πλήθος
ιππείς, εκστράτευσε προς την Κασσάνδρα. Στο στενό
της Ποτίδαιας, προσπάθησε να το καταλάβει αμαχητί,
δίνοντας ανειλικρινή αμνηστία, την οποία οι υπερασπιστές αρνήθηκαν, προτιμώντας να πολεμήσουν, αν
και χωρίς ελπίδα. Μια ακόμη άρνηση, απέναντι στη
συντριπτική δύναμη του δυνάστη.
Οι πρώτες επιθέσεις του Αβούδ αποκρούστηκαν.
Όμως, με τη δύναμη του ισχυρού ιππικού του, γέμισε
την τάφρο και έτσι το στράτευμά του πέρασε απέναντι,
καταπνίγοντας τελικά την ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών. Ακολούθησε σφαγή και καταστροφή. Όχι
μόνο στην περιοχή του Στενού, όσο και σε ολόκληρη την
Κασσάνδρα, την οποία ο λαός άφησε στην ιστορία με τον
χαρακτηρισμό «Χαλασμός». Το ημερολόγιο έδειχνε 30
Οκτωβρίου 1821 –και όχι 14 Νοεμβρίου που γιορτάζεται
( η εκδοχή περί νέου ημερολογίου δεν ευσταθεί).
Μετά την Κασσάνδρα, ο Αβούδ προχώρησε στην
υπόλοιπη Χαλκιδική, ολοκληρώνοντας την καταστροφή που είχε προκαλέσει λίγους μήνες πριν ο Μπαϊράμ.
Ολόκληρη η Χαλκιδική πλήρωσε πολύ ακριβά τη σημαντική συμμετοχή της στη μεγάλη επανάσταση του
Γένους. Το πυρ, ο εξανδραποδισμός, οι χιλιάδες νεκροί
και λαβωμένοι, ήταν φόρος βαρύς, τον οποίο πλήρωσε ο τόπος μας. Και, παρόλο που ο Μπαϊράμ είχε
υπερηφανευτεί πως «αλέκτωρ μη λαλήση πλέον» στα
χωριά της Χαλκιδικής, και πάλι λάλησαν κοκόρια, και
πάλι χτίστηκαν σπίτια και εκκλησιές και βρέθηκε ο
λαός παρών στα μετέπειτα επαναστατικά κινήματα και
στον Μακεδονικόν Αγώνα, για να δει ο τόπος τελικά
την ελευθερία του στη μεγάλη εθνική εξόρμηση του
1912-13 και να ενωθεί με το μικρό ως τότε ελληνικό
Βασίλειο, που με τους Βαλκανικούς Πολέμους απελευθέρωσε χιλιάδες αλύτρωτους αδελφούς μας και διπλασίασε την ελληνική επικράτεια.
Για τον αγώνα του τόπου μας το 1821 η Χαλκιδική
αισθάνεται δικαίως υπερήφανη, αν και με εύλογη την
πικρία ότι δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα ’πρεπε από
την επίσημη ιστοριογραφία και την εκπαίδευση, αλλά
και γιατί πολλοί Χαλκιδικιώτες σε μεγάλο βαθμό την
αγνοούν και δεν την τιμούν όσο της αξίζει.

Η καταστροφή της Χαλκιδικής
Τα στρατεύματα του Μπαϊράμ, μετά τη μάχη, συνέχισαν μια αιματηρή και καταστροφική πορεία προς το
εσωτερικό της Χαλκιδικής. Αγ. Αναστασία, Γαλάτιστα,
Βάβδος, Πολύγυρος κλπ, γνώρισαν τη φωτιά και την
καταστροφή. Πολλοί κάτοικοι, ιδιαίτερα γυναικόπαιδα, έφυγαν προς τα νησιά του Αιγαίου και προς άλλες
περιοχές της Ν. Ελλάδας, αλλά και προς το Άγ. Όρος.
Έτσι τα στρατεύματα του Μπαίράμ έφτασαν ως το στενό της Ποτίδαιας, ενώ πίσω από το αυλάκι της διώρυγας οχυρώθηκαν οι εναπομείνατες επαναστάτες της
Χαλκιδικής. Ο Μπαϊράμ, επειγόμενος να συνεχίσει την
πορεία του προς Νότο και πιστεύοντας ότι η επανάσταση της Χαλκιδικής είχε εξουδετερωθεί, έφυγε προς
τη νότια Ελλάδα, αφού συνέταξε το περίφημο στραταρχικό έγγραφό του, όπου μεταξύ άλλων γράφει:
«…Ούτω, εκτελών το υψηλόν αυτού πρόσταγμα
(του «κραταιού Σουλτάνου και Μεγάλου Χαλίφη…»),
και εκκαθαρίζων από των τοιούτων ακαθάρτων στοιχείων και βδελυρών ερπετών την περιφέρειαν Θεσσαλονίκης, Παζαρούδας, Σιδηρόπορτας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Κίτρους και Κατερίνης, ένθα καταπολεμήσας
τους απίστους τούτους, εξώντωσα και απήλειψα από
προσώπου γης 42 πόλεις και χωρία αυτών συνωδά τω
ιερώ φετφά, τας γυναίκας και τα τέκνα των εξηνδραπόδισα, τα υπάρχοντά των διένειμα μεταξύ των πιστών
νικητών, τας εστίας δε αυτών παρέδωσα εις το πυρ και
την τέφραν, ώστε ούτε φωνή αλέκτορος να ακούηται
πλέον εις αυτάς…» (επίσημο στραταρχικό έγγραφο,
χωρίς σχόλια. Ταιριάζει βέβαια απόλυτα και επιβεβαιώνει την περίφημη, πλην ελάχιστα γνωστή έκθεση προς
τον Σουλτάνο του Τούρκου Ιεροδίκη της Θασσαλονίκης Χαϊρουλάκ, ο οποίος περιγράφει με ειλικρίνεια και
ρεαλισμό, αλλά και με φρίκη, τα φοβερά αντίποινα του
πασά της Θεσσαλονίκης, σε βάρος των ομήρων και
του άμαχου πληθυσμού της πόλης, όταν αυτός πληροφορήθηκε την Επανάσταση της Χαλκιδικής).
Ο Μπαϊράμ μετά τον «θρίαμβό» του στη Χαλκιδική, συνέχισε την πορεία του προς νότο, όπου όμως,
στα Βασιλικά της Βοιωτίας, οι εκεί οπλαρχηγοί συνα14

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ
Ένας δικός μας ήρωας
Γιάννης Χ. Καραμίχος
Φιλόλογος-Ποιητής

Κάθε χρόνο

κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ αρχίζει να αχνοφέγγει η ελπίδα της απελευθέρωσης.
μπροστά στο μεγαλειώδες μνημείο του Καπετάν Χάψα Για πρώτη φορά η λευτεριά αποκτά μπόι και ξυπνά
και των παλικαριών του, αποτίοντας φόρο τιμής στους από την απραξία της. Δυστυχώς η σπίθα σβήνει γρήαπλούς και ανώνυμους συμπατριώγορα και η πολυπόθητη ελευθερία
τες μας που «ποτέ από το χρέος μη
έρχεται 100 χρόνια αργότερα. Η
κινούντες» αναβιώνουν με τη θυσία
ήττα όμως στο πεδίο της μάχης είτους αιματηρές σελίδες της ιστορίναι στην ουσία νίκη, γιατί διατηρεί
ας μας.
πιο έντονη τη φλόγα για τη συνέΣυναισθανόμενος την ιερότητα
χιση του Αγώνα και οδηγεί στη συτης στιγμής και το καταλυτικό δέος
νειδητή αφύπνιση του λαού.
της μικρότητάς μου, τους αφιερώνω
Η πεισματική αντίσταση του
τούτες τις λιγοστές σκέψεις.
Καπετάν Χάψα απομυθοποιεί το
Ιούνιος 1821.
απρόσβλητο και ακαταμάχητο των
Ο ξωμάχος της γης Καπετάν ΧάΤούρκων, αναπτερώνει το φρόψας με τα ροζιασμένα χέρια και το
νημα των κατοίκων των γειτονισκαμμένο πρόσωπο, ο δυναστικά
κών περιοχών, τους υψώνει πάνω
εθελόδουλος ραγιάς με το πείσμα
και πέρα από το φόβο του θανάτου αποφασισμένου, μεταμορφώνετου και τους οδηγεί στην «Αναψυται σε μυθικό Τιτάνα δικαιώνοντας
χή», όπως χαρακτηρίζει το θάνατο
το παρανόμι του Τουρκοφάγου.
ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, στην
Πλαισιωμένος από ένα ετερόκλητο
ανακούφιση δηλαδή από τα επίσύνολο ανθρώπων του μόχθου, εκεί Η προτομή του Καπετάν Χάψα στην πλα- γεια δεινά.
στην ποδιά της Μονής της Αγ. Ανα- τεία που φέρει το όνομα του (έναντι Ι. Ναού
Η θυσία τους μόνο με εκείνη
στασίας δίνει τον υπέρτατο Αγώνα
του
Λεωνίδα μπορεί να συγκριθεί,
Τριών Ιεραρχών Θεσ/νίκης)
για την πολυπόθητη λευτεριά. Ταπειτουλάχιστον από άποψη ηθικού πενοί και αξιοπρεπείς με έντονη μαχητική διάθεση, αλλά ριεχομένου. Ιδανικοί αυτόχειρες οδηγούνται εθελούελάχιστη πολεμική εκπαίδευση, παρασυρμένοι από σια στο θάνατο, καθώς δεν υπάρχει συντεταγμένο
μυστικές δυνάμεις, φωνές και πρόσωπα από τα βάθη κράτος και κατά συνέπεια νόμος της Πατρίδας, που να
της Ιστορίας οδηγούνται στο δρόμο της θυσίας.
απαγορεύει τη διαφυγή και τη σωτηρία. Επομένως η
Ο αγώνας άνισος και το αποτέλεσμα προδιαγε- επιβολή του σπαρτιατικού πειθαναγκασμού, όπως τον
γραμμένο. Νεκροί όλοι τους, ηττημένοι όμως όχι. Η επιτάσσει και η Σιμωνίδειος γραφίδα («Τοις ‘κείνων ρήάνιση αναμέτρηση των δύο αντιπάλων αναδεικνύει μασι πειθόμενοι») δεν υφίσταται. Αντίθετα, παρασυρτην ηθική υπεροχή των υπόδουλων, που καταφέρνουν μένοι από το ορμητικό ποτάμι της θυμικής διέγερσης
σημαντικό πλήγμα στους υπεράριθμους αλαζόνες και μας αποθαρρύνουν από την όποια λογική εξήγηση της
καλά εξοπλισμένους Τούρκους.
θυσίας τους. Γιατί λογική εξήγηση δεν υπάρχει. Για μας
Ανυπέρβλητο το μεγαλείο της θυσίας και το μέγε- βέβαια τους «λογικούς» που λειτουργούμε με το νου κι
θος της συμβολής τους στην παρθενική τους απόπει- όχι με το συναίσθημα, για μας που το μυαλό λειτουρρα για ανάκτηση της λευτεριάς. Κι εκεί που η ιδέα της γεί χώρια από την καρδιά έπρεπε να έχει κάποιο νόημα
αποτίναξης του τουρκικού ζυγού φάνταζε ουτοπική, η απονενοημένη τους πράξη. Για αυτούς όμως που η
15
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νας και άσκηση καθήκοντος. Αυτό ακριβώς το καθήκον επιτελούν οι μαχητές της 10ης Ιουνίου 1821. Από
την ύπνωση της πολύχρονης δουλείας ξεπηδά, αν και
ανοργάνωτα, η κινητοποίηση που οδηγεί στο ολοκαύτωμα που για εμάς τους νεώτερους λειτουργεί ως σύμβολο, ανεξάρτητα από το οδυνηρό αποτέλεσμα της
αναμέτρησης.
Εκείνοι πήραν την σκυτάλη της αιματοβαμμένης
ιστορίας μας δίνοντας υπόσταση στο είδωλο της ελευθερίας. Σε μας απομένει να συντηρούμε διαρκώς το
καντήλι της μνήμης και να αναβαπτιζόμαστε στην κολυμβήθρα της εθνικής αυτογνωσίας.
Τέτοιες στιγμές είναι ευκαιρία να οριοθετούμε
και την έννοια του πατριωτισμού που δίκαια τον
ταυτίζουμε με το χρέος της πολεμικής αναμέτρησης, όταν οι καιροί το επιτάσσουν. Όμως ο πατριωτισμός είναι και χρέος ειρήνης που δύσκολα κατακτιέται, γιατί απαιτεί ψύχραιμη και ομόψυχη
αντιμετώπιση.
Οι εκδηλώσεις μνήμης στους νεκρούς μας δεν
είναι μια τυπική επανάληψη, αλλά επιβεβλημένη
απόδοση τιμής που εδραιώνει την πεποίθηση της
ουσιαστικής και εθελούσιας παρουσίας μας στον
τόπο της θυσίας τους. Ο ηρωισμός και η αυτοθυσία αποκτούν την πραγματική τους διάσταση, όταν
αποκόπτονται από τις νεκρές σελίδες των βιβλίων και ζωντανεύουν στους χώρους όπου συντελούνται. Αυτός είναι και ο σκοπός που τους επισκεπτόμαστε.
Το αίμα που χύσανε οι ταπεινοί μας πρόγονοι στην
μικρή πεδιάδα της Μονής της Αγ. Αναστασίας μας το
επιστρέφει η Μάνα-Γη στην πιο καλή της εποχή με τη
μορφή άλικης παπαρούνας. Μικρές, πύρινες φλόγες
στα αιμάτινα ρείθρα του θυσιαστηρίου τους συντηρούν και αναθερμαίνουν τη ΜΝΗΜΗ. Αγιοκέρια που
καίνε νυχτοήμερα και διεκδικούν το μερτικό τους στην
Ιστορία.
Περιδεής και άκαπνος καταθέτω αντί στεφάνου το
ταπεινό μου επίγραμμα.

γενναιότητα είναι συνώνυμη με την υπέρβαση, για αυτούς η αυτοθυσία είναι αυτονόητη. Είναι πολεμιστές κι
όχι σκεπτικιστές. Εντολοδόχοι κι όχι εντολείς.
Η άσβηστη φλόγα της εθνικής συνείδησης για την
Ελευθερία και το ψυχικό τους μεγαλείο αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι, ενώ γνωρίζουν στον απόλυτο βαθμό την επικινδυνότητα του εγχειρήματός τους, επιλέγουν το δρόμο της σύγκρουσης, δίνοντας ουσιαστικό
περιεχόμενο στο Θουκυδίδειο ορισμό για την ανδρειοσύνη : «Κράτιστοι δ’ αν την ψυχήν δικαίως κριθείεν οι
τα τε δεινά και ηδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες, και δια
ταύτα μη αποτρεπόμενοι εκ των κινδύνων». (Πολύ γενναίοι στο φρόνημα μπορούν να θεωρηθούν όσοι, ενώ
γνωρίζουν πολύ καλά τα δύσκολα και τα εύκολα, δεν
αποφεύγουν τη σύγκρουση με τον κίνδυνο).
Ο Καπετάν Χάψας εκφραστής του καταπιεσμένου
λαού, της συσσωρευμένης μακρόχρονης αγανάκτησης
και του πληγωμένου φιλότιμου οδηγείται στην επίτευξη του ακατόρθωτου που αποκτά τη διάσταση του
ανεπανάληπτου γεγονότος, προϊόν αυτόβουλης ενέργειας, χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα ή εξωτερική
επιβολή.
Ο χλωρός κάμπος της Μονής γεμίζει από σπόρους που βυζαίνουν την υγρασία του και θεριεύουν,
όταν φτάνει η στιγμή της επόμενης καρποφορίας. Η
συμμετοχή του Καπετάν Χάψα και των συμπολεμιστών του σε έναν αγώνα χωρίς εχέγγυα επιτυχίας δίνει και το μέγεθος της προσφοράς τους. Αγνοώντας
τις οποιεσδήποτε αποθαρρυντικές εκτιμήσεις και διλήμματα λένε το μεγάλο ΝΑΙ στη ζωή με το θάνατό τους. Για μια ακόμα φορά η αριθμητική υπεροχή
των αντιπάλων αποδυναμώνεται από το ηθικό μεγαλείο των επαναστατών γιατί, όταν η γενναιότητα προέρχεται από τη συναίσθηση του χρέους, δεν
σε εγκαταλείπει ποτέ. Έτσι μόνο η έννοια της ελευθερίας αποκτά περιεχόμενο, ως συνάρτηση δηλαδή
και επέκταση της διαρκούς συναίσθησης του χρέους. Για αυτό και εύλογο το δέος της ανώνυμης ρήσης : «Συλλογιέμαι να βρω μια λέξη που να ταιριάζει
στο μπόι σου Λευτεριά».
Η μακρόχρονη καθήλωση των επαναστατών στη
φτώχεια και τη στέρηση γίνεται το φυτώριο που προετοιμάζει τους μαχητικούς διεκδικητές της ελευθερίας.
«Για να είσαι ελεύθερος» λέει ο Βίκτωρ Ουγκώ «πρέπει
να μάθεις να είσαι φτωχός». Η αυθαίρετη καταστολή
της ελευθερίας συσπειρώνει το λαό και διεγείρει την
επιθυμία για την απόκτησή της, γιατί η ελευθερία είναι έκφραση δημιουργικής δράσης. Δεν πειθαρχεί σε
κανενός είδους εκβιασμό. Είναι ανεξάρτητη από κάθε
βούληση, διαρκές ζητούμενο. Είναι συνειδητός αγώ-

Χάψα, το ωριό σου ανάστημα
έγειρες με τη Δύση.
Εσίγησε η Φύση
κι ανέτειλε η ζωή.*
Αιωνία σας η μνήμη
* Το επίγραμμα του Γ. Καραμίχου είναι χαραγμένο
στην προτομή του Καπετάν Χάψα, στην ομώνυμη πλατεία, στο τέρμα της οδού Βούλγαρη. (βλ. εικ. σελ. 15)
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Νέα στοιχεία για τη δράση του επισκόπου
Αρδαμερίου Ιγνατίου
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχαιολόγος

Ο επίσκοπος Αρδαμερίου Ιγνάτιος (1769-

τραγικό θάνατο ο Φιλικός και πρωτομάρτυρας του ξε1839) υπήρξε εξέχουσα μορφή της επανάστασης του σηκωμού της Χαλκιδικής Βασιλικός από τον Γαλαρινό.
1821. Η Χαλκιδική και η Μακεδονία γενικότερα του Στις 28 Μαρτίου του 1821 ο Ιγνάτιος τέθηκε και αυτός
οφείλουν πολλά, καθώς με τη δράση του και το ορ- κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπό περιορισμό
γανωτικό του πνεύμα έπαιξε καίριο ρόλο στη διάδο- στην πόλη της Θεσσαλονίκης, άγνωστο εάν φυλακίση των κηρυγμάτων της Φιλικής Εταιρείας και στην στηκε ή παρέμεινε έγκλειστος στη μητρόπολη μαζί
με τον επίσκοπο Κίτρους Μελέτιο
οργάνωση του επαναστατικού κικαι άλλα μέλη της επισκοπικής
νήματος της επισκοπής του που πεσυνόδου Θεσσαλονίκης. Στα τέλη
ριελάμβανε ένα τμήμα της βόρειας
Μαΐου κατάφερε να δραπετεύσει
Χαλκιδικής. Παράλληλα από τα
καταφεύγοντας στη Γαλάτιστα,
πρώτα χρόνια της αρχιερατείας του
όπου συνέπραξε με τους τοπικούς
φρόντισε να καλλιεργήσει τη φιλοοπλαρχηγούς της Χαλκιδικής και
μάθεια στο ποίμνιό του, ιδρύοντας
ήρθε σε συνεννόηση με τους επισχολεία στην επαρχία Αρδαμερίου.
σκόπους Κασσανδρείας Ιγνάτιο,
Δύο έγγραφα που εντοπίστηκαν
Ιερισσού Ιγνάτιο και Μαρωνείας
πρόσφατα και φέρουν την υπογραΚωνστάντιο προκειμένου να επιφή του προσθέτουν στην ιστοριοσπευσθεί ο ξεσηκωμός. Κατόπιν
γραφία νέα άγνωστα στοιχεία που
έζησε τα τραγικά γεγονότα του
αφορούν στη δράση του ως Φιλικού
αποτυχημένου κινήματος του Εμκαι ως δασκάλου του Γένους.
μανουήλ Παπά και τον Δεκέμβριο
Το πρώτο έγγραφο συντάχθηκε
του 1821 πιθανόν μαζί με τον Εμμ.
στις 23 Απριλίου του 1821 στη ΘεσΠαπά εγκατέλειψε τη Χαλκιδική,
σαλονίκη, όπου ο Ιγνάτιος παρέμειβρίσκοντας καταφύγιο στις Σπονε για άγνωστο χρονικό διάστημα
ράδες. Ακολούθησαν δύσκολα
υπό περιορισμό από τις οθωμανιχρόνια κατά τα οποία εργάστηκε
κές αρχές της πόλης στα πλαίσια
ως δάσκαλος στην Πελοπόννησο
των προληπτικών μέτρων κατά του
Ο Πύργος της Γαλάτιστας. 11ος αι.
και στην Κρήτη. Το 1834 διορίεπικείμενου ξεσηκωμού των Χαλκιστηκε
από τον Όθωνα επίσκοπος
δικιωτών. Το δεύτερο ιστορικό τεκΓόρτυνος
και
Μεγαλοπόλεως.
Απεβίωσε στην Αθήνα
μήριο χρονολογείται στις 8 Αυγούστου του 1833 και
ως
συνοδικός
ιεράρχης
το
1839
και ενταφιάστηκε στη
έχει τη μορφή βιογραφικού σημειώματος. Και τα δύο
μονή
Ασωμάτων
Πετράκη.
έγγραφα προσθέτουν πολύ σημαντικές και αξιόλογες
Το πρώτο έγγραφο, η “επαναστατική προκήρυάγνωστες πληροφορίες για την πρώτη φάση της επαξη”
του
επισκόπου Ιγνατίου παρατίθεται αυτούσια.
νάστασης του 1821 στη Χαλκιδική.
Από
το
δεύτερο
αυτοβιογραφικό έγγραφο παρουσιάΌπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες ιστορικές
ζουμε
αποσπάσματα.
πηγές, οι Οθωμανοί ήδη από τα τέλη του 1820 και από
Προς άπαντας τους Ορθοδόξους χριστιανούς τους
τις αρχές του 1821 είχαν πληροφορίες πως επίκειται
εν
αγίω Πνεύματι αγαπητούς μοι αδελφούς
η εκδήλωση επαναστατικής εξέγερσης στην ευρύτερη
Πρέπει
αδελφοί να είναι κανείς θηριώδης και πρέπεριοχή της Θεσσαλονίκης, για τον λόγο αυτό άρχιπει
να
είναι
απάνθρωπος. πρέπει να είναι άθεος δια να
σαν να συγκεντρώνουν υπό τη μορφή ομηρίας επιφαημπορέσει
να
σιωπήσει και να αδιαφορήσει, ότε ποτανείς προκρίτους και σημαίνοντα πρόσωπα των τοπιμηδόν
από
τους
αντιχρίστους των χριστιανών αίμα χύκών κοινωνιών από τις γύρω περιοχές. Βέβαια στην
νεται,
ότε
οικτρώς
από χριστιανικά σώματα η θάλασσα
πρακτική τους αυτή δεν είχαν πάντοτε επιτυχία καθώς
κατασκεπάζεται,
ότε
απανθρώπως οι ιερείς Κυρίου κασε πολλές περιπτώσεις δεν στέλνονταν οι ίδιοι οι πρότασφάζονται,
ότε
επονειδίστως
ο Οικουμενικός Πατρικριτοι αλλά απλοί κάτοικοι των χωριών. Σε αυτή την
άρχης
από
Eβραίους
εις
αγοράς
περισύρεται, ότε ασεπρώτη φάση των εκκαθαρίσεων συνελήφθη και βρήκε
17
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βώς αι άγιαι εικόνες κατασυντρίβονται, ότε φρικτώς οι να κατεδαφισθεί το μεταξύ φωτός και σκότους αδιαπέναοί Κυρίου κατακαίονται και κατεδαφίζονται, ότε …, ραστον τούτον μεσότοιχον και να ελευθερωθεί από τον
Θεέ γενού ίλεως και μη αποδώσεις εις τους αδελφούς σιδηρούν ζυγόν η γη εις την οποίαν οι Χρυσόστομοι, οι
μου κατά τα έργα των, ότε της χριστιανικής πίστεως το Βασίλειοι, οι Γρηγόριοι και όλοι οι στύλοι και φωστήρες
όνομα έγινεν όνομα εμπτυσμού και καταισχύνης, όχι της εκκλησίας έζησαν εδίδαξαν και ετάφησαν. Σεις λοιεις φυλακάς και κολαστήρια , αλλά και εις του θανάτου πόν, σεις η μακαρία χορεία των αγίων μαρτύρων, πατέτα δεσμά αν ήμουν πάλι έπρεπε να φωνάξω αν ήτο δυ- ρων, αποστόλων οι ζήσαντες και αποθάνοντες υπέρ της
νατόν επειδή και ως αυτοί οι λίθοι ω αδελφοί άρχισαν αμωμήτου ημών πίστεως, σεις δεήθειτε εκτενώς προς
να κραυγάζουν κατά της απαραδειγματίστου θηριωδί- τον πανάγαθον Θεόν τον συντρίβοντα τα κράτη δια
ας των αιμοβόρων λύκων και όμως τινές από ημάς ενώ να οικτήρει τον περιούσιον του λαόν. Ημείς δε αδελφοί
ονομάζονται μαθητές του φιλανθρωποτάτου Ιησού και προσέχοντες μη δια φιλοπλουτείαν η φιλοχρηματίαν γίενώ δύνανται να σώσωσιν την ποίμνην αυτού μ’ όλον νομεν βδέλυγμα της ανθρωπότητος και κληρονόμοι της
τούτο ως αν ήσαν οπαδοί του αιμοβόρου Μωάμεθ αδι- αιωνίου κολάσεως ας επικαλεσθώμεν την ακαταμάχηαφορούσι εις τον πατον του παντοδυνάντελή όλεθρον ενός
μου Θεού δύναμην
έθνους από το οποίκαι
ενθουσιώντες
ον κανένα άλλον εις
ας πράξωμεν ότι η
όλην την Ευρώπην
φιλανθρωπία και πίβλάβην καμίαν δεν
στης μας προστάζωαπήλαυσεν
αλλά
σιν.
Η υπογραφή του επισκόπου Αρδαμερίου Ιγνατίου.
ωφελείας μάλιστα
Εξεδόθη εν Θεσπολλάς και ουρανίους. Ο
σαλονίκη τη 23 Απριλίπαρόν πόλεμος ω αδελφοί δεν ομοιάζει με κανέναν άλ- ου 1821. Ο Αρδαμερίων επίσκοπος και κατά πνεύμα
λον πόλεμον του παρόντος αιώνος, δεν είναι πόλεμος αδελφός σας Ιγνάτιος ο εξ Αμπελακίων
κενοδοξίας ή βιοτικών συμφερόντων, είναι πόλεμος της
ευσεβείας κατά της ασεβείας, είναι πόλεμος της φιλανΑυτοβιογραφικό σημείωμα
θρωπίας κατά της απανθρωπίας, είναι πόλεμος ιερός και
όσοι εις αυτόν αποθάνωσιν είναι μάρτυρες, όσοι άλλως
…Η Θεσσαλονίκη ευσυνειδήτως κηρύτει ό,τι διεσυνεργήσωσι λογίζονται απόστολοι, όσοι δε αδιαφορή- τέλεσα εκεί κάτοχος από τους εκεί κρατούντας τυρσωσι είναι (και αν παρρησία δεν το ομολογούν) μόλων ράνους από 28 Μαρτίου έως τέλους Μαΐου του 1821
τούτο είναι αρνητές της χριστιανικής πίστεως. Όλοι έτους. Εκείθεν φυγάς συνάρση θεία διεσώθην εις την
εσείς οι αδελφοί ηξεύρετε ότι οσάκις η μεγαλώνυμος επαρχίαν μου, ήτις αυθημερόν της εις εκεί ελεύσεώς
Ρωσία επεχείρησε να καταπολεμήσει το βδελυρόν τού- μου ενεπλίσθη άπασα κατά των τυρράνων τη 3η Ιουτο θηρίον, πάντοτε οι πατέρας μας ενθουσιασμένοι από νίου του αυτού έτους, συνεννοήθημεν με τας γειτονιτον θείον ζήλον της ευσεβείας ώρμησαν και ηνώθησαν κάς επαρχίας Κασσάνδραν, Ιερισσόν και Άγιον Όρος,
με τα φιλόχριστα στρατεύματα εις κατατρόπωσιν του με τας οποίας αυτάς συνηγωνίσθην επίσης και εγώ δια
αντιχρίστου εχθρού. Το ιερόν αίμα των πατέρων μας λόγου και χρηματικής επιχορηγίας συγκακοπαθών ως
το οποίον τότε αδίκως εχύθη εις Πελοπόννησον, Κρή- και αυτοί εν όρεσι και σπηλαίοις συμπεριπλανόμενος,
τη και άλλα νησία πολλά, εις Βλαχίαν, Μολδαβίαν και έως τη 12η Δεκεμβρίου 1821 εν’ ή εισέβαλον οι Τούρεις όλα του Ευξείνου Πόντου παράλια, τώρα βοά και κοι εις το Άγιον Όρος. Όθεν και εκείθεν αναχωρήσας
απαιτεί εκδίκησην. Η ιερά πίστης μας προστάζει να κρη- ήλθον εις Σκόπελον ένθα διέτριψα διδάσκων την ελμνίσωμεν το φοβερόν τούτον της ασεβείας προπύργιον, ληνικήν γλώσσαν από 27 Δεκεμβρίου 1821 έως 10
επειδή εις μάτην πολλοί φιλόχρηστοι αγωνίζονται δια Ιουνίου 1822, εκείθεν μετέβην εις Μονεμβασίαν ένθα
να μεταδώσωσιν το ιερόν και σωτήριον φως του Ευαγ- διέτριψα διδάσκων αμισθί από 20 Ιουνίου 1822 έως 28
γελίου εις όλα τα έθνη, εν’ όσο ο Τούρκος δεσπόζει είναι Ιουλίου 1826, εκείθεν εις Σπέτσαις, κακείθεν εις Γρατων αδυνάτων να διαδοθεί εις Ασίαν και Αφρικήν. Εάν μπούσαν της Κρήτης….και ανεχώρησα εκείθεν ολόγυείναι δυνατόν να ησυχάσει η Ευρώπη από την μάστιγαν μνος…ήλθον κατά πρόσκληση του Καποδίστρια εδώ
του λοιμού ενώσο ο λυμαίνων παντός καλού συναριθ- τη 1η Οκτωβριίου του 1830….. Εν Ναυπλίω τη 8η Αυμήται με τους φιλοκάλους της Ευρώπης βασιλείς τότε γούστου 1833. Ο πρώην Αρδαμερίου Ιγνάτιος.
ας ελπίσωμεν εις την διάδοσιν του ανεσπέρου φωτός.
Σας βεβαιώνω όμως ότι οι αγώνες τινών και οι ελπίδες
Σ.Σ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαπολλών είναι μάταιες. Πρέπει λοιπόν όποιος τω όντι λονίκης «Ανθεμούς» από διετίας οργανώνει στη Γαλάτιείναι και δεν λέγεται μόνον χριστιανός να πωλήσει και στα κάθε χρόνο το φθινόπωρο εκδηλώσεις προς τιμή και
το φόρεμά του (αν χρειασθεί) και να το προσφέρει δια μνήμη του μακαριστού επισκόπου Ιγνάτιου.
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Σάρτη: Οδοιπορικό στην ιστορία του βυζαντινού και μεταβυζαντινού ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Πληροφορίες από τα αθωνικά έγγραφα του 13ου – 17ου αιώνα).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓ. ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ
δρ. Αρχαιολόγος

Η Σάρτη,

που διατηρεί το όνομα της αρ- από το 1341, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ των άλλων
χαίας πόλεως Σάρτη στην περιοχή, μνημονεύεται ότι τμήμα του μετοχίου της μονής «…περικόπτει τον
για πρώτη φορά το 1275 σε έγγραφο της αθωνι- εκείσε βασιλικόν δρόμον, τον από του Λογγού (Συκιά)
απερχόμενον εις του Σάρκής μονής Ξηροποτάμου
τη…». Αυτή αποτελεί την
και μάλιστα στον αρχαίο
τελευταία γνωστή έμμεση
τύπο η Σάρτη («…εις την
αναφορά του βυζαντινού
Σάρτην…»), χωρίς να διχωριού Σάρτη. Ακολουευκρινίζεται βέβαια εάν το
θεί σιωπή των πηγών για
όνομα αφορούσε σε χωριό
διακόσια πενήντα περίπου
ή σε ευρύ τοπωνύμιο. Την
χρόνια. Δεν γνωρίζουμε
παλαιότερη αναφορά για
εάν και κάτω από ποιες
την ύπαρξη του χωριού
συνθήκες εγκαταλείπεται
Σάρτη εντοπίζουμε σε έγτο χωριό. Το μόνο σίγουρο
γραφο από το 1304, στο
είναι ότι στο χρυσόβουλο
οποίο καταγράφονται τα
του Σέρβου ηγεμόνα Στεπεριουσιακά στοιχεία της
Το κεντρικό κτίριο του μετοχιακού συγκροτήματος της μονής
φάνου Δουσάν υπέρ της
μονής Μεγίστης Λαύρας
Ξηροποτάμου στη Σάρτη (1907).
μονής Ξηροποτάμου, το
στην περιοχή. Εκεί αναφέ1346, τα χωριά του Σάρτη
ρεται για πρώτη φορά ο Σάρτης ως χωριό («…άρκαι
του
Κοσκηνά
αναφέρονται
ως «παλαιοχώρια», δηχεται από της οδού της από του χωρίου του Σάρτη
εις τον αιγιαλόν απαγούσης…») και οι κάτοικοί του λαδή εγκαταλελειμμένα.
Το ζήτημα που εύλογα προκύπτει είναι, εάν η έλλειως Σαρτιανοί («…τα αλώνια των Σαρτιανών…»).
ψη
αναφοράς
του χωριού Σάρτη στα επίσημα έγγραφα
Τις ίδιες περίπου πληροφορίες μας παρέχουν δύο
σηματοδοτεί
την
εγκατάλειψη και ερήμωσή του. Δεν
έγγραφα της μονής Ξηροποτάμου, από τα οποία το
πρώτο χρονολογείται μεταξύ των ετών 1315-1320 γνωρίζουμε, εάν οι γνωστές από τις πηγές πειρατικές
(«…χωρίον το Σάρτιν…»), ενώ το δεύτερο μεταξύ επιδρομές των Τούρκων στην περιοχή (1344-1345) ή
των ετών 1325-1330 («…χωρίον το Σάρτην…»). Στο κάποια άλλη αιτία ωθεί τους κατοίκους του χωριού σε
ίδιο έγγραφο (1325-1330), αναφέρεται ότι η μονή μερική ή ολική φυγή ή την διασπορά τους στα αγιοΞηροποτάμου είχε ένα μετόχι του Τιμίου Προδρό- ρείτικα μετοχιακά συγκροτήματα της ευρύτερης πεμου εκεί και απογράφονται επτά οικογένειες κατοί- ριοχής. Προς το παρόν μπορούμε να κάνουμε μόνο
κων του χωριού. Στο ίδιο έγγραφο απογράφτηκε και υποθέσεις, διότι οι πηγές δεν μας βοηθούν να τοποθεμία οικογένεια πάροικων στο γειτονικό χωριό του τηθούμε με ασφάλεια στο θέμα αυτό.
Για οκτώ δεκαετίες περίπου οι πηγές σταματούν να
Κοσκηνά (δεν έχει ταυτιστεί η ακριβής θέση του,
ίσως στην περιοχή του Πλατανιτσίου), στο οποίο η μας παρέχουν πληροφορίες για την περιοχή του Σάρτη, αλλά και για τα δύο μετόχια της μονής Ξηροπομονή Ξηροποτάμου είχε ένα μετόχι της Θεοτόκου.
Δυστυχώς, οι πηγές από τις οποίες εκμαιεύουμε τάμου (του Τιμίου Προδρόμου και της Θεοτόκου). Το
τις λιγοστές αναφορές για το χωριό Σάρτη είναι ολι- 1421 αναφέρονται εκ νέου περιουσιακά στοιχεία της
γάριθμες και περιορίζονται στα βυζαντινά έγγραφα, μονής στην περιοχή, και συγκεκριμένα φαίνεται ότι
τα οποία περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία των κατέχει αμπέλια. Το 1453 κάνει την παρουσία της στην
αθωνικών μονών στην περιοχή. Η επόμενη πληροφο- περιοχή του Σάρτη μια άλλη αθωνική μονή, η του Αγίρία προέρχεται από έγγραφο της μονής Δοχειαρίου ου Παύλου, η οποία επικυρώνει με έγγραφο την κατο19
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(Γιάννης Βοΐλα και Γιάννης Ντάνο) κατέχουν υδρόμυλο στο Πλατανίτσι, τον οποίο πουλούν δέκα χρόνια
αργότερα (1598) στη μονή Ξηροποτάμου έναντι 3.000
άσπρων. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι στα τέλη
του 16ου και το πρώτο μισό του 17ου αιώνα οι κάτοικοι
του Σάρτη για άγνωστους λόγους προχωρούν σε εκτεταμένες πωλήσεις γης προς τους Ξηροποταμηνούς
και τους Αγιοπαυλίτες. Κάπως έτσι, άλλοτε φιλικά και
άλλοτε με προβλήματα στις σχέσεις τους συμβιώνουν,
για οκτώ περίπου δεκαετίες, οι Σαρτιανοί με τους
αγιορείτες, έως ότου κάνουν την εμφάνισή τους ξένοι
επιδρομείς.
Πάλι σε πειρατές, αυτή τη φορά σε Φράγκους,
μπορεί να αποδοθεί και η ερήμωση του μεταβυζαντινού Σάρτη στα 1660. Σύμφωνα με ιεροδικαστικό έγγραφο του έτους αυτού, το χωριό δέχθηκε επίθεση από
Φράγκους, οι οποίοι είχαν μάλιστα πάρει αιχμαλώτους
είκοσι κατοίκους του, ενώ επιτέθηκαν και στο ξηροποταμηνό μετόχι όπου σκότωσαν δύο ανθρώπους του. Οι
πειρατικές επιδρομές φαίνεται ότι ήταν συχνές στην
περιοχή. Το 1685 εκ νέου Φράγκοι πειρατές επιτίθενται στο μετόχι της μονής Ξηροποτάμου και δημιουργούν πολλά προβλήματα.
Από το 1662 και μετά οι πηγές αναφέρουν ότι στην
περιοχή του Σάρτη δραστηριοποιούνται κάτοικοι
της Συκιάς, και μετά την εγκατάλειψή του, ο μικρός
καλλιεργήσιμος κάμπος του φαίνεται ότι μοιράστηκε
μεταξύ των μετοχίων των μονών Ξηροποτάμου και
Αγίου Παύλου και των κατοίκων της Συκιάς. Σε αυτό
συνηγορούν μια σειρά οθωμανικών εγγράφων από τα
οποία προκύπτουν έριδες για την περιοχή μεταξύ των
δύο μονών αλλά και της κοινότητας Συκιάς.
Τι έγινε με τους κατοίκους της Σάρτης δεν γνωρίζουμε. Το πιο πιθανό είναι, αυτοί που γλίτωσαν την
αιχμαλωσία από τους Φράγκους πειρατές το 1660, να
μετακινήθηκαν στη γειτονική Συκιά, η οποία αποτελούσε διοικητικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Άλλωστε την ίδια περίοδο εγκαταλείπεται και η
Τορώνη, μετά την καταστροφή της από τον Βενετό
Φραντσέσκο Μοροζίνι, τον Αύγουστο του 1659, και οι
κάτοικοί της μετοικίζουν στην όμορη Συκιά, η οποία
ενσωματώνει την κτηματική της περιφέρεια και γίνεται
η μοναδική οργανωμένη κοινότητα στο νότιο τμήμα
της χερσονήσου της Σιθωνίας μέχρι το 1922.
Το 1923, με την έλευση των προσφύγων από το
νησί Αφησιά ή Οφιούσα της Προποντίδας, η περιοχή
του Σάρτη παραχωρείται σε αυτούς και δημιουργείται
το χωριό Νέα Αφησιά, το οποίο ορθά μετονομάζεται
αργότερα σε Σάρτη, διατηρώντας τον αρχαίο τύπο «η
Σάρτη».

χή του χειμαδιού της.
Το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, η γειτνίαση του
ξηροποταμηνού και του αγιοπαυλίτικου μετοχίου στην
περιοχή δημιούργησε έριδες και σειρά αντεγκλήσεων
και καταπατήσεων εδαφών μεταξύ των δύο μονών, οι
οποίες φαίνεται πως διεκδικούσαν την πρώην κτηματική περιφέρεια του βυζαντινού χωριού Σάρτη.
Το μετόχι της μονής Αγίου Παύλου βρισκόταν δύο
χιλιόμετρα περίπου νότια-νοτιοδυτικά του σημερινού
ομώνυμου χωριού. Σήμερα υπάρχουν υπολείμματα
κτισμάτων και ο μετοχιακός ναός της Ζωοδόχου Πηγής, κτισμένος σύμφωνα με την ενεπίγραφη κτητορική
πλάκα το 1852. Το επιβλητικό μετοχιακό συγκρότημα
(οικία οικονόμου, βαγεναρειό, βορδοναριό, στάβλοι,
αχυρώνας, φούρνος, κλπ.) της μονής Ξηροποτάμου
σώζεται σήμερα μερικές εκατοντάδες μέτρα στα δυτικά του σημερινού χωριού Σάρτη. Ο μετοχιακός ναός
του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε ύψωμα απέναντι από
το κτιριακό συγκρότημα και σύμφωνα με την κτητορική του επιγραφή κτίστηκε στα 1867. Σημαντική
πληροφορία για την ύπαρξη του μετοχιακού ναού της
μονής Ξηροποτάμου αντλούμε από έγγραφο του 1628,
στο οποίο αναφέρεται ότι οι οθωμανικές αρχές δίνουν
άδεια για την επισκευή του.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το 1421 έως
και το 1582 οι πηγές αναφέρουν τον Σάρτη ως τοποθεσία στην οποία είχαν μετόχια οι μονές Ξηροποτάμου
και Αγίου Παύλου.
Η πρώτη γνωστή μεταβυζαντινή μαρτυρία σε χωριό Σάρτη γίνεται σε έγγραφο του 1583, στο οποίο
αναφέρεται ότι μέσα στα όρια του χωριού βρισκόταν
το χειμαδιό για τα βουβάλια της μονής Ξηροποτάμου.
Στο ίδιο έγγραφο συναντάμε και τα τοπωνύμια Πλατανίτσι και Αχλάδα. Από την περίοδο αυτή έχουμε
αρκετές πληροφορίες για τις σχέσεις των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου, οι οποίες είτε από αγορές είτε από αφιερώσεις – δωρεές κατέχουν χειμαδιά,
καλλιεργήσιμες και δασικές εκτάσεις στην περιοχή. Οι
σχέσεις του χωριού με τις δύο μονές είναι άλλοτε προβληματικές, λόγω των κτηματικών διαφορών (καταπατήσεις, αυθαίρετες καλλιέργειες, κλπ.) και άλλοτε
φιλικές, με αποτέλεσμα οι Σαρτιανοί να πουλούν αλλά
και να αφιερώνουν κτήματά τους στις δύο αγιορείτικες αδελφότητες. Από τα έγγραφα αγοραπωλησίας
(συμβόλαια) μεταξύ των αγιορειτών και των κατοίκων
του Σάρτη προκύπτει ότι η κτηματική περιφέρεια του
χωριού απλωνόταν από τη θέση Πλατάνια (σύνορο με
την κοινότητα Συκιάς) έως και τον Αρμενιστή.
Από την έρευνα των οθωμανικών αθωνικών εγγράφων γίνεται κατανοητό ότι από το 1588 δύο Σαρτιανοί
20
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Ο ΕΚ ΡΙΖΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ (†1887)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΙΟΥΤΗΣ
Θεολόγος - Ερευνητής

Τα Ριζά

των Ζερβοχωρίων (παλαιότερα Σιποτ- δεινή θέση του τον απάλλαξε ο επίσκοπος Αρδαμερίου,
νίκια) αποτελούν ένα από τα χωριά της Βορείου Χαλκι- ο οποίος τον συνάντησε τυχαία να βόσκει χοίρους και
δικής, το οποίο ανέδειξε προσωπικότητες με αξιόλογη τον πήρε κοντά του, για να του προσφέρει μόρφωση. Τη
δεκαετία του 1960 στα Ζερβοχώρια υπήρχε η άποψη ότι
παρουσία στην εθνική ιστορία.
Στον 20ο αιώνα θα μπορούσε κανείς να μνημονεύ- με τη στήριξη του επισκόπου μεγάλωσε στην Αθήνα και
σει τον δημοσιογράφο και πολιτικό Βασίλειο Βασιλικό αναδείχθηκε σε δυναμική προσωπικότητα.
Η εγκατάσταση του στην οθω(†1977), ο οποίος χρημάτισε και αντιμανοκρατούμενη
Θεσσαλονίκη
πρόεδρος της ελληνικής Βουλής. Στον
τεκμηριώνεται από τη δεκαετία του
19ο αιώνα κυριαρχεί η φυσιογνωμία
1840, κατά την οποία ο Αθανάσιος
του Βασίλη Αθανασίου (†1839), ενός
Χαϊδευτός είχε δημιουργήσει οικοαξιωματικού της Επανάστασης του
γένεια με τη Μαρία Χατζη-Νούσια.
1821 με σημαντική δράση στη ΜολΤο 1865 διατηρούσε εμπορικό
δοβλαχία και στον ελλαδικό χώρο, την
κατάστημα στη συνοικία της Αγίοποία εξήρε και ο Μακρυγιάννης. Την
ας Θεοδώρας και πλήρωνε στους
ίδια περίοδο αγωνίζεται για την απεΟθωμανούς την ανώτατη εισφορά
λευθέρωση του ΄Εθνους και ο Αθατου στρατολογικού αντισηκώμανάσιος Χαλκιώτης (†1865), ο οποίος
τος. Περισσότερα στοιχεία για την
μετά την Απελευθέρωση χρημάτισε
επαγγελματική του δραστηριότητα
δήμαρχος Ν. Πέλλας Φθιώτιδας.
δεν είναι γνωστά με αποτέλεσμα
Στις προσωπικότητες με καταγωη έρευνα έως σήμερα να αγνοεί, τί
γή από τα Ριζά θα πρέπει να προσθέεμπορευόταν ο Αθανάσιος Χαϊδευσουμε και τον Αθανάσιο Χαϊδευτό, ο
τός.
οποίος αποτέλεσε σημαντική προσωΗ επαγγελματική του καταξίωπικότητα της ελληνικής κοινότητας
ση και η αγάπη του για τον Ελληνιτης Θεσσαλονίκης κατά το β΄ μισό
σμό της Θεσσαλονίκης τον ώθησαν
του 19ου αιώνα.
να συμμετάσχει δυναμικά στα κοιΓια τον Αθανάσιο Χαϊδευτό πρωνοτικά δρώμενα της πόλης. Κατά
τοδημοσίευσε βιογραφικές πληροφορίες ο δάσκαλος Δ. Τσιότρας στο Ο τάφος του Αθανασίου Χαϊδευτού στο κοι- τη διάρκεια της δεκαετίας του 1870
περιοδικό Χρονικά της Χαλκιδικής μητήριο της Ευαγγελίστριας (Θεσσαλονίκη) αναδείχθηκε επί σειρά ετών μέλος
της Δημογεροντίας Θεσσαλονίκης,
(1964). Η μοναδική πηγή του στάθηκε η προφορική παράδοση των Ζερβοχωρίων και ως εκ ενός οκταμελούς οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες,
τούτου αρκετά σημεία της παρουσίασής του παρουσιά- στο οποίο προήδρευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
Η ιδιότητα του δημογέροντα του έδωσε τη δυνατόζουν ασάφειες, τις οποίες καλείται η περαιτέρω έρευνα
τητα να ασκεί ηγετικό ρόλο και να προσφέρει κοινωνικό
να διαλευκάνει.
Ο Αθανάσιος γεννήθηκε στα Ριζά το 1819, σύμ- έργο όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε χωριά της
φωνα με την πληροφορία που παρέχει η εγχάρακτη Χαλκιδικής, ενισχύοντας οικονομικά σχολεία, ενορίες,
επιτύμβια επιγραφή (δεκαετία 1950) του τάφου του στο ορφανά και χήρες. Στη δράση του θα πρέπει να προκοιμητήριο της Ευαγγελίστριας Θεσσαλονίκης. Κατά σθέσουμε ότι χρημάτισε επίτροπος του Νοσοκομείου
μία άλλη άποψη, η οποία υποστηρίζεται από τον Αθ. Θεσσαλονίκης, στο οποίο και αφιέρωσε κτήματα, που
Καλλιδόπουλο (2006), μέλος του συγγενικού περιβάλ- είχε στη Χαλκιδική, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή του
λοντος του Αθανασίου Χαϊδευτού, ο τελευταίος γεννή- στην Εκπαίδευση, προσφέροντας υπηρεσίες ως έφορος
θηκε το 1811. ΄Ηταν γόνος κάποιου Χαϊδευτού και της και ταμίας των ελληνικών σχολείων της Θεσσαλονίκης.
Μαρίας Ντελή, για την οποία η παράδοση αναφέρει ότι Η Ενορία της Ανάληψης οφείλει την ύπαρξή της στον
φονεύτηκε από τους Οθωμανούς κατά την επανάσταση Αθανάσιο Χαϊδευτό, επειδή ο τελευταίος ήταν ένας από
τους δωρητές του οικοπέδου, στο οποίο οικοδομήθηκε
της Χαλκιδικής (1821).
Κατά τις πληροφορίες του Τσιότρα ο Αθανάσιος η εκκλησία της Ανάληψης.
Η δράση του αυτή εκτιμήθηκε από την πολιτική
Χαϊδευτός ήταν ορφανός από την παιδική ηλικία και
για τον βιοπορισμό του εργαζόταν ως βοσκός. Από τη αρχή της Θεσσαλονίκης γι’ αυτό και προήχθη σε διη21
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νεκές μέλος και πάρεδρος όλων των δικαστηρίων μέχρι τητα της Θεσσαλονίκης και της γενέτειράς του.
και του ανωτάτου Μεζλισίου του Ιδαρέ. Οι Οθωμανοί
Η Θεσσαλονίκη τον τίμησε μετά την απελευθέρωσή της
τον τίμησαν με το παράσημο Μετζητιέ β΄ τάξεως κα- δίνοντας το όνομά του σε μία από τις οδούς της άνω Πόλης.
ταδεικνύοντας ότι αποτελούσε για αυτούς ένα από τα ΄Ετσι η Ιστορία της πόλης μπόρεσε να φυλάξει μια ταπεινή
πρόσωπα εμπιστοσύνης της Ελληνικής Κοινότητας γωνιά για τον εύπορο δημογέροντα από τα Σιποτνίκια.
Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου στα Ζερβοχώρια λέγανε
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αθανάσιος Χαϊδευτός
ότι ο Αθανάσιος Χαϊδευτός «έδενε κι’ έλυνε», «κρεμούσε δεν είχε αποκτήσει μόνο δύο τέκνα, την Αικατερίνη και
και ξεκρεμούσε».
τη Θεανώ, όπως μέχρι σήμερα έχει κατατεθεί στις διάΤο ελληνικό Βασίλειο τον τίμησε με το παράσημο φορες δημοσιεύσεις. Με τη Μαρία Χατζη-Νούσια είχε
του αργυρού Σταυρού του Σωτήρος, προφανώς για την αποκτήσει συνολικά δύο υιούς και τέσσερις θυγατέρες,
μεγάλη του εθνική προσφορά στον Ελληνισμό της Μα- αλλά εξαιτίας της χολέρας το 1848 έχασε τέσσερα από
κεδονίας και για την συμμετοχή του στην Επανάσταση τα τέκνα του και τη σύζυγό του. Ο ίδιος δεν επέλεξε ένα
του Ολύμπου (1878).
δεύτερο γάμο, αλλά αφιερώθηκε στην ανατροφή των
Ο Αθανάσιος Χαϊδευτός υπήρξε ένας από τους δύο επιζώντων θυγατέρων του, της Αικατερίνης και της
πλουσιότερους Θεσσαλονικείς του 19ου αιώνα. Η πε- Θεανώς, μεταλαμπαδεύοντας σε αυτές τις αρετές της
ριουσία του έγινε στόχος
φιλανθρωπίας και της φιληστών το 1887, οι οποίοι
λοπατρίας.
αφού εισήλθαν στην οικία
Η Αικατερίνη (†1930)
του, έκλεψαν το ποσό των
παντρεύτηκε τον Παναγιώ1.200 λιρών και το παράτη Καλλιδόπουλο, με τον
σημο του Σταυρού του Σωοποίο απέκτησε τέσσερα
τήρος. Πιθανόν το γεγονός
τέκνα (Περικλής, Θεμιστοαυτό να του προκάλεσε μεκλής, Αθανάσιος, Μαρία),
γάλη οδύνη, γιατί ύστερα
από τα οποία περισσότερο
από μερικούς μήνες πέθανε.
γνωστό στάθηκε ο Περικλής
Η κηδεία του έγινε
Καλλιδόπουλος, ως στρατηστην εκκλησία της Αγίας
γός και πολιτικός.
Θεοδώρας παρουσία του
Η Θεανώ παντρεύτηκε
Μητροπολίτη Θεσσαλονίτον Νικόλαο Χαλκιόπουλο
κης, όλων των ιερέων και
και απέκτησαν τρία τέκνα
Η οδός Χαϊδευτού στην ΄Ανω Πόλη (Θεσσαλονίκη)
ψαλτών της πόλης, του ΄Ελ(Μαρία, Αθανάσιος, ΄Αννα).
ληνα προξένου στη Θεσσαλονίκη και πλήθος κόσμου. Ο υιός της Αθανάσιος (1881-1939) υπήρξε υποπρόξενος
Παρούσες ήταν και οι οθωμανικές αρχές της πόλης με της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη την εποχή του Μακεδοστρατιωτικό άγημα και αντιπροσώπους, όπως ο Σουκρή νικού Αγώνα.
βέης και ο Γιουσούφ εφέντης.
Σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι μόνοι απόγονοι του
Η ταφή του έγινε στο ΝΔ άκρο του κοιμητηρίου της Αθανασίου Χαϊδευτού είναι τα μέλη της οικογένειας
Ευαγγελίστριας, αφού προηγουμένως εκφώνησε επική- Καλλιδοπούλου. Στη γενέτειρά του, τα σημερινά Ριζά,
δειο λόγο γι’ αυτόν ο καθηγητής Κ. Οικονόμου, μνημο- υπάρχει η παράδοση ότι ο Αθανάσιος Χαϊδευτός ήταν
νεύοντας τη μεγάλη του προσφορά στην ελληνική κοινό- γόνος της οικογένειας Παλιούρα.

Το ΧΡΕΟΣ
Η εγγραφή και η συνακόλουθη ενδυνάμωση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, που για ένα και πλέον αιώνα
προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στο Χαλκιδικιώτη και στη Χαλκιδική, είναι χρέος καθενός που κατάγεται,
διαμένει, εργάζεται ή αγαπάει τον ευλογημένο τόπο μας.
Προτεραιότητα βέβαια έχει η εγγραφή στους τοπικούς Συλλόγους για να στηριχτούν τα χωριά μας και οι
κωμοπόλεις μας και ταυτόχρονα η ένταξη στη δύναμη του Παγχαλκιδικού.
Τα χίλια τόσα μέλη που έχει σήμερα, σε σχέση με το πληθυσμό της Χαλκιδικής, που με τους ετεροδημότες
μετριέται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, είναι πολύ λίγα για να μπορέσει να επιτελέσει το σκοπό του, που
δεν είναι άλλος από την ανάδειξη του τόπου (Ιστορία, Παράδοση, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Οικονομία κλπ.)
και την προσφορά στον άνθρωπο (Πνευματική καλλιέργεια, Μόρφωση, Αλληλεγγύη, Ψυχαγωγία, Εκδρομές, Εκδόσεις κλπ.) με κύριο όργανο το περιοδικό μας τον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ.
Σημ. Αίτηση εγγραφής θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.panchalkidikos.gr. Συμπληρώστε την και παραδώστε την στον τοπικό Αντιπρόσωπό σας, μαζί με το δικαίωμα εγγραφής (5 ευρώ).
Το Δ.Σ.
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Η συμβολή των Γοματιανών αγωνιστών Αποστολάρα Βασιλείου και Στεριανού Μαρίνου
στην απελευθέρωση της νήσου Θάσου το 1828.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤ. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

Η συμμετοχή

μίας Αθηνών, αντλούμε πλήθος πληροφοριών για την
απελευθέρωση της Θάσου το 1828, από τους Γοματιανούς αγωνιστές.
Από τα έγγραφα προκύπτει αδιαμφισβήτητα ότι τη
Θάσο την απελευθέρωσαν οι Γοματιανοί αγωνιστές
Αποστολάρας και Στεργιανός Μαρίνος με πολλούς
Χαλκιδικιώτες-Ιερισσιώτες, Πολυγυρινούς ,Κασσανδρινούς, Ισβοριώτες (Σταγειρίτες) και Μακεδόνες αγωνιστές, οι οποίοι μετακινήθηκαν από τη Σκόπελο, όπου
διέμεναν μόνιμα με τις οικογένειές τους ,στη Θάσο
στις αρχές Ιανουαρίου 1828 και ύψωσαν τη σημαία της
επανάστασης στο νησί, την 20η Ιανουαρίου 1828, συνεπικουρούμενοι από τους κατοίκους του νησιού ,που
επιζητούσαν την απελευθέρωσή του.
Η επιχείρηση αποφασίστηκε ύστερα από συνεννόηση
με τους Θάσιους εξόριστους επαναστάτες των Σποράδων, που υπηρετούσαν στο σώμα των Θεσσαλομακεδόνων του οπλαρχηγού Καρατάσου, καθόσον είχε διαδοθεί
η φήμη ότι θα ενσωματωθούν στο ελεύθερο ελληνικό
κράτος όλες οι περιοχές που ήταν επαναστατημένες.
Η τουρκική φρουρά που υπήρχε στη Θάσο ήταν μικρή και
μόνο στο Λιμένα υπήρχε σημαντική δύναμη. Με την έλευση
των Ελλήνων επαναστατών του καπετάν Αποστολάρα και
Στεριανού Μαρίνου, οι τούρκοι κλείστηκαν στο Λιμένα, ο
οποίος διέθετε σεβαστή οχύρωση με πύργους, ταμπούρια,
τάμπγιες και κανόνια. Οι επαναστάτες πολέμησαν σε διάφορες θέσεις και καταδίωξαν τους τούρκους από όλα τα
χωριά της Θάσου, οι οποίοι μετακινήθηκαν στο Λιμένα για
προστασία και ασφάλεια και ύψωσαν την ελληνική σημαία.
Οι ελληνικές δυνάμεις που αριθμούσαν περί τους τετρακόσιους άνδρες, την 9η Φεβρουαρίου 1828 , μετά
από πολιορκία δύο ημερών, από ξηρά και θάλασσα,
υποχρέωσαν την 11η Φεβρουαρίου 1828 τους τούρκους να παραδοθούν, χωρίς να γίνει αιματοχυσία. Τους
τούρκους που παραδόθηκαν τους επιβίβασαν σε πλοία
και τους έστειλαν στη Καβάλα με τον ελαφρύ οπλισμό
τους, αφού κράτησαν ομήρους –για εγγύηση- τον αγά
τους και πέντε ακόμη τούρκους.
Οι στρατιωτικοί αρχηγοί -«καπεταναίοι»- και οι κάτοικοι της Θάσου με επιστολές και αναφορές τους προς
τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Δημήτριο και
Νικόλαο Σταγειρίτη , Χατζηαναγνώστη και άλλους
παράγοντες της κυβέρνησης αναφέρουν με κάθε λεπτομέρεια την επιχείρηση της απελευθέρωσης της Θάσου
και κάνουν αλλεπάλληλες εναγώνιες εκκλήσεις για
αποστολή πολεμοφοδίων, προκηρύξεων, εφοδίων, ζωοτροφών και τον κατάπλου πλοίων με ελληνική σημαία.
Η απελευθέρωση της Θάσου ήταν μικρής χρονικής διάρ-

και δράση των Γοματιανών
αγωνιστών καπετάν Αποστολάρα Βασιλείου και Στεριανού Μαρίνου κατά την επανάσταση του 1821 έχει
καταγραφεί στο βιβλίο μου με τίτλο «Άγνωστες ηρωικές μορφές του ’21 από το Γομάτι Χαλκιδικής», που
εκδόθηκε το 2011.
Η παρούσα έρευνα και προσπάθειά μου αφορά την
συμβολή των παραπάνω αγωνιστών στην απελευθέρωση της Θάσου στις αρχές του 1828, όπως αυτή καταγράφεται και προκύπτει από ιστορικά επίσημα έγγραφα των
Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Ενικής Βιβλιοθήκης
και της Ακαδημίας Αθηνών.
Οι Γοματιανοί αγωνιστές έλαβαν μέρος καθ’ όλη τη
διάρκεια της επανάστασης της Χαλκιδικής και μετά την
αποτυχία της και την συντριβή των επαναστατικών δυνάμεων στη μάχη της Κασσάνδρας την 12η Νοεμβρίου
1821, οι λίγοι διασωθέντες μετέβησαν στη Σκόπελο,
Σκύρο, Σκιάθο και συνέχισαν τον αγώνα στη νότιο Ελλάδα, από το 1821 έως και το έτος 1827, και διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών για την ανδρεία τους και οι
αρχηγοί τους για τις σπάνιες ηγετικές τους ικανότητες.
Ειδικότερα ο Αποστόλης Βασιλείου ή Αποστολάρας
Μαντεμλής-επειδή καταγόταν από τα Μαντεμοχώρια
της Χαλκιδικής και έτσι υπέγραφε τα επίσημα έγγραφα
και τις επιστολές –είχε καταξιωθεί από τους μεγάλους
οπλαρχηγούς και τον αποκαλούσαν καπετάν Αποστολάρα, αφού διέθετε και συντηρούσε δικό του στρατιωτικό σώμα, με έδρα τη Σκόπελο, και συνέπραττε με άλλους
Μακεδόνες οπλαρχηγούς, τους Καρατάσο, Μπίνο, Δουμπιώτη, Γάτσο, Ζορμπά , Στεριανό Μαρίνο και άλλους.
Το έτος 1827 και 1828 ο καπετάν Αποστολάρας ήταν
πλοιοκτήτης τριών πλοιαρίων και ο καπετάν Στεριανός Μαρίνος τεσσάρων πλοιαρίων και διέμεναν μόνιμα στη Σκόπελο, όπου κατείχαν επίλεκτη θέση στη κοινωνία του νησιού.
Στις αρχές Ιανουαρίου 1828 οι Αποστολάρας και
Μαρίνος αποβιβάζονται στη Θάσο και με τη σύμπραξη
αγωνιστών κατοίκων του νησιού αποφασίζουν να ελευθερώσουν τη Θάσο από τους Τούρκους κατακτητές,
αφού εντωμεταξύ είχε γίνει γνωστή η καταστροφή της
οθωμανικής και Αιγυπτιακής αρμάδας στο Ναβαρίνο
την 20η Οκτωβρίου 1827 από τις συμμαχικές δυνάμεις
της Βρετανίας ,Γαλλίας και Ρωσίας και δεν υπήρχε ο κίνδυνος των τουρκικών πλοίων στο Βόρειο Αιγαίο.
Από τα τηρούμενα στα ΓΑΚ έγγραφα με ημερομηνία
6-2-1828 και 17-2-1828 -συνολικά 6 έγγραφα –που δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο μου «Άγνωστες ηρωικές μορφές του 21 από το Γομάτι –Χαλκιδικής», αλλά και από
έγγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών και Ακαδη23
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κά καίκια κατέσχεσαν εμπορεύματα τουρκικά και για την
ενέργειά του αυτή κατηγορήθηκε από κάποιον Δ. Παπαδόπουλο, έμπορο ή πλοιοκτήτη.Την 28η Οκτωβρίου 1828 ο
Αποστολάρας, ενώ εντωμεταξύ του είχε απονεμηθεί από τη
κυβέρνηση ο βαθμός του πεντακοσίαρχου και στάθμευε
με τη μονάδα του στο Μετόχι –Μεγάρων, απολογήθηκε
για τη κατηγορία της πειρατείας και αθωώθηκε.
Το επιχείρημα ότι η μετάβαση των οπλαρχηγών Αποστολάρα και Μαρίνου από Σκόπελο στη Θάσο το καταχείμωνο είχε σκοπό τη πειρατεία, εκ του λόγου ότι σε
επιστολή του ο καπετάν Μαρίνος προς τη σύζυγό του παραγγέλνει να του στείλει τα ρούχα του για να αλλάξει,
δεν ευσταθεί και δεν αντέχει στη λογική ως επιχείρημα.
Αποσιωπάται επί πλέον το περιεχόμενο της υπόλοιπης
επιστολής, στην οποία δίνει εντολή ο καπετάν Στεριανός
Μαρίνος στη σύζυγό του να δώσει χίλια γρόσια και να
πάρει σιτάρι και να του το στείλει στη Θάσο, προφανώς
για τις ανάγκες των στρατιωτικών τμημάτων και των
κατοίκων της Θάσου.
Το ενδιαφέρον και η αγωνία των οπλαρχηγών Αποστολάρα και Στεριανού Μαρίνου για αποστολή εφοδίων
και σταριού στο νησί αποτυπώνεται σε όλες τις επιστολές
τους προς τους κυβερνητικούς αξιωματούχους ως εξής:
«…να παρακαλείται τους εν θαλάσση πραγματευταί
όπου να μας προφτάσουν με σιτάρι, καθόσον ο τόπος
υστερείται από ψωμί……»
Επιπλέον όλοι οι Θάσιοι αγωνιστές και κάτοικοι, σε
επιστολές και αναφορές τους, εκφράζονται για τον Αποστολάρα και τους άλλους οπλαρχηγούς με τα καλύτερα
λόγια, χωρίς να αναφέρουν ότι οι ελευθερωτές τους υπήρξαν ποτέ πειρατές στο νησί τους.
Ένα δεύτερο αίολο επιχείρημα είναι ότι οι Θάσιοι επαναστάτες και κυρίως ο Δημήτριος Χατζηγιαξής μετέβαλαν τον Αποστολάρα από πειρατή σε ελευθερωτή του νησιού τους και παραβλέπουν ή εσκεμμένα αποσιωπούν τη
λαμπρή πορεία και τους αγώνες του Αποστολάρα σε όλη
τη διάρκεια της επανάστασης.
Για τη μεγάλη προσφορά του Αποστολάρα σε όλη τη
διάρκεια της επανάστασης, η κυβέρνηση το έτος 1828 του
απένημε το βαθμό του πεντακοσίαρχου και κατά την αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού, του απονέμεται ο βαθμός του Ταγματάρχη και του ανατίθεται η διοίκηση του 16ου
Ελαφρού Τάγματος, που ήταν ένα από τα πρώτα 20 τάγματα του νεοσύστατου ελληνικού στρατού. Την 28-3-1833 ο
Αποστολάρας προήχθη στο βαθμό του Χιλιάρχου, «δια τας
προς την πατρίδα πιστάς εκδουλεύσεις σας».

κειας- από 12 Ιανουαρίου 1828 έως το τέλος Μαρτίου 1828,καθ’ όσον με διαταγή της 23ης Μαρτίου 1828, ο Κυβερνήτης
Ιωάννης Καποδίστριας απευθυνόμενος « προς τους επί την
νήσον Θάσον ευρισκομένους υπαρχηγούς» τους διατάσσει
να μεταβούν στο στρατόπεδο της Ελευσίνας.
Από τα σχετικά έγγραφα των Γενικών Αρχείων του
Κράτους αλλά και από άλλα ιστορικά έγγραφα προκύπτει
ότι οι Γοματιανοί οπλαρχηγοί με πολλούς Χαλκιδικιώτες
και Θάσιους επαναστάτες ελευθέρωσαν τη Θάσο, ύστερα
από συνεννόηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως
ο Ιωάννης Κωλέττης και οι Χαλκιδικιώτες Δημήτριος
Σταγειρίτης και Νικόλαος Σταγειρίτης, που ήταν παλαιοί
συμπολεμιστές και συμπατριώτες και που κατείχαν σημαντικές κυβερνητικές θέσεις και δεν ενήργησαν από μόνοι
τους, όπως αναληθώς υποστηρίζουν κάποιοι ερευνητές .
Επιπλέον και ο Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας
ήταν ενήμερος της επιχείρησης απελευθέρωσης της Θάσου, παρά την πρόσφατη άφιξή του στην Ελλάδα και με
εναγώνιες επιστολές των καπεταναίων και Θασίων, το
τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 1828, την 6η και 17η
Φεβρουαρίου 1828, τον παρακαλούν να φροντίσει για
τα πολιτικά και στρατιωτικά πράγματα του νησιού, να
σταλούν στο νησί πολεμοφόδια, ζωοτροφές, σιτάρι και να
καταπλέουν εμπορικά πλοία με την ελληνική σημαία.
Η ανάκληση των οπλαρχηγών από τη Θάσο, μετά την
απελευθέρωσή της, πιθανότατα να οφείλεται στην αδυναμία να παραμείνει ελεύθερη η Θάσος, καθόσον ήταν
απομακρυσμένη από την υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα,
την αδυναμία υποστήριξής της από ναυτικές και χερσαίες
Ελληνικές δυνάμεις και την υφιστάμενη διοικητική υπαγωγή της στη δικαιοδοσία του αιγύπτιου Μεχμέτ Αλή και
την αποφυγή ενδεχομένου διπλωματικού επεισοδίου.
Οι Θάσιοι υποδέχθηκαν τους οπλαρχηγούς με ενθουσιασμό ,αγάπη και ανακούφιση και συνεργάστηκαν άριστα
μαζί τους. Υποστηρίζουν τους ελευθερωτές τους με πάθος.
Ειδικότερα για τον καπετάν Αποστολάρα εκφράζονται
με θερμά λόγια , σε όλες τις επιστολές και αναφορές τους
ως εξής . «…έχοντες πίστιν πατριωτικήν εις τον καπετάν Αποστολάρα… » και «…καθ’ ήν έχομεν περί αυτού
υπόληψιν εφέρθη τω όντι με πατριωτισμόν και φρόνησιν
και την απαιτουμένην διάθεσιν».Επί πλέον ο Αποστολάρας και οΣτεριανός Μαρίνος με επιστολές τους ζητούν από
συγγενείς τους να σταλούν στο νησί με δικά τους χρήματα
εφόδια και σιτάρι για τις ανάγκες των κατοίκων.
Στο σημείο αυτό θεωρώ χρήσιμο να ερευνηθεί με βάση
τα έγγραφα των Γενικών Αρχείων του κράτους το μέρος
εκείνο, που αναφέρεται ως κατηγορία σε βάρος των αγωνιστών σχετικά με την πειρατεία. Πράγματι κατά τα έτη
1827 και 1828 υπήρξε έξαρση των παράτολμων επιδρομών
Σαμίων, Ψαριανών και Σκοπελίτικων πλοίων στις Μικρασιατικές ακτές και στις τουρκικές ακτές του Βόρειου Αιγαίου. Η δράση αυτή είχε σκοπό τη συντήρηση των προσφυγικών πληθυσμών και των πληρωμάτων των πλοίων που
είχαν εγκατασταθεί στα νησιά και που δεν είχαν πόρους
για την συντήρησή τους. Κατά μήνα Αύγουστο του 1827
ο καπετάν Αποστολάρας βρίσκεται στη Σαμοθράκη και με
συνοδεία Σαμιώτικου πλοίου κατέπλευσαν στο λιμάνι της
Αίνου με δύο πλοία και σε νηοψία που έκαναν σε τουρκι-
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Από τις εκδηλώσεις & τις εκδρομές του Συλλόγου μας
Από την παρουσίαση του βιβλίου του Χρ. Καραστέργιου: Είδαμεν ζωήν ελευθέραν... (5-3-2014)

Το πάνελ των ομιλητών. Προσφωνεί
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης

Ο καθηγητής Α.Π.Θ κ.
Σταύρος Αυγολούπης

Ο αρχιτέκτων
κ. Ι. Αικατερινάρης

Η εκδότρια
κ. Γρ. Καραβασιλικού

Ο συγγραφέας
κ. Χρ. Καραστέργιος

Από την εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη, 28-29 & 30 - 2014

Στην εκκλησία στο Πόρτο Λάγος

Στο Καραγάτς μπροστά στο γνωστό από τα παλιά τραίνο Orient

Μπροστά στο τζαμί Σελιμιγιέ (Αδριανούπολη)

Στην Παναγία την Ελευθερώτρια (Φέρρες)

Από την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Ι. Καραμίχου: Ίχνη στο χρόνο (2-4-2014)

Ο κ. Δημήτρης Κοσμάς παρουσιάζει την ποιητική συλλογή

Ο ποιητής
κ. Γιάννης Καραμίχος
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Ο σχεδιαστής του εξωφύλ- Ο πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρλου κ. Π. Βερροιώτης
τσιώτης στην προσφώνη
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Από τις εκδηλώσεις & τις εκδρομές του Συλλόγου μας
Από την ομιλία της ιατρού κ. Μαρίας Γ. Μαλανδρή (10-4-2014)

Η ομιλήτρια ενώ ομιλεί

Το κοινό παρακολουθεί

Από την 4ήμερη εκδρομή σε Κωνσταντινούπολη - Προύσα (24-27/4-2014)

Η Χαρίσειος Σχολή στην Τρίγλια (όπως είναι σήμερα)

Στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο

Από το σεμινάριο διατροφής και μαγειρικής της Χαλκιδικής (8-5-2014)

Προϊόντα Χαλκιδικιώτικων επιχειρήσεων

Η παρουσίαση προϊόντων της Χαλκιδικής

Η πελώρια σαλάτα Χαλκιδικής η οποία χόρτασε 50 άτομα και περίσεψε

Ο σεφ κ. Γ. Παλησίδης με τους μαθητές - βοηθούς του με μέλη του Δ.Σ.
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Από τις εκδηλώσεις & τις εκδρομές του Συλλόγου μας
Από τον εορτασμό της εορτής της μητέρας (11-5-2014)

Απο αριστερά η κ. Μαρία Βαφειάδου, η κ. Φρόσω Σαρδελά
και η κ. Μαρία Γρίβα

Άποψη του ακροατηρίου

Κοσμήματα

Η κ. Άννα Κομνιανίδου ομιλεί και δέχεται
ανθοδέσμη από την κ. Μίνα Γιαννακάρη

Πλεχτά

Η κ. Γεωργία Πούλου ομιλεί και δέχεται
ανθοδέσμη από την κ. Μίνα Γιαννακάρη

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι.
Κοτσάνης καλοσωρίζει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
συγχαίρει

Από την εμφάνιση του χορευτικού τμήματος στον Ταξιάρχη (8-5-2014)

Χορός στο ημίφως μετά τον Εσπερινό στο εξωκλήσι του Αγ. Χριστοφόρου

Χορός στο ημίφως μετά τον Εσπερινό στο εξωκλήσι του Αγ. Χριστοφόρου
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Από την 9η Συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής (15-3-2014)

Η πολυμελής χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Η χορωδία του Παρθενώνα

Η χορωδία της Νέας Καλλικράτειας (δημοτική)

Η χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου

Η χορωδία των Γυναικών Νέας Κρήνης
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Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Όλγα ευαγγελοπουλου
Φιλόλογος

Την παρούσα

μου αναφορά καταθέτω, σαν
θυμίαμα, στη μνήμη των 100.000 σφαγιασθέντων από
τους Τούρκους. Όλων εκείνων των ξεριζωμένων από
τον βασανισμένο χώρο της Μικρασίας.
Πέρασαν 92 χρόνια από τότε που ο Ελληνισμός ξεριζώθηκε από τον ευλογημένο τόπο της Μικρασίας.
Ας κάνουμε ένα μικρό προσκύνημα στην αβάσταχτη
σιωπή των δραματικών σελίδων της ιστορίας μας, των
γεμάτων από τις οιμωγές των ξεριζωμένων της Τουρκικής θηριωδίας, της μεγαλύτερης τραγωδίας του Ελληνισμού. Οι πληγές της γενοκτονίας των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας δεν έκλεισαν. Αιμορραγούν. Και πρέπει
να αιμορραγούν, γιατί οι μνήμες δεν σβήνουν. Η ιστορία της Μικράς Ασίας δεν είναι μόνο μια ιστορία απώλειας και πένθους για τις χαμένες πατρίδες, αλλά μια
ιστορία δυναμισμού και αυτοδημιουργίας.
Το 1919 ο Ελληνικός Στρατός μπήκε στη Σμύρνη. Όλοι δάκρυσαν ευτυχισμένοι. Τον ΑύγουστοΣεπτέμβριο του 1922 Στρατός και Λαός κατακρεουργήθηκαν με μια αγριότητα που δεν ξαναφάνηκε στην
ιστορία του αιώνα που πέρασε. Η φρίκη του ανθρώπου
που καίει, σφάζει και βιάζει, πιστεύοντας ότι έτσι ξεριζώνει το… θεό, είναι ανάγλυφη.Η σφαγή της Σμύρνης
συγκλόνισε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Το Γένος δεν έχασε τότε απλώς ένα τμήμα του, αλλά -στην
κυριολεξία- απώλεσε τον μισό εαυτό του.
Σε ένα σύντομο κείμενο, όπως αυτό, δεν μπορούν
να γίνουν αναφορές στα αίτια της Καταστροφής και
στις συνέπειές της. Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί
είναι, ότι όλοι οι Δυτικοί «Σύμμαχοι» (Άγγλοι, Γάλλοι,
Ιταλοί) στήριξαν τον Κεμάλ, τον σφαγέα του Μικρασιατικού Ελληνισμού για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή
η Ελλάδα με την προσάρτηση τής Μ. Ασίας θα ανερχόταν αμέσως σε μεγάλη δύναμη, πράγμα που δεν συνέφερε καμία από τις Μ. Δυνάμεις, και δεύτερον, επειδή
από εκείνη την εποχή ήθελαν η Τουρκία να αποτελεί,
όπως συμβαίνει και σήμερα, τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στον Δυτικό κόσμο και στο Ισλάμ
Υπάρχουν μαρτυρίες συγκλονιστικές, που πιστοποιούν την ύπαρξη του Μικρασιατικού Ολοκαυτώματος.
Τυχαία επιλέξαμε τις αναμνήσεις της Ελένης Καραντώνη από το Μπουρνάμπασι, έντεκα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. «..Βαπόρια φτάναν το ένα πίσω
από τ’ άλλο και ξεφόρτωναν κόσμο. Έπηξαν οι δρόμοι,
το λιμάνι οι εκκλησιές, τα σχολειά, οι δημόσιοι χώροι.
Στα πεζοδρόμια γεννιόνταν παιδιά και πέθαιναν γέροι.
Ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω
απ’ την προγονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους […] και βάλθηκαν να τρέχουν,
να φεύγουν κυνηγημένοι απ’ το τούρκικο μαχαίρι και

τη φωτιά του πολέμου… Άρπαξαν οι άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια, πέρασαν τη θάλασσα σ’
έναν ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν αποβραδίς
νοικοκυραίοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες,
θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι
στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας,
του Βόλου, της Πάτρας. Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες
και οικονομικά προβλήματα ξεμπαρκάρανε στο φλούδι
της Ελλάδας, με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο
στήθος: «Πρόσφυγες!» Πού να ακουμπήσουν οι πρόσφυγες; Τι να σκεφτούν; Τι να ξεχάσουν; Τι να πράξουν;
Πού να δουλέψουν; Πώς να ζήσουν;
Τρέμαν ακόμα απ’ το φόβο. Τα μάτια τους ήταν
κόκκινα απ’ το αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πάτησαν σε στέρεο έδαφος, μετρήθηκαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. Κι οι
ζωντανοί δεν το πιστεύανε. Μόνο άπλωναν τα χέρια
τους στο κορμί τους και το ψάχνανε, ψάχναν για την
ψυχή τους, να δουν αν ήταν στη θέση της. Μ’αυτή ήταν
άφαντη. Είχε μείνει πίσω στην πατρίδα κοντά στους
αγαπημένους νεκρούς και στους αιχμαλώτους. Κοντά
στα σπιτάκια, στα χωράφια, στις δουλειές…. Κι είπαν:
«Περαστικοί είμαστε, ας βολευτούμε όπως- όπως, κι
αύριο θα ματαγυρίσουμε στα μέρη μας.
Κι αποζητούσαν, τούτη την ελπίδα, με την ίδια λαχτάρα σαν το ψωμί, το νερό. Τόσοι ήταν, ενάμισι εκατομμύριο ρωμιοί Μικρασιάτες, χωρίς πατρίδα, χωρίς
δουλειά, χωρίς σπίτι.
Ψάχναν για τον αίτιο, αναθεμάτιζαν τον ουρανό, τη
γης, τον Κεμάλ, το Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο, την
Αντάντ, τον πόλεμο».
Η Διδώ Σωτηρίου, επίσης, δίνει με έξοχη δύναμη
αναπαράστασης τον επιθανάτιο σπασμό της φλεγόμενης πόλης…. «Φωτιά… φωτιά. Βάλαν φωτιά στη
Σμύρνη…… Η φωτιά απλωνόταν παντού, Κόσμος..,
εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τρελός από φόβο αρχίνησε να τρέχει απ’ όλα τα στενοσόκακα και να ξεχύνεται στην παραλία σαν μαύρο ποτάμι. ..Σφαγή, …
Τούρκοι, μας σφάζουν, Έλεος! ... Γκρέμισε ο κόσμος
μας, γκρέμισε η Σμύρνη μας, γκρέμισε η ζωή μας, η
καρδιά τρομαγμένο πουλί δεν ξέρει πού να κρυφτεί.
Ο τρόμος ξεπερνάει το θάνατο. Δε φοβάσαι τον θάνατο. Φοβάσαι τον τρόμο. «Ο τρόμος, όποια γλώσσα
και αν μιλάς, λόγια δε θα βρεις να τον περιγράψεις. Τι
κάνουν λοιπόν οι προστάτες μας; Τι να κάνουν οι ναύαρχοι με τα χρυσά σιρίτια, οι διπλωμάτες και οι προξένοι της Αντάντ, στήσανε κινηματογραφικές μηχανές
στα καράβια και τραβούσανε ταινίες στη σφαγή και
τον εξολοθρευμό μας, μέσα στα πολεμικά οι μπάντες
τους παίζουν εμβατήρια και τραγούδια της χαράς για
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 19ο

να μην φτάνουν ίσα με τα αφτιά των πληρωμάτων οι
κραυγές της οδύνης.
Και να ξέρει κανείς πως μόνο μια κανονιά, μια διαταγή
έφτανε για να διαλύσει όλα εκείνα τα μαινόμενα πλήθη.
Και η κανονιά δε ρίχτηκε. Και η εντολή δε δόθηκε».
Η πυρπόληση της Σμύρνης, η ανηλεής σφαγή, το
ομαδικό ξερίζωμα και η τραγική έξοδος των Ελλήνων
από τις προγονικές τους εστίες αποτελούν τις δραματικότερες σελίδες της ιστορίας του έθνους.
Μοιραίος ο Αύγουστος του 1922 για την Ελλάδα.
Οι αγαπημένες πατρίδες έγιναν πεδία ενός απηνούς
διωγμού των Ελλήνων. Οι Τούρκοι αρνούνται σήμερα
τη σφαγή του 1922. Τη σφαγή Ελλήνων και Αρμενίων.
Και όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με αδιάσειστα ντοκουμέντα, τα αποδίδουν στις αναπόφευκτες στιγμές
του πολέμου. Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Η συμφορά της Μικράς Ασίας ήταν και παραμένει
συγκλονιστική. Στάθηκε μοιραία για την πορεία του
έθνους. Κι όμως, είναι ένα μόνο κομμάτι που στάθηκε
τεράστιος ογκόλιθος σε ένα μακρόπνοο προσεκτικά
οργανωμένο τέλειο έγκλημα. Ξεκίνησε με τον πρώτο
διωγμό του 1914 και ολοκληρώθηκε μετά την καταστροφή του 1922. Ήταν ένας μεθοδευμένος διωγμός.
Σκύψαμε σήμερα για λίγο στον ξεριζωμένο Μικρασιατικό Ελληνισμό, ακουμπήσαμε με αγάπη και πόνο στην
καρδιά του για να κρατήσουν οι θύμισες. Οι πατέρες μας,
οι παππούδες μας μπόλιασαν το 1922 την παλιά Ελλάδα
με νέα Ελλάδα σε αναζήτηση της ελπίδας. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους τη ζωντάνια, την ενεργητικότητα,

την έφεση για πρόοδο και δημιουργία. Μην ξεχνάμε. Με
το πλούσιο δυναμικό τους έδωσαν νέα πνοή στην οικονομία της χώρας, στις τέχνες, στα γράμματα, στις επιστήμες. Έφεραν μαζί τους τη λάμψη, την αξιοσύνη, την
αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία, την προκοπή μιας ζωντανής
πολύχρονης ελληνικής παρουσίας. Μέσα στη φτώχεια
των πρώτων χρόνων της προσφυγιάς, εδώ στην Ελλάδα
αγωνίστηκαν για να ανασυντάξουν τη ζωή και το βιός
τους, καρτερικά, χωρίς μεμψιμοιρίες. Και βέβαια δεν είναι
τυχαίο ότι ποτέ πρόσφυγες δεν έγιναν επαίτες.
Στους καπνούς και τα χαλάσματα αυτής της μεγάλης διαδρομής του παρελθόντος η ιστορία κατέγραψε
την παρουσία προσωπικοτήτων.
Το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου του 1922, έκλεισε
η αυλαία της Μικρασιατικής καταστροφής. Ούτε ένας
έλληνας στρατιώτης δεν πατούσε πια στην πάτρια γη.
Οι φλόγες και η οσμή του αίματος, είχαν αντικαταστήσει την θαλάσσια αύρα του Αιγαίου, που χάιδευε από
χιλιάδες χρόνια την όμορφη Σμύρνη, όπου ακουμπούσε πάνω της η ίδια η Ελλάδα.
Όμως εμείς, εμείς όλοι που νιώθουμε ότι είμαστε η
συνέχεια αυτής της μεγάλης ιστορίας, όπως και όλοι οι
γνωστοί πατριώτες, ανεξάρτητα από περιοχή καταγωγής, θεωρούμε ότι η ιστορική μνήμη έχει Εθνικό χρέος.
Στη σκέψη και την καρδιά μας υπάρχουν πάντα αυτές
οι αλησμόνητες και, όχι, χαμένες πατρίδες. Η χώρα
μας, ο λαός μας, μόνο όταν γνωρίσει καλά την ιστορία
του, τις ρίζες του, μπορεί να ελπίζει ότι δε θα υπάρξουν
άλλες τέτοιες αλησμόνητες πατρίδες.

* * *

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σμαραγδή Βασιλείου – Τσέλιου
Δασκάλα

Η Νέα Καλλικράτεια

της. Άλλη παράδοση λέει ότι το όνομα προήλθε από
τον καλλιτέχνη του Παρθενώνα Καλλικράτη. Μία Τρίτη παράδοση λέει, ότι ο Μέγας Κων/νος αναζητώντας
θέση για την ίδρυση της Κων/πολης είπε ότι η θέση
του χωριού αυτού «κρατεί κάλλη πολλά».
Η Καλλικράτεια ήταν Δήμος. Μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών αριθμούσε 3.500 κατοίκους, δηλ
485 περίπου ελληνικές και ελληνόφωνες οικογένειες.
Οι Καλ/τειανοί ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι υπαγόμενοι στη Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων. Είχαν 4
εκκλησίες. Μεγαλύτερη ήταν της Οσίας Παρασκευής
της «Επιβατινής», κτισμένη στην πλατεία. Πανηγύριζε
στις 14 Οκτωβρίου. Έξω από το χωριό υπήρχε ομώνυμο παρεκκλήσι με αγίασμα και τον τάφο της Αγίας.
Η Καλλικράτεια είχε δύο πλήρη δημοτικά σχολεία

της Χαλκιδικής
κτίστηκε το 1924 στη νοτιοδυτική παραλία της Χαλκιδικής από τους πρόσφυγες που ήρθαν από την Καλλικράτεια της Ανατολικής Θράκης, μια όμορφη και
πλούσια κωμόπολη κτισμένη στο μυχό του κόλπου
των Αθύρων με θέα την Προποντίδα.
Απείχε από την Κωνσταντινούπολη 34 χιλ. Άλλα
ελληνικά χωριά κοντά της ήταν τα Πλάγια, οι Λαγοθήρες, τα Δημοκράνεια, το Ξάστερο, το Οικονομιό (Αγία
Τριάδα), οι Επιβάτες και οι Αιγιαλοί (Άγιος Παύλος).
Ιστορικά είναι άγνωστο πότε και από ποιόν χτίστηκε η Καλλικράτεια. Για την προέλευση του ονόματός
της υπάρχουν σχετικές παραδόσεις. Μια παράδοση
λέει ότι πήρε το όνομα της από τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Καλλικρατίδα που έχτισε φρούριο στα δυτικά
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αρρένων και θηλέων, που στεγάζονταν σ’ ένα κτίριο στη Χαλκιδική για να βρει κάποια περιοχή,, όπου θα
και φοιτούσαν 600 μαθητές και μαθήτριες. Τα μαθήμα- μπορούσαν να μείνουν μόνιμα οι πρόσφυγες. Τη θέση
τα που διδάσκονταν ήταν ελληνικά, αριθμητική, τούρ- για την ίδρυση του νέου συνοικισμού της Καλλικράκικά, γαλλικά και μουσική. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδιναν τειας υπέδειξε η Επιτροπή Εθνικής Αποκαταστάσεως
στη μουσική παιδεία των μαθητών, οι οποίοι διδάσκο- Προσφύγων (Ε.Α.Π.). Συμφώνησε και η επιτροπή των
νταν από πεπειραμένους μουσικοδιδάσκαλους μαντο- γερόντων, γιατί το μέρος ήταν παραθαλάσσιο και το
λίνο, βιολί και πιάνο.
τοπίο θύμιζε την παλιά πατρίδα.
Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοΗ περιοχή, όπου ήρθαν να εγκατασταθούν οι πρότροφία, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Η Καλ/τεια διέθε- σφυγες, ήταν μετόχι της Μονής Ξενοφώντος του Αγίτε130 ιστιοφόρα και με αυτά μετέφεραν και πουλούσαν ου Όρους και ονομαζόταν «Τσαλί Μετόχι» γιατί είχε
στην Κων/πολη τα περιζήτητα προϊόντα τους, κρα- πολλά τσαλιά (αγκάθια). Εδώ δίπλα από την εκκλησί, γιαούρτι, τα ονομαστά καρπούζια και πεπόνια(τοπ σία του Αγίου Τρύφωνα στήθηκαν γρήγορα πρόχειρες
ατάν), τα σταφύλια(γιαπιντζάκια) και τα άφθονα εκλε- παράγκες, όπου εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες.
κτά ψάρια που ψάρευαν στη θάλασσά τους.
Για χωρίσματα είχαν κουρελούδες.
Τα σπίτια τους ήταν άνετα διώροφα ή τριώροφα, ξύΗ ζωή στις παράγκες ήταν δύσκολη γιατί είχαν ν’
λινα, με αυλή και κήπο.
αντιμετωπίσουν την πείνα, την εξαΟι Καλλικρατειανοί δεν είχαν ιδιθλίωση και τις αρρώστιες. Πολλοί
αίτερη ενδυμασία. Επηρεάζονταν από
Καλλικρατειανοί πέθαναν από τυτη μόδα της Κων/πολης, ήταν πάντα
φοειδή πυρετό, ελονοσία και από τις
καλοντυμένοι και γενικά ζούσαν μια
κακουχίες. Έτσι αρκετοί αναγκάστηήρεμη και νοικοκυρεμένη ζωή.
καν να φύγουν και να πάνε να κατοιΌλοι οι κάτοικοι γενικά ζούσαν μια
κήσουν στην Άνω Τούμπα της Θεσήρεμη και τακτοποιημένη ζωή.
σαλονίκης, αρχικά σε θαλάμους και
Οι Καλλικρατειανοί δεν αντιμετώαργότερα σε παραγκόσπιτα.
πιζαν ιδιαίτερα προβλήματα από την
Οι σκληρές συνθήκες, η θύμηΤουρκική διοίκηση. Πάντοτε όμως λαση και η νοσταλγία της παλιάς παχταρούσαν να δουν τη Θράκη ελεύτρίδας και της καλοζωίας, που είχαν
θερη. Όταν έφθασε απελευθερωτής ο
εκεί, γέμιζαν τους πρόσφυγες πίκρα
ελληνικός στρατός το 1922 στο χωριό,
και ειδικά τους γεροντότερους, που
οι Καλλικρατειανοί πανηγύρισαν την
ζούσαν με την ελπίδα να γυρίσουν
έλευση του και είδαν το όραμα της
στην Παλιά Καλλικράτεια. Πόθος
ελευθερίας να γίνεται πραγματικότηπου δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
τα. Γρήγορα όμως οι προσδοκίες διαΠολλές ηλικιωμένες γυναίκες μά«Η κόρη της Καλλικράτειας».
ψεύστηκαν.
λιστα τα πρώτα χρόνια δεν έλυναν
Αττικό εργαστήριο. 5ος π.Χ. αι.
Μετά την Μικρασιατική καταστροτους μποξάδες με τα ρούχα γιατί ήλφή ακολούθησε η συμφωνία για ανταλλαγή των πλη- πιζαν πως γρήγορα θα γύριζαν στην αγαπημένη τους
θυσμών Ελλάδας – Τουρκίας.
Καλλικράτεια.
Στις 25 Μαΐου 1924 οι Καλλικρατειανοί υποχρεώΤο 1925 αρκετούς μήνες μετά τον ερχομό των προθηκαν να εγκαταλείψουν τον ευλογημένο τόπο τους, σφύγων στο Τσαλί Μετόχι άρχισαν να χτίζονται τα 360
τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και να πάρουν τον σπίτια του εποικισμού για να στεγάσουν τις προσφυγιδρόμο της προσφυγιάς, άλλοι με πλοία και άλλοι οδι- κές οικογένειες στις οποίες μοιράστηκαν κλήροι. Κάθε
κώς.
οικογένεια πήρε κλήρο 34 στρέμματα γης κι ένα σπίτι
Οι περισσότεροι πήραν μαζί τους ρουχισμό, κοσμή- με μισό στρέμμα αυλή. Τους έδωσαν επίσης κάρα, άλοματα και προσωπικά αντικείμενα. Ο ιερέας συγκέντρω- γα, βόδια για να οργώσουν τα χωράφια, τσάπες, κασε τα ιερά σκεύη και τις εικόνες από το ναό της Οσίας σμάδες και τροφή για τα ζώα, βρώμη και κριθάρι.
Παρασκευής για να τα φέρει στην Ελλάδα. Η Επιτροπή
Το 1926 έγινε η οριστική εγκατάσταση των προσφύτης Κοινωνίας των Εθνών φρόντισε για την επιβίβασή γων στο καινούριο τους χωριό, που το ονόμασαν Νέα
τους στα ελληνικά πλοία «Δάφνη», «Εύξεινο» και «Βε- Καλλικράτεια σε ανάμνηση της Παλιάς Καλλικράτειας
νιζέλος». Όταν έφτασαν στην Θεσσαλονίκη έμειναν στη Θράκη. Την ίδια περίοδο κατοίκησαν, σ’ όσα σπίστο Καραμπουρνάκι 15 μέρες για ν’ απολυμανθούν και τια έμειναν άδεια, πρόσφυγες από τον Πόντο, το Αϊβαστη συνέχεια εγκαταστάθηκαν προσωρινά σε παλιούς λή, τη Σμύρνη, τα Αλάτσατα, την Πάνιδο, τα Βούρλα,
Γαλλικούς στρατώνες στη Σταυρούπολη, που τότε λε- τον Ροδόκηπο και αρκετοί Σαρακατσαναίοι.
γόταν Λεμπέτ. Από εκεί τους είπαν να πάνε όπου θέΜε τα ξύλα που περίσσεψαν από το χτίσιμο των σπιλουν. Μια επιτροπή γερόντων της Καλλικράτειας ήρθε τιών έκαναν οι κάτοικοι μια μεγάλη παράγκα με στέ31

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 19ο

γη από πισσόχαρτο, που λειτουργούσε μισή ως σχο- οι Καλλικρατειανοί πρόσφυγες από την Παλιά Καλλείο και μισή ως εκκλησία. Η ξύλινη αυτή εκκλησία λικράτεια και το δράμα τους τελείωσε. Αποδείχθηκε
λειτούργησε από το 1926 ως το 1952. Το 1930 θεμελι- όμως ότι «ο από μηχανής θεός» των προσφύγων ήταν
ώθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1938 η εκκλησία οι ίδιοι οι πρόσφυγες, που με την ευφυΐα τους , τη δρατης Οσίας Παρασκευής.
στηριότητα και τις γνώσεις, που έφεραν από την παΣτις γειτονιές χτίστηκαν βρύσες, στην πλατεία σχη- τρίδα δημιούργησαν το προσφυγικό θαύμα!
ματίστηκε το τσαρσί (αγορά με τα μαγαζάκια) και η γη
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί Καλλικρατειανοί διακαλλιεργήθηκε κι έδωσε πλούσιους καρπούς. Τα έλη κρίθηκαν σε πολλούς τομείς.
αποξηράνθηκαν, ενώ οι άγονες παραλιακές αμμουδιές
Μηνάς Πατρίκιος: Το 1926 ήταν ο πρώτος εκλεγαπέκτησαν δεκαπλάσια αξία. Η ζωή τους έγινε καλύ- μένος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης μετά την απετερη.
λευθέρωσή της. Εξελέγη το 1950 Βουλευτής και έγιΟι Καλλικρατειανοί και στη νέα πατρίδα τιμούν και νε Υπουργός Παιδείας. Το 1951 εξελέξη Βουλευτής για
γιορτάζουν την προστάτιδά τους Οσία Παρασκευή και δεύτερη φορά και το 1954 εξελέγη Δήμαρχος Θεσσατον προστάτη στη θάλασσα Άγιο Νικόλαο.
λονίκης για δεύτερη φορά.
Στις 4 Δεκεμβρίου, στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας,
Θεοχάρης Μαναβής: Εκλέχθηκε Βουλευτής το 1964
μοιράζουν τα παιδιά από
και το 1974. Το 1982 εκλένωρίς το πρωί τη «βαρβάχθηκε Δήμαρχος Θεσσαλορα», δηλαδή βρασμένο σινίκης.
τάρι με ζάχαρη, ρόδια, αμύΘεόδωρος Απ. Θωμαΐγδαλα, σταφίδες, κανέλα,
δης: Διετέλεσε Δήμαρχος
ρεβίθια(40 ειδών σπόρους)
και Νομάρχης Κιλκίς.
για να έχουν υγεία τα παιΝικόλαος Γανίτης: Εκλέδιά. Στις 9 Μαρτίου των
χθηκε Βουλευτής Λέσβου.
Αγίων Σαράντα οι νοικοΓεώργιος Χουρμουζιάκυρές κάνουν πρασόπιτες
δης: Καθηγητής Α.Π.Θ.
και τις μοιράζουν ενώ στις
Αρχαιολόγος – Βουλευτής
24 Ιουνίου του Αϊ – ΓιάνΘεσσαλονίκης.
νη του «Κλήδονα» στις γειΝίκος Χουρμουζιάδης:
Χάρτης με τη θέση της παλιάς και της νέας Καλλικράτειας.
τονιές ανάβουν φωτιές, τις
Καθηγητής Α.Π.Θ. – Σκηπηδούν και καίνε το στεφάνοθέτης.
νι του Μάη.
Ηλίας Μυκονιάτης: Καθηγητής Α.Π.Θ. –Αρχαιολόγος.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πρωτοστατεί στην αναΛεωνίδας Μανωλόπουλος: Καθηγητής Α.Π.Θ.
βίωση όλων των εθίμων. Το 2012 έγινε αδελφοποίηση
Ρούλα Πατεράκη: Σκηνοθέτης – Ηθοποιός.
της Νέας Καλλικράτειας με την Παλιά Καλλικράτεια,
Πηνελόπη Πιτσούλη: Ηθοποιός.
που σήμερα ονομάζεται Μιμάρ Σινάν (Πήρε το όνοΣταύρος Κουγιουμτζής: Μουσικοσυνθέτης.
μα του σπουδαίου αρχιτέκτονα που σχεδίασε το μεγάκ.α.
λο, τετραπλό, πολύτοξο γεφύρι, που ενώνει την Παλιά
Η Καλλικράτεια σήμερα είναι ένα από τα πιο γνωΚαλλικράτεια με τον Μεγάλο Τσεκμετζέ και από εδώ στά θέρετρα της Β. Ελλάδας. Είναι ένα τουριστικό κέπερνούσε η Εγνατία Οδός. Ο Μιμάρ Σινάν γεννήθη- ντρο με αξιόλογη σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή με
κε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας από γονείς Έλλη- καλές υπηρεσίες. Έχει σύγχρονο Κέντρο Υγείας, γήπενες Χριστιανούς. Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομί- δα, καταστήματα.
ας του έχτισε 891 τζαμιά και 51 άλλα οικοδομήματα).
Μετά από μια όμορφη μέρα στις καθαρές παραλίες
Όλα αυτά τα χρόνια έγιναν πολλά ταξίδια στην Πα- της, το βράδυ ο επισκέπτης μπορεί να περάσει ευχάλιά Καλ/τεια και πολλοί Καλλικρατειανοί βρήκαν τα ριστα στο πάρκο της, στα εστιατόριά της και στις καωραιότερα αρχοντικά σπίτια, όπου γεννήθηκαν και φετέριες.
μεγάλωσαν οι γονείς τους, την εκκλησία και το σχοΣτο πάρκο μπορεί να θαυμάσει και την «ΚΟΡΗ ΤΗΣ
λείο. Την τελευταία δεκαετία η μεγάλη ανοικοδόμη- ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» αντίγραφο μιας επιτύμβιας στήση όλης αυτής της περιοχής έχει γκρεμίσει την εκκλη- λης που βρέθηκε στην πευκόφυτη τούμπα 150 μέτρα
σία της Οσίας Παρασκευής και στη θέση της χτίστηκε περίπου από τη θάλασσα. Είναι έργο Πάριου γλύπτη
το Δημαρχείο. Στη θέση του σχολείου κτίστηκε μεγάλο και χρονολογείται στο 440 π.Χ. «Η ΚΟΡΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕσύγχρονο σχολείο και στη θέση των σπιτιών χτίστη- ΡΙΣΤΕΡΙ» είναι ένα θαυμάσιο γλυπτό και οι αρχαιολόκαν πολυκατοικίες. Μόνο τρία ελληνικά σπίτια έμειναν γοι το θεωρούν ισάξιο με τα γλυπτά του Παρθενώνα.
στην πλατεία να θυμίζουν την ελληνική παρουσία.
Η επιτύμβια στήλη που βρέθηκε εκτίθεται στο ΑρΈχουν περάσει 90 χρόνια από την ημέρα που έφυγαν χαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
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Η ΞΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1878.

Τα δικαιώματα των κατοίκων - ανθρακέων και η άδικη εμπλοκή των ανθρακεμπόρων
Δημήτριος Κύρου
Φιλόλογος

Μία ευεργετική

ενέργεια της τουρκικής εμπόρων», ως εξής:
Κυβέρνησης στα 1878, να παραχωρήσει δηλαδή στους
«Πρό τινος η Σεβ. Αυτοκρατορική Κυβέρνησις δι’ υψηκατοίκους της Χαλκιδικής το δικαίωμα ξύλευσης των λού διατάγματος εδωρήσατο τοις κατοίκοις της Χαλκιδιδασών και εξαγωγής εμπορεύσιμου κάρβουνου χωρίς κής την ελευθέραν επί των δασών ξύλευσιν και εξαγωγήν
την καταβολή προς την Κυβέρνηση του «νενομισμένου ανθράκων πωλουμένων επί τη ιδία αυτών ωφελεία άνευ
δικαιώματος», προξένησε
αποτίσεως του νενομισμένου
την παρέμβαση των ξυλεπρος την Κυβέρνησιν δικαιώμπόρων, οι οποίοι χρησιματος και αποστελλομένων
μοποιώντας διάφορα μέσα
εις την πρωτεύουσαν του
ανέλαβαν αυτοί την ξύλευκράτους. Οι ανθρακέμποση των δασών αλόγιστα
ροι εννοήσαντες ως εκ της
και καταστροφικά. Πρώτοι
ανταποκρίσεώς των την χάοι κάτοικοι της Βαρβάρας
ριν ταύτην της Κυβερνήσεως
αντέδρασαν και ζήτησαν με
έσπευσαν και κατώρθωσαν,
αντιπροσώπους τους από
τις οίδε διά τίνων μέσων, και
τον Νομάρχη Θεσσαλονίανέλαβον αυτοί την ανήκουκης την επίλυση του προσαν εις τους κατοίκους εργαβλήματός τους. Ο Νομάρσίαν ταύτην και αμέσως δίκην
χης κατανοώντας το δίκαιο
ακρίδος επιπεσόντες κατέΚαρβουνάρης επάνω στο καμίνι του.
αίτημα των Βαρβαριωτών
στρεφον τα δάση αφικόμενοι
έστειλε τους αντιπροσώπους τους με διάταγμα στον και άχρι των πυλών των χωρίων. Οι χωρικοί αργότερον
Καϊμακάμη Κασσάνδρας (στον Πολύγυρο), ο οποίος μαθόντες την χάριν ταύτην έσπευσαν ν’ αναφερθώσι και
με διάταγμά του έδωσε το δικαίωμα στους κατοίκους ν’ αναλάβωσι το έργον αυτοί ούτοι, αλλ’ οι σκληροκάρδιοι
της Βαρβάρας να ξυλεύσουν τα δάση και να βγάλουν έμποροι αντέστησαν. Εις μάτην οι δυστυχείς χωρικοί παρέκάρβουνα. Οι Βαρβαριώτες άρχισαν να εργάζονται και στησαν τας ανάγκας των, εις μάτην παρεκάλεσαν! Τα πάη εργασία τους είχε προχωρήσει αρκετά. Ξαφνικά όμως ντα φρούδα! Πρώτοι λοιπόν κατά του άδίκου διαβήματος
με στρατιωτική παρέμβαση εμποδίσθηκαν να αποπε- των ανθρακεμπόρων εξανέστησαν οι κάτοικοι του χωρίου
ρατώσουν τις εργασίες τους. Τότε όλοι οι κάτοικοι της Βαρβάρα, οίτινες και αποστείλαντες αντιπροσώπους των
Βαρβάρας, παιδιά, νέοι, μεσήλικες και γέροι, ευρισκό- εις Θεσσαλονίκην και παραστάντες ενώπιον της Αυτού
μενοι σε απόγνωση πήραν τον δρόμο για τη Θεσσαλο- εξοχότητος του Νομάρχου εζητήσαντο τα δίκαιά των. Η
νίκη, μέσα σε άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, Αυτού εξοχότης τα δίκαια γνούσα απέστειλεν αυτούς συαέρας) λόγω του χειμώνα, για να εκθέσουν την τραγι- νοδευθέντας υπο διατάγματός της προς τον Καϊμακάμη
κή κατάστασή τους στην Αρχή. Φτάνοντας στη Λιαρί- Κασσάνδρας και η Αυτού ενδοξότης εξέδοτο διάταγμα
γκοβη οι κάτοικοί της τους φιλοξένησαν τη νύχτα στα να ξυλεύσωσι και εξαγάγωσιν άνθρακας ελευθέρως. Αφ’
σπίτια τους. Επειδή όμως οι Βαρβαριώτες την επόμενη ου οι κάτοικοι εμβήκαν εις εργασίαν πρώτοι εν τω δάσει
μέρα θέλησαν να συνεχίσουν τον δρόμο τους για τη Κόκουσα3 και εργάσθησαν πλέον των εβδομήκοντα χιλιάΘεσσαλονίκη, οι Λιαριγκοβινοί με την παρέμβαση του δων ημερησίων4 και αφ’ ου έκαυσαν και έχουσιν ετοίμους
εκατόνταρχου και του δεκανέα, που βρίσκονταν εκεί, να καύσωσι περίπου των δύο και ημίσεως εκατομ. ανθράτους εμπόδισαν και τους έπεισαν να γυρίσουν στη Βαρ- κων, αγνοείται πώς ημποδίσθησαν ουχί διά λόγου, αλλά δι’
βάρα, γιατί λόγω των καιρικών συνθηκών θα πέθαιναν επεμβάσεως στρατιωτικής, και πάλιν οι δυστυχείς επεκαπολλά παιδιά και γέροι στις χαράδρες του Χολομώντα.
λέσθησαν το δίκαιον αλλά δεν εισηκούσθησαν. ΣτρατιώΤο συγκλονιστικό αυτό περιστατικό περιγράφει ται δέ τινες προέβησαν εις αυθαιρεσίας και ξυλοκοπήματα.
με γλαφυρότητα ο Ι.Π.1 με διατριβή – επιστολή του Εν τη εσχάτη απογνώσει ελθόντες οι κάτοικοι έτρεξαν, γυ(από 8/20-12-1878) από τη Βαρβάρα στην εφημερίδα ναίκες, παρθένοι, προβεβηκότες, γέροντες, ανήλικα παιδία
‘’ΕΡΜΗΣ’’ της Θεσσαλονίκης2, στο φύλλο 357/22- , γραίαι στηρίζουσαι τα κλονιζόμενα βήματά των επί των
12-1878, σελίδες 3-4, με τίτλο «Η άδικος επιμονή των βακτηριών, να μεταβώσιν εις Θεσσαλονίκην και θρηνήσω33
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και ο Χρήστος Αδάμ αλβανός και άπαντες έμποροι και καταστροφείς του τόπου. Ευελπιστούμεν όμως, ότι η Αυτού
ενδοξότης ο Καϊμακάμης Κασσάνδρας, ο επί συνέσει και
φρονίσει διακρινόμενος δεν θέλει παρίδει μετ’ αδιαφορίας
τας αυθαιρεσίας των ανθρακεμπόρων τούτων, αλλά θέλει
περιστείλει ταύτας. Εν τη ευθυδικία αυτού βασιζόμενοι,
δυνάμεθα να διαβεβαιώσωμεν τους αναγνώστας του «Ερμού».
Εν Βαρβάρα τη 8/20 Δβρίου 1878
Ι.Π.»
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

σι την ούτως αξιοδάκρυτον κατάστασίν των. Μόλις δε διήνυσαν το ήμισυ της από Βαρβάρας εις Λιαρίγκοβην οδού
και ιδού ραγδαιοτάτη βροχή μετά σφοδρού ψυχροτάτου
ανέμου, τότε τι να έβλεπέ τις, τας γραίας τεινούσας τας χείρας των προς τον Ύψιστον, τα μικρά κλαυθμηρίζοντα και
ζητώντα καταφύγιον εν ταις αγκάλαις των μητέρων αυτών, τους γέροντας καταρωμένους τους πρωταιτίους των
δυστυχιών των. Μετά πολλούς, τέλος, ελιγμούς έφθασαν
εις Λιαρίγκοβην, ένθα έκαστος των Λιαριγκοβινών έλαβε
τον ξένον του να περιθάλψη και περιποιηθή, αλλ’ επειδή
την επιούσαν ηθέλησαν να λάβωσι τον δρόμον των προς
Θεσσαλονίκην, οι Λιαριγκοβινοί ιδόντες τον χειμώνα και
σκεφθέντες ότι εν ταις στενωποίς και χαράδραις του όρους
Χολομώνδα ήθελον ταφή πλείσθ’ όσα μικρά, γέροντες και
γραίαι, ανέστειλαν την πορείαν των, πείσαντες αυτούς να
επανακάμψωσιν εν ταις οικίαις αυτών. Εις τούτο συνετέλεσεν ο φρόνιμος εκατόνταρχος Οσμάν αγάς5 και ο γηραιός
δεκανεύς Αμπδή αγάς, οίτινες παρευρέθησαν εν Λιαριγκόβη. Και μόλα ταύτα και πάλιν δεν εισηκούσθησαν και πάλιν απήλθον εις Θεσσαλονίκην. Τούτ’ αυτό έπραξαν και τα
γυναικόπαιδα Ισβόρου, τούτ’ αυτό θα πράξωσιν ήδη και τα
των Ρεβενικιωτών. Διότι η απαγωγή δεσμίων ανθρακέων
εργαζομένων υπέρ του συμφέροντος των κατοίκων, κατά
ομάδας, εθράσυνε τοσούτον τους εμπόρους, ώστε έφθασαν εις το Ζενίθ της αυθαιρεσίας να κόπτωσι και οπωροφόρα δένδρα , ελαίας κ.λπ. και να στήσωσι τας καμίνους
εντός τωγ κήπων και αγρών, ως εγένετο εν Ρεβενικίοις,
αλλά ποία δίκαια εύρον οι τάλαινες ούτοι; Οι μεν ανθρακείς αφήσαντες τα ζώα των πλανώμενα εν τοις όρεσιν εισίν φυλακισμένοι, εφυλακίσθησαν δε και οι Ρεβενικιώται,
διότι εμπόδισαν να κόπτωσιν οι έμποροι τα καρποφόρα
δέντρα των! Τις δικάζει; ο Μουσταφάς Θεσσαλονικεύς, ο
Ιωάννης Μαυρουδής εκ Πολυγύρου, ο Χρήστος Θεμελής

1. Υποθέτουμε, ότι πρόκειται για τον εφοροεπίτροπο της Βαρβάρας
Ιωάννη Πετάρη (ή Πιτάρη), που είναι γνωστός στην τοπική Ιστορία ως
συμμετασχών σε μυστική σύσκεψη στη Βαρβάρα (παρόμοιες συσκέψεις
έγιναν και σε άλλα χωριά της Χαλκιδικής με την προτροπή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωακείμ) μετά τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου
(1878), η οποία προέβλεπε τη δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας με
την προσάρτηση και της Μακεδονίας σ’ αυτήν. (Βλ. Νικ. Γκαρμπολά,
Πώς η Μακεδονία παρέμεινεν Ελληνική – Ιστορικαί Σελίδες, τόμ.
Α΄ Πρβλ. Ιωάννου Αποστολίδου, Από τας εξεγέρσεις της Χαλκιδικής,
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 2/1961, σ. 206, και Στεφ. Κοτσιάνου, Η
συμμετοχή της Χαλκιδικής εις την επανάστασιν του 1878, ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 19-20/1970 σ. 7).
2. Η εφημερίδα «ΕΡΜΗΣ» κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη από το
1875 μέχρι το 1881. Στη συνέχεια πήρε τον τίτλο «ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και με συνεχόμενη αρίθμηση των φύλλων κυκλοφόρησε από
το 1881 μέχρι το 1902. Εκδότης ήταν ο Σοφοκλής Γκαρμπολάς, πατέρας
του Νικολάου (βλ. πιο πάνω).
3. Το δάσος Κόκουσα (ή Γκόγκουσα) βρίσκεται ανατολικά της Βαρβάρας, στα καμίνια του Μεγ. Αλεξάνδρου, στην περιοχή Κηπουρίστρα
(πληροφορία από τον κ. Ευστ. Τσιάλη).
4. Ημερήσια ή ημερούσια =(η)μεροκάματα.
5. Πιθανόν να πρόκειται για τον ίδιο αξιωματούχο του τουρκικού στρατού, που αναφέρεται σε έγγραφο του Αρχείου του Μητροπολιτικού Ναού
Αγίου Στεφάνου Αρναίας και διέτριβε στη Λιαρίγκοβη για την καταστολή
της ληστείας στην περιοχή και τη σύλληψη του λήσταρχου Αθανασίου από
τα Σιποτνίκια (Ριζά) της Χαλκιδικής.[Βλ. Δημ. Κύρου, Το Αρχείο Εγγράφων
του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας, Η ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, τχ. 52/2002, σ. 3 (έγγραφο αρ. 20) και σ. 4 (Σημ. 2)].

* * *

Ο «Γκόγκος», ένας ανυπόκριτος ναυτικός
Άγγελος Μάντσιος
του Φιλώτα

Ο Γιώργος,

ο Γκόγκος όπως τον λέγαμε, ήταν ο
τελευταίος, χρονικά, ναυτικός μιάς μεγάλης ναυτικής οικογένειας της Νικήτης. Ο παππούς του ο Θανάσης ο γρυπάρης, ο πατέρας του ο Μήτσιος, ο μπάρμπας του ο Γιάννης, ο
μεγαλύτερος απ’ τα ξαδέλφια του ο Θάνος, όλοι τους σπουδαίοι ναυτικοί, πρωτοπόροι στα καΐκια, στα μοτόρια.
Δεν γνωρίζω αν ο Γκόγκος ήταν καλός ναυτικός,
αντάξιος των προγόνων του. Μπορεί και να ήταν. Εκείνο, όμως, που έχει σημασία είναι πως ο Γκόγκος δε μασούσε τα λόγια του. Τ’ άφηνε να φύγουν εύκολα από το
«έρκος των οδόντων». Ό,τι του ’ρχόταν και σ’ όποιον
άρεσε. Και πολύ καλά έκανε. Μακάρι να μπορούσα-

με κι εμείς ...
Ψαρεύανε, λέει, στο « Καστρί», περιοχή του χωριού
μας, της Νικήτης, σ’ απόσταση 4 περίπου χιλιόμετρα , ο
Γκόγκος με τον πατέρα του τον Μήτσιο ...
Καστρί, ονομάζεται, κυρίως, εκείνο το ιστορικό νησάκι, το οποίο απέχει ελάχιστα - κάποτε ήταν κολλημένο - από την απέναντι μικρή χερσόνησο, που έχει όριό
της το Αυλάκι, το οποίο στην αρχαιότητα ήταν « οχυρωματικός αύλαξ», που οριοθετούσε και προστάτευε την
αρχαία πόλη, την Γαληψώ. Το νησάκι ήταν η ακρόπολή
της. Διακρίνονται επίσης και υποθαλάσσια ίχνη λιθοριπής δρεπανόσχημου λιμενοβραχίονος.
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Καστρί όμως, λέμε και τον μικρό αμμουδερό κόλπο
που εκτείνεται στ’ αριστερά του μικρού νησιού, όπως
τον βλέπουμε από μέσα, από την θάλασσα. Ο κόλπος
απολήγει – κλείνει, από τα αριστερά, στο θαλασσονύμιο «Χιαδάς», εκείνο με τα χαρακτηριστικά βράχια, τα
ασπριδερά, τα ασβεστολιθικά, όπου και το ασβεστοκάμινο του « Καραπαψώλη» (με το συμπάθιο).
Ψαρεύανε, λέει, στο Καστρί, με τον πατέρα του τον
Μήτσιο κι εκείνος, προσπαθούσε να πείσει τον νεαρό
Γκόγκο να πάει να φέρει νερό. Να βγει από τη βαρκούλα τους, την «Άγιος Πρόδρομος», έξω, στην αμμουδιά,
να πεταχτεί μέχρι το πηγάδι, απ’ όπου έβγαζαν κι έπιναν
νερό οι περαστικοί και που βρισκόταν στη μέση του τόξου του κολπίσκου, εκεί που
τελειώνει η αμμουδιά, η κατάσπαρτη μ’ εκείνα τα ευωδιαστά κρινάκια του γιαλού.
Νερό από το πηγάδι ...
Κι αυτό, όπως και όλα
σχεδόν αυτά τα πηγάδια,
λιθόκτιστο, πλάι στο μονοπάτι, με δυό - τρεις ακλάδευτες ασκαμνιές γύρω του,
να κάθονται στον ίσκιο, στο
πεζούλι του, οι διαβάτες,
οι άνθρωποι του μόχθου,
να ξαποστάσουν, να ρίξουν
τον τσίγκινο, κατακτυπημένο – πολλές φορές και τρύπιο – κουβά, με το φθαρμένο και γεμάτο κόμπους σχοινί, να βγάλουν το δροσερό
νεράκι. Και έσκυβαν βιαστικά, σαν έβγαζαν τον γεμάτο κουβά, να πιούν πρώτοι αυτοί, χωρίς ανάσα, να δροσίσουν τα σκασμένα από τη δίψα και τον κάματο χείλη
τους, να δροσίσουν τα σωθικά τους και να σ’χωρέσουν
τα πεθαμένα αυτών, που είχαν την προνοητικότητα να
το χτίσουν. Και ύστερα, με τη σειρά, να δώσουν και στα
υποζύγια, που περίμεναν υπομονετικά, να ξεδιψάσουν κι
αυτά.
Και ποιος δεν σταματούσε και ποιος δεν ερχόταν να ξεδιψάσει σ’ αυτό το πηγάδι. Οι αγωγιάτες οι περαστικοί με τα
καταφορτωμένα μουλάρια τους, οι μελισσάδες, οι ξυλοκόποι, οι ρετσινάδες, οι ζευγάδες με τα ζευτούρια τους, οι θεριστές φορώντας τα μακρυμάνικα, μπαμπακερά πουκάμισα,
μην τους τσιμπούν οι αθέρες, με τα δρεπάνια στα χέρια και
στα κεφάλια τις χειροποίητες, μεγάλες σκιάθες, να τους προστατεύουν απ’ τον καυτό, καλοκαιριάτικο ήλιο, οι σταχομαζώχτρες οι έρμες, με τον άσπρο, μπαμπακερό «μπόο» δεμένο
στο κεφάλι τους, οι τιναχτήδες κι οι αργατίνες απ’ τα γύρω
λιοστάσια, οι «μπουρμπουλουίστρες» οι άμοιρες, οι τσομπαναραίοι κι οι «στιχτοί», οι αγελαδάρηδες, οι ασβεστάδες απ’
το κοντινό ασβεστοκάμινο, οι ψαράδες μας, οι Γρυπάρηδες,
τα τσούρμα …
Το πηγάδι αυτό, όπου οι νιές αργατίνες, οι τριζάτες,
γέμιζαν τις στάμνες και τα παραστάμνια τους και τις
φόρτωναν στις πλάτες τους με τις τρόκνιες, δένοντας
μπροστά σφιχτά δυό – δυό τα τρίχρωμα τρουκνόσκ’να,
προβάλλοντας, άθελά τους, ακόμα περισσότερο αισθη-

σιακά τα σμιλευμένα στήθη τους, δεν υπάρχει πια. Χάθηκε, έγινε κι αυτό προσφορά, θυσία, στη λεγόμενη
τουριστική ανάπτυξη. Κι οι ασκαμνιές με τους άσπρους
ή τους κατακόκκινους «μπαμπούσκους» ξεριζώθηκαν
κι αυτές, να δώσουν την θέση τους στους ξενόφερτους
φοίνικες. Και τα ευωδιαστά κρινάκια του γιαλού ποδοπατήθηκαν κι αυτά απροστάτευτα. Τι απόγινε, άραγε,
αυτό το σημαντικό για όλους μας, πηγάδι; «Μπαζώθηκε» μήπως, για να επεκταθεί ο αύλιος χώρος της παρακείμενης έπαυλης του «μεγιστάνος», όπως μας προέκυψε, ή διασώθηκε και φκιασιδωμένο, το καημένο, παίζει
τον ρόλο του κακόγουστου διακοσμητικού; Ας είναι …,
δεν τελειώνουμε όμως εδώ …
Να πάει να γεμίσει την
μπούκλα νερό, ζητούσε ο
Μήτσιος απ’ τον Γκόγκο,
γιατί ώρες τώρα, μέσα στην
ψαρόβαρκά τους, ο ήλιος
τους βαρούσε «κατατσίκαρα» και είχαν «γατσιάσ’(ι)».
- Άιντι, ρε Γιώρ’, πάινι
στου μπγάδ’ να φέρ’ς νιρό
…
Ο Γκόγκος, θύμα και της
καλοκαιρινής ραστώνης,
μισοξαπλωμένος νωχελικά
– τι νωχελικά … γεμάτος
τεμπελιά καλύτερα να λες –
πίσω στην πρύμνη, πλάι στο τιμόνι, απαντούσε αρνητικά και κάπως ανάρμοστα στον αξιοσέβαστο Μήτσιο τον
πατέρα του, που ήταν και βαθμοφόρος στην Μικρασιατική εκστρατεία.
- Βρεεε … ί ί ί, απαντούσε ο Γκόγκος, τονίζοντας
αυτό το μονοσύλλαβο επιφώνημα, το μακρόσυρτο φωνήεν, το απαξιωτικό και ασεβές για τον σοβαρό και συνετό Μήτσιο.
Υπομονή όμως ο Μήτσιος και πάλι για πολλοστή
φορά.
- Άιντι, ρε Γιώρ’, θα φέρ’ς νιρό;
- Βρεεε … , και πάλι το επιφώνημα, αυτό το φωνήεν
το μακρόσυρτο.
Ο Μήτσιος, υπομονετικά, επέμενε και συγχρόνως
πλησίαζε σιγά και αθόρυβα στην πρύμνη, στο τιμόνι.
Κρυφά, προσεκτικά, έβγαλε, πήρε στα χέρια του το δοιάκι και μετά το νέο: « Βρεεε … » και το μακρόσυρτο φωνήεν, το σήκωσε, το κεντράρισε με δύναμη στην πλάτη
του Γκόγκου και ανέκραξε:
- Ααα, να σι μάθου ιγώ!!!
Ο Γκόγκος, όμως, έμεινε για λίγο στο ψάρεμα. Παράτησε τις δικές μας τις θάλασσες, κι έκανε μπάρκο κι αυτός
στα πλοία του Μίμη και του Θανάση των αδελφών, των
θαλασσόλυκων, των Νικητιανών. Ταξίδια πολλά, λιμάνια
μεγάλα, θάλασσες τρανές, για πολλά χρόνια.
συνέχεια στη σελίδα 31
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ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟΥ
(ένας ύμνος στη μάνα μου)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

Επί έξι

νούσαμε, για τα όνειρά μας για το μέλλον, αλλά και για
το παρελθόν που μας συνέδεε. Την επικοινωνία αυτή
την λάτρευα. Μου ανέβαζε την ψυχική διάθεση και μου
έδινε δυνάμεις για να αντιμετωπίσω τις πολλές δυσκολίες της φοιτητικής ζωής. Ήταν μια ευλογία, όπως είπα.
Μετά ερχόταν η δεύτερη ευλογία. Η παραλαβή του
καλαθιού από το λεωφορείο, η γρήγορη μεταφορά του
στο διαμέρισμά μου και το άμεσο ξήλωμα της ραμένης
πετσέτας για να αποκαλυφθεί το περιεχόμενό του. Με
μεγάλη συγκίνηση, που δε θα την ξεχάσω ποτέ, εύρισκα αμέσως κάτω από την
πετσέτα λίγα λουλούδια ή μυριστικά,
που δεν παρέλειπε ποτέ να μου στέλνει
η μάνα μου από τον κήπο μας. Μόλις τα
έβλεπα και ένιωθα τη μυρωδιά τους άρχιζα το κλάμα. Δεν υπήρχε άνοιγμα καλαθιού μου να μην με κάνει να κλάψω.
Ένα κλάμα που προκαλούσε η θαλπωρή
της μάνας μου, που την αισθανόμουν να
με περιβάλλει, ένα κλάμα από ανείπωτη
ευτυχία, ένα κλάμα λυτρωτικό. Και όσο
προχωρούσε το άδειασμα του καλαθιού
τόσο δυνάμωνε το κλάμα γιατί ανακάλυπτα εκεί την αγάπη, τη φροντίδα και
την αγωνία της μάνας μου για μένα.
Όπως είπα, επάνω-επάνω ήταν τα
λουλούδια, που μου έφερναν το άρωμα
και τη δροσιά της αυλής και του κήπου του πατρικού μου
σπιτιού. Κάτω από τα λουλούδια ήταν καλοδιπλωμένη
μια κόλλα χαρτιού, που ήταν το γράμμα της μάνας μου.
Με το άνοιγμα του γράμματος αποκαλύπτονταν άλλοτε
λιγότερα και άλλοτε περισσότερα χαρτονομίσματα, που
πάντα μου έστελνε η μάνα μου από τις οικονομίες της
για χαρτζηλίκι, εκτός από εκείνα πού είχε κανονίσει ο
πατέρας μου για τα τακτικά μου έξοδα.
Η μάνα μου είχε τελειώσει το Δημοτικό και έκτοτε δεν
ασχολήθηκε με γραφή αλλά μόνο με ανάγνωση κι αυτή
περιορισμένα και περιπτωσιακά, όταν της τύχαινε κανένα
περιοδικό. Έτσι όταν χρειάστηκε να αλληλογραφήσει μαζί
μου πρέπει να τα βρήκε αρκετά “μπαστούνια”. Τα έβγαλε
όμως πέρα μια χαρά. Ό,τι ήθελε να μου γράψει, μου το
έγραφε, ύστερα από προσπάθειες ωρών, και μου έδινε και
μου παραέδινε να το καταλάβω έστω και μέσα από “ορνιθοσκαλίσματα”, από ασυνταξίες και ορθογραφικά λάθη,
πραγματικά “μαργαριτάρια” πλημμυρισμένα όμως από
αγάπη και έγνοια για μένα. Τα γράμματα αυτά εννοείται
ότι τώρα αποτελούν πραγματικό θησαυρό για μένα και
τα φυλάω σαν κόρη οφθαλμού. Εκείνα τα χρόνια η Θεσ-

ολόκληρα χρόνια, όσα χρόνια δηλαδή διήρκησε η φοίτητική μου ζωή, βρισκόμουνα κάθε Σάββατο απόγευμα, χωρίς να σημειώσω ούτε μια απουσία, στο
“ΚΤΕΛ Χαλκιδικής”, που τότε το λέγαμε “Πρακτορείο
Χαλκιδικής” και βρισκόταν στη διασταύρωση της Εγνατίας με την όδό Πλάτωνος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος που βρισκόμουν εκεί ήταν η αναμονή του
απογευματινού λεωφορείου που ερχόταν από τον Πολύγυρο στη Θεσσαλονίκη. Το λεωφορείο αυτό επί έξι ολόκληρα χρόνια κάθε Σάββατο έφερνε
για μένα ένα καλάθι γεμάτο καλούδια
και αγάπη από τη μάνα μου και βέβαια
από τον πατέρα μου και από τον αδερφό μου. Η όλη όμως διαδικασία και το
τελικό αποτέλεσμα ήταν κυρίως έργο
της μάνας μου και γι’αυτό το ονομάζω
“ύμνο στη μάνα μου”
Εκείνα τα χρόνια το σύνολο σχεδόν
των μαθητών και των φοιτητών, που
σπούδαζαν μακριά από το σπίτι τους,
στήριζε τη διατροφή του, την καθαριότητά του, την αλληλογραφία του και
κατά πολύ τη χρηματοδότησή του στο
καλάθι που του έστελνε η οικογένειά
του (πρακτικώς η μάνα του) συνήθως
μια φορά την εβδομάδα. Το καλάθι
που έστελνε η δική μου μάνα ήταν ένα
κοινό καλάθι με χερούλι χωρίς σκέπασμα. Αφού τοποθετούσε αυτά που ήθελε να βάλει μέσα, τα σκέπαζε με
μια πετσέτα, την οποία έραβε περιμετρικά στο ανοιχτό
μέρος του καλαθιού, ασφαλίζοντας έτσι το περιεχόμενό
του. Πάνω στην πετσέτα ήταν ραμένο επίσης ένα χαρτόνι με το ονοματεπώνυμό μου.
Είτε έβρεχε λοιπόν, είτε χιόνιζε, είτε γινόταν χαλασμός κόσμου, εγώ κάθε Σάββατο απόγευμα βρισκόμουνα στο πρακτορείο και περίμενα το καλάθι. Η αναμονή
εκείνη ήταν μια ευλογημένη ώρα. Εκτός από τη χαρά που
μου έδινε η αναμονή της επικοινωνίας με την οικογένειά
μου μέσω του καλαθιού με ό,τι καλό μου έστελναν ήταν
και η χαρά της συνάντησης με κάποιους συμπατριώτες
μου που πάντα υπήρχαν στο πρακτορείο. Έτσι χαλάλιζα
χωρίς συζήτηση κάποιο χρόνο από το εξοντωτικό διάβασμα που απαιτούσε η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή και
πήγαινα αρκετά νωρίτερα στο πρακτορείο για να συναντήσω, όπως είπα, συμπατριώτες μου που ταξίδευαν και
κυρίως παλιούς συμμαθητές μου που σπούδαζαν στη
Θεσσαλονίκη και περίμεναν κι αυτοί το καλάθι τους.
Συζητούσαμε για τις σπουδές μας, για τη ζωή που περ36
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σαλονίκη ήταν ξενητειά. Τηλέφωνο δεν είχαμε στο σπίτι,
ΙΧ αυτοκίνητο δεν είχαμε κι εγώ πήγαινα στον Πολύγυρο
μόνο τα Χριστούγεννα, τις Αποκριές και το Πάσχα. Έτσι η
μόνη επικοινωνία για τον υπόλοιπο χρόνο γινόταν με τα
γράμματα που μου στέλνονταν με το καλάθι. Ποτέ κατά
τα χρόνια των σπουδών μου δεν πήρα γράμμα μέσω ταχυδρομείου. Η εισαγωγή του γράμματος ήταν πάντα κλισέ
σύμφωνα με το στυλ της εποχής: “Αγαπημένο μου παιδί,
Γιαννάκο, ιγίαν έχω και ιγίαν ποθώ και δι εσέ”.
Για να γίνει κατανοητή η δομή του γράμματος και
το περιεχόμενο του, τα οποία επαναλαμβάνονταν επί
6 χρόνια ακριβώς τα ίδια πρέπει να πω ότι τρεις ήταν
οι μεγάλες έγνοιες που είχε η μάνα μου για μένα, όταν
έφυγα για τη “ξενητειά” τουτέστιν όταν έφυγα από τον
Πολύγυρο και πήγα στη Θεσσαλονίκη.
Η πρώτη μεγάλη της έγνοια ήταν βέβαια να σταθώ
γερός και αυτό μεταφραζόταν σε ατέλειωτες οδηγίες διατροφής και “προληπτικής Ιατρικής”. Έτσι το γράμμα άρχιζε
με οδηγίες για το πώς να φάω τα φαγητά που μου έστελνε
στο καλάθι, με ποια σειρά, με ποιους συνδυασμούς και με
τι τρόπο. Πρώτο να φας το τάδε, μετά το άλλο, εκείνο να
το ζεστάνεις, από το άλλο να μη φας πολύ γιατί θα βαρυστομαχιάσεις κλπ κλπ. Αξέχαστη θα μου μείνει η φράση
που πάντα μου έγραφε, όταν μου έστελνε ψάρια: “πρώτα
να φας τα πσάργια (sic) για να μη χαλάσουν.” Τόσο έχει
εγγραφεί η φράση αυτή στο μυαλό μου που έκτοτε όταν
φέρνω στη σκέψη μου τη λέξη ψάρια τη φέρνω ως πσάργια! Μετά ακουλουθούσαν οι οδηγίες για προάσπιση της
υγείας. Το τί γιατροσόφια έμαθα εκείνο τον καιρό μέσα
από τα γράμματα δεν λέγεται. Όταν πια στα τελευταία
έτη των σπουδών μου της είπα μια φορά να πάψει να μου
στέλνει γιατροσόφια γιατί κοντεύει πια να γίνω γιατρός,
μου είπε όλο παράπονο “Εγώ, με αυτά τα γιατροσόφια σε
μεγάλωσα”. Μετά από αυτό την έκανα να πιστέψει ότι με
έπεισε για την αξία των γιατροσοφιών της.
Η δεύτερη μεγάλη έγνοια της μάνας μου ήταν να
μη μπλέξω με καμμιά γυναίκα και με παρασύρει και δεν
τελειώσω τις σπουδές μου. Για την επιμέλειά μου και τη
φιλοπονία μου δε στεναχωριόταν, τις είχε δεδομένες. Το
μπλέξιμο όμως το φοβόταν. Έτσι επειδή μια φορά που με
επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη βρήκε δύο φίλες συμφοιτήτριές μου στο σπίτι σε κάθε επόμενο της γράμμα μου
έγραφε: “να μην έρχονται φυτίτρηες (sic) στο σπίτι και
σε χασομερούν”. Βέβαια ο φόβος της ήταν μήπως κάποια
με παρασύρει. Παρά λίγο τότε να πιστέψω ότι όλες οι γυναίκες της Θεσσαλονίκης είχαν σκοπό να με ξελογιάσουν.
Τέλος, αν μάθαινε ότι έκανα παρέα ή συνάντησα κάποια
παλιά μου συμμαθήτρια ή συμπατριώτισα, έσπευδε να μου
γράψει τα “εξ’αμάξης” γι’αυτήν και την οικογένειά της,
θεωρώντας ότι ήταν υποψήφια ξελογιάστρα μου. Πάντα
τέλειωνε το θέμα αυτό με τη φράση “αυτή δεν κάνει για
σένα”. Ούτε ο Καζανόβας να ήμουν.
Τέλος, η τρίτη μεγάλη της έγνοια ήταν να μη με ματιάσουν. Είχε ένα παθολογικό φόβο για το “κακό μάτι”.
Σ’αυτό είχε αποδώσει πολλά κακά που είχαν συμβεί στην
ίδια και σε δικά της άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής
της. Για την αποφυγή του ματιάσματος μου είχε δώσει

μια οδηγία, την οποία μου επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία: όταν με βλέπει ή μου μιλάει κάποιος υποψήφιος
“ματιαστής” μου να σχηματίζω κρυφά με δύο δάχτυλά
μου (το δείκτη και το μικρό δάχτυλο) ένα σχήμα σαν πηρούνι και να λέω από μέσα μου: “στα μάτιασ’ το κακό”.
Για πολύ καιρό το έκανα, όχι γιατί το πίστευα απόλυτα,
αλλά για να έχω τη συνείδηση μου ήσυχη ότι εκτελούσα
την επιθυμία της μάνας μου, που λαχταρούσε μην πάθω
κάτι κακό από το “κακό μάτι”. Κάτω από το γράμμα ήταν
τοποθετημένα τα φαγητά και οι διάφορες λιχουδιές πάντα καλομαγειρεμένα και άψογα συσκευασμένα. Καθώς
ο πατέρας μου ήταν κρεοπώλης μου έστελνε τα καλύτερα
κρεατικά. Αξέχαστα θα μου μείνουν τα μπριζολάκια, τα
κεφτεδάκια, τα σπληνάντερα, τα γλυκάδια, τα αμελέτητα, τα συκωτάκια κλπ κλπ, που έφαγα εκείνα τα χρόνια.
Πάντα κάτω από τα φαγητά υπήρχε ένα βαζάκι με γλυκό του κουταλιού, ένα ψωμί τυλιγμένο σε καρώ πετσέτα
και κάτω κάτω τα πλυμένα εσώρουχα που μοσχομύριζαν
λεβάντα και βασιλικό. Τέλος, με μεγάλη συγκίνηση θα
αναφέρω πως μου έστελνε, όποτε μπορούσε, ό,τι ήξερε
πως μου άρεσαν να τρώω από μικρός, αλλά μου τα απαγόρευε τότε γιατί τα έτρωγα σε ανεξέλεγκτες πόσότητες
και άπλυτα και μετά ξερνοβολούσα και κοιλοπονούσα.
Τα πάλαι ποτέ λοιπόν απαγορευμένα, (που μου έστελνε
τώρα προφανώς από τύψεις αλλά και με την πεποίθηση ότι τώρα θα τα έτρωγα πειθαρχημένα και πλυμένα)
ήταν άγουρα αμύγδαλα, άγουρα δαμάσκηνα, προύνα,
βάτσινα (βατόμουρα), ξυνήθρες, βλαστάρια από κλήματα και πολλά άλλα, που τα τρώγαμε ως παιδιά άπλυτα
και χωρίς έλεγχο με απερίγραπτη βουλιμία όταν τριγυρνούσαμε στα περιβόλια και τις εξοχές. Εγώ, βέβαια αυτά
τα καταβρόχθιζα άμεσα και με την ίδια παιδική βουλιμία
απλώς τώρα τα έτρωγα πλυμένα και πάντα ποτισμένα
με δάκρυα.
Θα τελειώσω τη νοητική και συναισθηματική αυτή περιπλάνηση στο Σαββατιάτικο καλάθι επανερχόμενος για λίγο
στο γράμμα της μάνας μου, που υπήρχε σε κάθε καλάθι.
Πρέπει όμως προηγουμένως να πω ότι υπήρξα επιμελής
φοιτητής. Ήμουνα πάντα μεταξύ των πρώτων. Σπούδασα
με υποτροφία του ΙΚΥ (Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) από
το πρώτο μέχρι το τελευταίο έτος των σπουδών μου. Τα
χρήματα της υποτροφίας μου δεν τα άγγιξαν ποτέ οι γονείς
μου παρ’όλο που, όπως έμαθα εκ των υστέρων, πέρασαν
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου δύσκολες οικονομικές
καταστάσεις για τις οποίες δε με ενημέρωσαν ποτέ για να
μη με αποσπάσουν από το διάβασμα. Μόλις τα έπαιρνα τα
χρήματα, τα κατέθετα στην τράπεζα. Έτσι η μάνα μου κάθε
χρόνο, όταν ήταν ο καιρός να πάρω την υποτροφία, μου
έγραφε στο γράμμα του καλαθιού επί 6 χρόνια ανελιπώς τα
ίδια ακριβώς: “Όταν πάρεις την ιποτροφία (sic) να μην ξεχάσεις να κεράσεις πρώτα όλους τους φίλους σου και μετά
να βάλεις τα χρήματα στην τράπεζα”. Κι εγώ, σαν υπάκουος γυιος, ξόδευα πάντα ένα μέρος της “ιποτροφίας” μου
σε μια ταβέρνα όπου κερνούσα τους φίλους μου πριν την
καταθέσω στην τράπεζα.
Ακριβό μου, πολύτιμο Σαββατιάτικο καλάθι. Ακριβή
μου, αλησμόνητη μάνα.
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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.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
29 Ιουνίου 1930: ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Την παρελθούσαν Πέμπτην εγένοντο εν Θεσσαλονίκη οι γάμοι του εκλεκτού μας συνεργάτου δικηγόρου κ. Χρίστου Χριστίδου μετά της δ/ος Μ. Γερμανού.
Το ζεύγος των νεονύμφων ανεχώρησεν αμέσως δια Βιέννην.

λητήριον Θεσσαλονίκης, και το τελευταίον τούτο ουδέν ενδιαφέρον δεικνύει…
Αν είναι χρήσιμα – και ασφαλώς είναι – τα Εμπορικά Επιμελητήρια τότε δεν εξηγείται διατί δεν ιδρύεται
τοιούτον και εις την Χαλκιδικήν.
Πάντως ο επαγγελματικός κόσμος της Χαλκιδικής
αξιοί να απαλλαγεί αμέσως του προς το Εμπορικόν
Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης πληρωμένου «χαρατσίου».

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
10 Μαΐου 1931: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
22 Μαΐου 1955: ΠΑΡΗΤΗΕΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΝ
ΘΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Καθ’ ά αναφέρει ο υποΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛδιοικητής
χωροφυλακής
ΛΟΓΟΥ
Πολυγύρου προχθές την
Ο κ. Στέφ. Κότσιανος
πρωίαν ο Χρ. Σούνης εργαδια της κατωτέρω δημοζόμενος εις τον αγρόν του
σιευμένης επιστολής του
ευρισκόμενον εν τη περιοπρος το Δ. Σ. του Παγχαλχή Πολυγύρου ανεύρε τάκιδικού…, παρητήθη της
φον, παρ’ αυτού δε υπήρχον
δύο αιχμαί δοράτων και έν 1975 ή 1976. Διακρίνονται οι τρείς βουλευτές της Χαλκιδικής. προεδρίας αυτού…
Θεσσαλονίκη 19 Μαΐου
πήλινον αγγείον, τα οποία Από αριστερά: †Αθαν. Φιλιππίδης, Δημ. Στάμος και με μαύρα
1955
έχουν αρχαιολογικήν αξίαν.
γυαλιά ο †Κώστας Τσιουπλάκης.
Αναμιγνυόμενος ενερΤα ευρήματα ταύτα απεστάλησαν εις το ενταύθα αρχαιολογικόν μουσείον προς γώς εις την πολιτικήν ζωήν της Χώρας, και εν όψει
εντονοτέρας απασχολήσεώς μου εις αυτήν, μη θέλων
εξέτασιν.
δε να δοθεί η εντύπωσις ότι ο «Παγχαλκιδικός Σύλλογος» χρωματίζεται πολιτικώς κατά τινα τρόπον, με λύΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
πην μου σας ανακοινώ ότι έλαβον την απόφασιν όπως
26 Απριλίου 1936: ΧΑΡΑΤΣΙ
Ο Επαγγελματικός κόσμος της Χαλκιδικής ευρί- παραιτηθώ της προεδρίας αυτού…
σκεται εν αναστατώσει εκ του εξής γεγονότος: όταν
πηγαίνει εις το Ταμείον δια να πληρώσει τον φόρον 7 Απριλίου 1957: Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
επιτηδεύματος, υποχρεούται να πληρώσει μαζί και το ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκεί προς το τέρμα της οδού Πρίγκιπος Νικολάου
σχετικόν «Χαράτσι» δια το Εμπορικόν Επιμελητήριον
εις την αίθουσαν-εντευκτήριον του συλλόγου ΜοναΘεσσαλονίκης…
Τώρα τι σχέσιν έχει ο μπακάλης π.χ. του Μεταγγι- στηριωτών, έλαβε χώραν την παρελθούσαν Κυριακήν
τσίου με το Εμπορικόν Επιμελητήριον Θεσσαλονίκης, 31-3-1957 η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ή τι προσφέρει τούτο εις τον μπακάλην του Προσφορί- του Παγχαλκιδικού…
Σύμπτωσις, η αίθουσα αυτή να είναι κτήμα ενός
ου, αυτά είναι «ανώτερα μαθηματικά».
Η Χαλκιδική προ δεκαετίας και πλέον αποτελεί ίδι- συλλόγου της μικροτέρας ίσως παροικίας εν Θεσσαλοον Νομόν και ο επαγγελματικός της κόσμος συνεπώς, νίκη, δια να μας δημιουργήσει τις πιο οδυνηρές εντυδεν έχει καμίαν εξάρτησιν… από το Εμπορικόν Επιμε- πώσεις, ότι ο σύλλογός μας είναι κατώτερος απ’ όλους
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τους άλλους του είδους του, γιατί δεν έχει ακόμη ούτε
το γραφείον του.
Ήταν παρόντα από τα μέλη του μόνον 87, ίσως
πολύ λιγότεροι απ’ όσους θα έβρισκε κανείς την ώραν
αυτήν εις το καφενείον «Νάουσα» εις τα χαρτιά και το
τάβλι.
Οι πιο πολλοί παρόντες ήσαν Βόρειοι, αρκετοί
Κασσανδρινοί, πολύ λίγοι από τη Σιθωνία και ελάχιστοι από τον Πολύγυρο.
Σεμνός και ολιγόλογος… εις την λογοδοσίαν του ο
πρόεδρος της παλαιάς διοικήσεως, δικηγόρος Αθανάσιος Φιλιππίδης, ανέπτυξε την μέχρι τούδε δράσιν του
συλλόγου…
Γενομένης ψηφοφορίας εξελέγησαν δια το νέον Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειράν επιτυχίας: Αθ. Φιλιππίδης δικηγόρος, Χρίστος Οικονόμου εργοστασιάρχης,
Γεώργιος Παπαδήμας λογιστής, Σόνια Γαρυφάλλου,
Πάνος Καδής, υπάλληλος, Ηλίας Παπαστερίου δικηγόρος, Ιωάννης Κώνστας απόστρατος αντ/ρχης, Ιωάννης Ιατρόπουλος ιατρός και Αντώνιος Μιχαλάκης καθηγητής.
Εις το Εποπτικόν Χρίστος Παπαιωάννου δικηγόρος, Βάκης Αγιομαμίτης υπάλληλος και Κλεάνθης Θεμελής δικηγόρος…

κις έχουσιν εκλεγεί πληρεξούσιοί του υπό του λαού, το
παράσημον Ταξιάρχην του Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου. Μεταξύ των τιμηθέντων περιλαμβάνεται και ο
βουλευτής του Νομού μας κ. Βασίλειος Βασιλικός.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
23 Ιουλίου 1996: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ
Δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί η Ολυμπιάδα της Ατλάντας χωρίς ο θηλυκός Δον Κιχώτης, η Καναδέζα ελληνικής καταγωγής (από τον Πολύγυρο) Τίνα Γκουτς,
να ξεδιπλώσει τη διαμαρτυρία της… από αέρος, όπως
συνηθίζει. Πήρε πάλι το αεροπλάνο της και πέταξε
πάνω από την Ατλάντα, σέρνοντας ένα τεράστιο αεροπανό το οποίο έγραφε: «RETURN THE OLYMPICS
TO HOMELAND GREECE – PERMANENTLY» (να
επιστρέψουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην κοιτίδα τους,
την Ελλάδα – μόνιμα).
Η Τίνα Γκουτς είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της
International Olympics Greece. Είναι ένα από τα πιο
δυναμικά στελέχη του διεθνούς κινήματος για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Έχει
σκορπίσει όλα τα λεφτά της σ’ αυτή την ιστορία πότε
με την προώθηση της ιδέας για τη μόνιμη διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, πότε με τη διεκδίκηση της Χρυσής Ολυμπιάδας…
(Ίσως οι Πολυγυρινοί της Αμερικής να μας βοηθήσουν να βρούμε ποια είναι αυτή η δυναμική Πολυγυρινή
που έκανε αίσθηση με τη διαμαρτυρία της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα)

30 Ιουνίου 1957: ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επί τη ονομαστική του εορτή
απένειμεν ιδιοχείρως εις 17 βουλευτάς, οι οποίοι επτά-

* * *
συνέχεια από σελίδα 35

Ο «Γκόγκος», ένας ανυπόκριτος ναυτικός
Σ’ ένα από τα ταξίδια τους, με το «ΣΙΘΩΝΙΑ» Motor
Ship, με καπετάνιο τον Μίμη, μπήκαν στο λιμάνι της Σμύρνης φορτωμένοι skrap (παλιοσίδερα), προερχόμενοι από
Λιβύη. Πλεύρισαν, έδεσαν κι ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν
το «free Pratique», την ελευθεροεπικοινωνία, μια διαδικασία, που επιτρέπει στους Τούρκους ναυτεργάτες ν’ ανέβουν
στο πλοίο και στους Έλληνες ναυτικούς να βγουν στη στεριά. Όπως συνηθίζεται, ανέβηκαν στο πλοίο, με τις στολές
τους και με κάθε επισημότητα, ένας αξιωματικός του Λιμεναρχείου, ένας αξιωματικός του τμήματος αλλοδαπών,
ένας αξιωματούχος του Τελωνείου και ο ναυτιλιακός πράκτορας, που τους συνόδευε και που γνώριζε πολύ καλά τα
ελληνικά. Τους πέρασαν στο σαλονάκι του πλοίου κι ο Μίμης έδωσε εντολή στον Γκόγκο να προσφέρει στους επισκέπτες καφέδες. Ο Γκόγκος, αφού τους έριξε μια λοξή,
υποτιμητική ματιά, έφυγε απρόθυμος. Ετοίμασε κι έφερε
σε λίγο, με μισή καρδιά, τους καφέδες. Ακούμπησε το δίσκο στην άκρη του μικρού τραπεζιού, τον έσπρωξε ελαφρά

και με νόημα προς το μέρος τους και … ξεστόμισε:
- Να, πάρτι ρε … «ντουμούζια»!
Στο άκουσμα αυτής της γνωστής, απαξιωτικής, υβριστικής, τουρκικής λέξης, οι Τούρκοι έγιναν … Τούρκοι.
Θύμωσαν, σηκώθηκαν όρθιοι και εξαγριωμένοι και φωνασκούντες απείλησαν να φύγουν, χωρίς να υπογράψουν τα έγγραφα της ελευθεροεπικοινωνίας. Είδε κι
απόειδε ο Μίμης να τους συνεφέρει.
- Ελάτε μωρέ, ο Γκόγκος είναι, μην τον συνερίζεστε.
Ο πράκτορας, τους τα μετέφρασε όπως ήθελε εκείνος.
- Μην τον λογαριάζετε και πολύ, τους είπε, είναι …
«σερσερής».
Ο Γκόγκος, μέχρι πρόσφατα, πριν κάνει το μεγάλο «μπάρκο» για τις μεγάλες θάλασσες της αιωνιότητας, ζούσε, συνταξιούχος πιά, ήσυχα εδώ στο χωριό μας.
Έτσι ήταν ο Γκόγκος. Καλός, ήσυχος, αθόρυβος, αληθινός, ανεπιτήδευτος, ανυπόκριτος, τα έλεγε … όπως τα
έλεγε … Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς …
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»
Η νέα ποιητική συλλογή του Γιάννη Καραμίχου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΣΜΑΣ
Φιλόλογος

Η νέα

ποιητική κατάθεση (ψυχής) του Γιάννη Καραμίχου, (ΓΚ), με 79 ποιήματα τιτλοφορείται Ίχνη στο
χρόνο, (2013).
Ήδη σε συμβολικό επίπεδο ο τίτλος υποβάλλει μια
αίσθηση αυτογνωσίας, ενώ σε μια δεύτερη απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης μια υπαρξιακής υφής αγωνία,
που εκπορεύεται από την επισφαλή σχέση καλλιτεχνικής δημιουργίας και χρόνου.
Ο χρόνος του τίτλου διευρύνει το σκηνικό παραπέμποντας ευθέως σε μια σύζευξη μνήμης, χρόνου και εν τέλει αιωνιότητας, ενώ για μια ψυχοσύνθεση σαν αυτή του
ποιητή, εσωστρεφή και στοχαζόμενη, υποβάλλει παράλληλα ένα αίσθημα αβεβαιότητας που παίρνει υπαρξιακές
διαστάσεις. Μια έντονη στοχαστική διάθεση διατρέχει τη
συλλογή, καθώς συναιρεί τον στοχασμό με τη λυρική συγκίνηση και τη διαίσθηση με τη θετική γνώση.
Αυτή η λυρική στοχαστικότητα αίρει το βάρος της
ανθρώπινης μοίρας: ο χρόνος, η φθορά, το ολίγον της
ζωής, αυτοί που φεύγουν, αυτοί που έρχονται, η επισφαλής επίγεια βεβαιότητα.
Στο ποιητικό σώμα διαχέεται μια εντιμότητα, που,
όμως, ποτέ δεν μεταφράζεται σε κραυγαλέα διαμαρτυρία. Πρόκειται για μια γραφή προσωπική: έμπνευση πηγαία, γλώσσα παραστατική, αίσθηση ρυθμού καίρια –
νιώθεις πως ο επόμενος στίχος εγκυμονεί μια φοβερή
αποκάλυψη, κάτι σαν θαύμα – , πλούσια εμπειρία, κοινωνική και προσωπική.
Ήδη με τη συλλογή Στην άκρη του νου, τομή, μαζί
με την τελευταία, στην αισθητική του διαδρομή, έχει
παγιώσει την υφολογική του ιδιοπροσωπία. Ισορροπεί
ανάμεσα στα δύο άκρα: ξορκίζει την ακραία αντιλυρική στέγνα, χωρίς να ολισθαίνει στη μελοδραματική λυρικότητα. Μια ποίηση με έντονες στιγμές, εικόνες και
συναισθήματα αναδεικνύει τα μικρά και τα μεγάλα που
αντιμετωπίζει ένας ευαίσθητος ποιητής και ένας αλληλέγγυος άνθρωπος. Με συνεχείς καταδύσεις στο χώρο
της μνήμης ανασυνθέτει το παρελθόν σχεδόν αυτοβιογραφικά. Έχει, όμως, τη δυνατότητα να εντάσσει και τα
πιο προσωπικά στην κοινή εμπειρία. Ανατέμνει με στοργή και όχι με διάθεση αφ’ υψηλού κριτικής τον κόσμο
του, τον αντιμετωπίζει με κατανόηση, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι ενίοτε δεν κραδαίνει το φραγγέλιο, διαλέγεται με την κοινωνία και την καλλιτεχνική συντεχνία
και αναστοχάζεται τις χαμένες βεβαιότητες της νιότης
με σύντομες φράσεις, αντάξιες επιγράμματος. Μετουσιώνοντας τα βιώματα, τα αισθήματα και το περιβάλλον
σε πηγή έμπνευσης ρίχνει στο χαρτί συναισθήματα, αδιόρατες κινήσεις, ιδιωτικές στιγμές χωρίς στόμφο. Τον

απασχολεί η ύπαρξη του ως δημιουργού, την αναζητεί
ως ουσία, ως μαρτυρία φθοράς, ως προορισμό. Το όλο
κλίμα ευνοεί μια τάση εξομολογητική υποδόρια, κάποτε, διακριτή οπωσδήποτε.
Η αποτύπωση του προσωπικού ίχνους στην άνιση
αντιπαράθεση με το χρόνο είναι και προσπάθεια αυτογνωσίας και στοχαστική μαρτυρία μιας παλλόμενης
προσωπικότητας με πολιτική, κοινωνική και οικολογική ευαισθησία.
Εντέλει η ποίηση του ΓΚ υπερβαίνοντας την καθημερινότητα διασώζει ένα κλάσμα αφθαρσίας, καθώς
υπερφαλαγγίζει το εφήμερο και αγγίζει κάτι αειθαλές
και αείφυλλο. Μετά τη ζωή έρχεται η ποίηση, για να λειτουργήσει σαν φίλτρο: αφήνει να περάσει μόνο η ανατριχίλα, που είναι εντέλει η αλήθεια του ποιητή.
Τα ποιήματα της συλλογής κατανέμονται σε έξι ενότητες και μια εισαγωγική, ενώ μια εύστοχη εικαστική
σύνθεση, που συνηχεί με τον βαθύτερο συμβολισμό, την
πλαισιώνει.
Μια σειρά ομότροπα ποιήματα αποτελούν οιονεί συναίρεση των αποτυπωμάτων μιας ζωής: Η γέννηση ενός
νέου ανθρώπου - γεγονός θαυμάσιο καθεαυτό – παρατείνει το χρόνο στο όριο του αιώνα, ενώ η ποιητική του
μεταστοιχείωση παραπέμπει στους αιώνες. Κάθε που ο
ποιητής ανακαλεί πρόσωπα τεθνεώτων, αίρεται σε ένα
επίπεδο λυρισμού αξιοθαύμαστο, που εγγίζει τα όρια
του φιλοσοφικού στοχασμού περί τα επίγεια και το επέκεινα. Μια διάθεση ελεγειακή δηλωμένη, με χρώματα
μουντά, με εικόνες που παραπέμπουν στην παραίτηση
συνοδεύει την εξόδιο ακολουθία ενός αποδημήσαντος
θιάσου στο ξεχωριστό ποίημα Ζωές που χάθηκαν.
Στο Θα με βρεις, απροκάλυπτα εξομολογητικό, αποκαλύπτει το εσώτερο είναι του, που δεν έχει καμιά σχέση με
την τύρβη της αγοράς, τις ματαιόδοξες πόζες, τις φωταψίες των κούφιων συνάξεων, την ίντριγκα του βορβορώδους
παρασκηνίου, ενώ η αρχετυπική μορφή της Μάνας διατρέχει τη σύνολη συλλογή, όπου η τρυφερότητα εναλλάσσεται με την τραγικότητα. Και βέβαια η ποίηση: πληγή και
ίαμα, την εισπράττει ως άσκηση ψυχής και ενδίδει.
Η συλλογή κλείνει με μια σειρά ποιήματα που πλαισιώνονται από ένα βιβλικό διάκοσμο, λειτουργικά ενοφθαλμισμένο. Αναδίδουν μια ευγένεια ψυχής, ενώ η θεματική σοβαρότητα συνηχεί με μια χαρακτηριστική
υποβλητικότητα. Η αδελφοκτονική ροπή του σύγχρονου ανθρώπου αισθητοποιείται με τον συμβολισμό της
βιβλικής αδελφοκτονίας, το σύνδρομο του Κάιν αενάως
παρόν: Από τότε κάθε φορά που στήνεται το ίδιο σκηνικό
ακούμε το λυγμό σου, Κάιν.
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Η δράση του Συλλόγου μας
Η παρουσίαση του βιβλίου «Είδαμεν ζωήν ελευθέραν»
του Χρήστου Καραστέργιου, Τετάρτη 5-3-2014.
Την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε
στην Εστία μας η παρουσίαση του βιβλίου «Είδαμεν ζωήν ελευθέραν, 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Ιερισσού» του Ιερισσιώτη συγγραφέα κ. Χρήστου Καραστέργιου, που κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις Δια βίου της ερίτιμης κυρίας Γραμματικής Καραβασιλικού. Την παρουσίαση έκαναν : Ο αρχιτέκτων
κ. Γιάννης Αικατερινάρης από τον Πολύγυρο και ο καθηγητής
της Αστρονομίας του ΑΠΘ κ. Σταύρος Αυγολούπης από τη Μεγ.
Παναγία, σε μια υπερπληρωμένη αίθουσα όπου έκαναν αισθητή
την παρουσία τους αρκετοί συμπατριώτες του συγγραφέα.
Το λόγο πήρε αρχικά η εκδότρια του βιβλίου κ. Γραμματική
Καραβασιλικού η οποία αναφέρθηκε στα της εκδόσεως του
βιβλίου και τόνισε το άριστο κλίμα συνεργασίας της με το συγγραφέα και την εκδοτική ομάδα του ‘Κυττάρου’. Ο κ. Αικατερινάρης αναφέρθηκε εν εκτάσει στην ιστορική περιθωριοποίηση της ιστορίας της Χαλκιδικής και επαίνεσε το συγγραφέα
για το πρωτογενές πληροφοριακό υλικό το οποίο χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του βιβλίου. Τέλος ο κ. Αυγολούπης
έκαμε μια γενική περιδιάβαση στο περιεχόμενο του βιβλίου,
ανέδειξε αρκετά σημεία τα οποία συγκίνησαν το πολυπληθές
ακροατήριο και τόνισε τη μεγάλη αξία της συγγραφής.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο σεμνός συγγραφέας το έργου
Χρήστος Καραστέργιος, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος από
τα τόσα κολακευτικά λόγια που ακούστηκαν για το πόνημά
του, ευχαρίστησε τον εκδότρια, τους παρουσιαστές, το πυκνό
ακροατήρια και ιδιαιτέρως τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο για την
προετοιμασία και φιλοξενία της εκδήλωσης. Εμβόλιμα πήρε
το λόγο και η κ. Μαίρη Παντελιάδου, πρόεδρος του Συλλόγου
Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης και με υπέροχα λόγια συνεχάρη
τον συγγραφέα. Την εκδήλωση έκλεισε κατά τα καθιερωμένα ο
πρόεδρος του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού κ. Μιχ. Καρτσιώτης απονέμοντας τα εύσημα στον συγγραφέα, στην εκδότρια και τους
παρουσιαστές, τονίζοντας πόσο χρήσιμη είναι η έρευνα και
δημοσίευση των ιστορικών γεγονότων κάθε τόπου, γιατί φέρνουν στο φως στοιχεία πολύτιμα για τη μελλοντική συγγραφή
της ιστορίας της Χαλκιδικής, η οποία τα τελευταία χρόνια κάθε
μέρα με τις δημοσιεύσεις παρόμοιων ερευνητικών εργασιών
όλο και φωτίζεται. Την εκδήλωση σφράγισε δεξίωση με ποτά
και κεράσματα που έφερε ο συγγραφέας από το κατάστημά
που διατηρεί στην Ιερισσό. Όλοι τον συνεχάρησαν και του ευχήθηκαν το ερευνητικό του έργον να έχει συνέχεια.

δια δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ ξεχώρισε η χορωδία
της Ν. Καλλικράτειας για την πειθαρχημένη εμφάνισή της και τη
θαυμάσια αισθαντική απόδοση των έντεχνων τραγουδιών που
ερμήνευσε με τρόπο υπέροχο, με αποτέλεσμα να χειροκροτηθεί
θερμά.. Η χορωδία του Πολυγύρου με τα άνοιγμα της αυλαίας
παρουσίασε ζωντανή εικόνα με γυναίκες φορώντας τοπικές ενδυμασίες να κάνουν την «Προετοιμασία και σιδέρωμα της προίκας της νύφης», ενώ οι άντρες με λαούτα και βιολιά ξεκίνησαν
από το βάθος της αίθουσας και ανέβηκαν στη σκηνή μέσα σε
γενικό ενθουσιασμό και χειροκροτήματα. Σε όλους τους χορωδούς ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος πρόσφερε από ένα τεύχος (18ο)
του περιοδικού Παγχαλκιδικός Λόγος, ενώ στους μαέστρους
από ένα τόμο ( τον 4ο ) του περιοδικού και σχετικό Αναμνηστικό
Δίπλωμα. Την εκδήλωση έκλεισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης
Καρτσιώτης με ευχαριστίες προς όλους και ευχές για μελλοντικές
παρόμοιες εκδηλώσεις που ψυχαγωγούν τους Χαλκιδικιώτες και
τους φίλους και αναδεικνύουν τη Χαλκιδική, η οποία εφέτος το
καλοκαίρι (2014) ετοιμάζεται να βουλιάξει από τουρίστες, όπως
χαρακτηριστικά τόνισε..
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο βουλευτής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο
μεγάλος ευεργέτης κ. Ορέστης Σιμώνης, πρόεδροι Συλλόγων,
επίτιμα μέλη, χορηγοί κ.α.
Επίσκεψη στο νέο Μητροπολίτη Ιερισσού, 17 Μαρτίου
2014.
Κλιμάκιο του Δ.Σ. αποτελούμενο από τον πρόεδρο κ. Μιχαήλ
Καρτσιώτη, το Γεν. Γραμματέα κ. Ι. Κοτσάνη και τους συμβούλους κ. Θεόδωρο Τσαμούρη και κυρία Ζηνοβία Πάχτα, επισκέφθηκε, σε εθιμοτυπική επίσκεψη, τον νέο Μητροπολίτη
Ιερισσού, Αγίου ΄Ορους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητο, τον
καλωσόρισε, υπέβαλε τις ευχές του Παγχαλκιδικού Συλλόγου για ευόδωση του έργου της διαποίμανσης της επαρχίας
της βόρειας Χαλκιδικής την οποία τάχθηκε να διακονήσει και
συζήτησε μαζί του ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν και τις
δύο πλευρές. Η όλη συζήτηση διεξήχθη σε μια ατμόσφαιρα
εγκαρδιότητας και έληξε με την υπόσχεση αμοιβαίας υποστήριξης και σύντομης επανάληψης της συνάντησης.
Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και
παρακολούθηση των Γ΄ Χαιρετισμών στις Σέρρες, 21-3-2014
΄Ενα λεωφορείο μέλη και φίλοι του Συλλόγου επισκεφθήκαμε για προσκύνημα, την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, το
γυναικείο Μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών για την
παρακολούθηση των Γ΄ Χαιρετισμών. Παλαιό και αξιόλογο το
Μοναστήρι, χτισμένο μέσα σε μια ανήλια χαράδρα, με μεγάλη
ιστορία, ανακατασκευάζεται σήμερα ολόκληρο, ώστε να αποκατασταθούν οι τεράστιες φθορές που προκάλεσαν πόλεμοι,
αρπαγές, δολοφονίες, πυρκαγιές και μύρια όσα, που άκουσαν
τα αυτιά μας από τη νεαρή μοναχή που μας ξενάγησε στο
σπουδαίο Καθολικό με το θαυμάσιο τέμπλο, όπου και ο τάφος
του πρώτου μετά την άλωση πατριάρχη Γενναδίου. Αξιολογότατο και το Λαογραφικό Μουσείο του που είναι πλουτισμένο
με ποικίλα αντικείμενα, εργαλεία και σκεύη του παρελθόντος,
όλα καλά συντηρημένα. Άψογη η υποδοχή, η περιποίηση, η
ξενάγηση και η ενημέρωση από την ηγουμένη. Εντύπωση μας
προξένησε η ηλικία των γυναικών-μοναχών που είναι πολύ
νέες στην ηλικία., γεγονός που εγγυάται τον μέλλον του Μοναστηριού. Τελικά τους Χαιρετισμούς τους παρακολουθήσαμε στη Μητρόπολη των Σερρών, γιατί στο Μοναστήρι άρχιζαν
πολύ αργά. Μετά τον καφέ στην πλατεία της πόλεως, επιστρέψαμε αργά στη Θεσσαλονίκη.

Η 9η συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής στη Θεσ/νίκη,
15-3-2014.
Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα Αλέξανδρος (έναντι του Λευκού Πύργου), πραγματοποιήθηκε η 9η
συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής, που διοργάνωσε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος. Κλήθηκαν και πήραν μέρος πέντε χορωδίες κατά σειρά εμφανίσεως: 1) Του Παγχαλκιδικού, με μαέστρο
τον κ. Νίκο Καλαϊτζή, 2) Του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρθενώνα, με διδάσκουσα την κ. Κατερίνα Βλάχου3) Του πολιτιστικού
Συλλόγου Πολυγύρου με μαέστρο την κ. Φωτεινή Θεοδωρούδη-Βλάχου, 4) Του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Κρήνης με
μαέστρο τον κ. Αντώνη Κων/ντινίδη και 5) Τη Δημοτική Ν. Καλλικράτειας με μαέστρο τον κ. Γιάννη Σγούρα. Η προσέλευση του
κοινού υπήρξε πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
στην αίθουσα το αδιαχώρητο και αρκετοί να φύγουν δυσαρεστημένοι. Την παρουσίαση των χορωδιών έκανε ο κ. Γιάννης
Κοτσάνης, ενώ τα βιογραφικά τους διάβασε η κ. Ζηνοβία Πάχτα.
΄Ολες οι χορωδίες τραγούδησαν δημοτικά και έντεχνα τραγού41
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Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Παγχαλκιδικού στη μεγάλης παρέλαση της Θες/νίκης την 25η Μαρτίου 2014. Για
πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά στην μακρά ιστορία του Συλλόγου τμήμα
του πήρε μέρος και παρήλασε στη μεγάλη παρέλαση της 25ης
Μαρτίου 2014, ενώπιον των επισήμων και χιλιάδων λαού,
στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Το νέο λάβαρο
με χρυσοκέντητη τη Χαλκιδική και την κεφαλή του Αριστοτέλη στο μέσον, σε πορφυρό βελούδινο ύφασμα που κατασκευάσθηκε τελευταία για να αποτελεί μόνιμα πλέον το λάβαρο του Συλλόγου, έφερε ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Γιάννης
Κοτσάνης με παραστάτες τον κ. Στέργιο Λυρτζή και τις κυρίες
΄Αννα και Δέσποινα Παπαδοπούλου, σύζυγο και θυγατέρα του
ταμία μας Αβραάμ Παπαδοπούλου, την κ. Ελένη ΜαυρίδουΜπινομάκη και την κ. ΄Αννα Τσότσου σύζυγο του αείμνηστου
Βρασίδα Κυργιαφίνη. Το Δ.Σ. με απόφασή του συνεχάρη τους
έξι που «σήκωσαν» το λάβαρο, ανάδειξαν το Σύλλογο και τη
Χαλκιδική και άνοιξαν το δρόμο στο μέλλον.

Μέσω κεσάνης, Υψάλων περάσαμε τη γέφυρα των Κήπων και
επιστρέψαμε το ξενοδοχείο μας, όπου μας περίμενε ένας πλούσιος μπουφές, και μια ορχήστρα που πολύ σύντομα ξεσήκωσε
πρώτα τους ζωηρούς και στη συνέχεια τους διστακτικούς, για
να γίνουμε όλοι κατά τα μεσάνυχτα ένα κουβάρι και μετά τα
χαλκιδικιώτικα και τα θρακιώτικα, πήρε το λόγο το μπουζούκι
και ένας φανταστικός τραγουδιστής που ανέβασαν την αδρεναλίνη στα ύψη. ΄Ηταν μια διασκέδαση υπέροχη. ΄Ολοι έφαγαν,
ήπιαν, τραγούδησαν, χόρεψαν με την καρδιά τους.
Την Τρίτη ημέρα μετά τον εκκλησιασμό στο Μοναστήρι της
Παναγίας της Θράκης στη Ν. Μάκρη και το γεύμα στη Ξάνθη,
περιηγηθήκαμε για λίγο την πόλη και επιστρέψαμε με πολλές
καλές αναμνήσεις.
Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Γιάννη Καραμίχου: Ίχνη στο χρόνο. Τετάρτη 2-4-2014.
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί, την Τετάρτη
2 Απριλίου 2014, στην Εστία του Συλλόγου η παρουσία ση της
νέας ποιητικής Συλλογής του φιλολόγου και ποιητή κ. Γιάννη
Καραμίχου Ίχνη στο χρόνο. Η συλλογή, είναι δεμένη σε ένα
καλαίσθητο μικρό βιβλίο με εικονογράφηση του εξωφύλλου
από τον Πάνο Βερροιώτη, αντιπροέδρο του Παγχαλκιδικού. Η
αίθουσα του Συλλόγου είχε γεμίσει από πολύ νωρίς και μάλιστα από ανθρώπους των γραμμάτων, γιατί τα δυο ονόματα
τόσο του ποιητή κ. Γιάννη Καραμίχου όσο και του παρουσιαστή φιλολόγου και τ. σχολικού συμβούλου φιλολόγων κ.
Τάκη Κοσμά είναι πολύ γνωστά στον πνευματικό κόσμο της
Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και οι δυο τους βέροι Χαλκιδιώτες, από την Αρναία ο πρώτος από τον Πολύγυρο ο δεύτερος,
υπηρέτησαν ευδόκιμα ως φιλόλογοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν διακριθεί πέρα από τον επαγγελματικό τους χώρο και στην συγγραφή βιβλίων, τα οποία
έχουν αποσπάσει πολύ καλές κριτικές. Ο κ. Γιάννης Καραμίχος
εξέδωσε έξι βιβλία με ποιήματα: 1) Δοκιμές,1995, 2)Ανήκεστη
βλάβη,1996, 3) Άρωμα και λέξη,1997, 4) Ώδινεν σιωπή,1999,
5)Στην άκρη του νου, 2010 και 6) Ίχνη στο χρόνο,2013, και ένα
με διηγήματα: Στάσεις μνήμης και διατηρεί σταθερά στο περιοδικό του Συλλόγου Παγχαλκιδικός Λόγος τη σελίδα «Επίκαιροι στοχασμοί». Ο κ. Τάκης Κοσμάς, εξέδωσε επίσης επτά
βιβλία: 1) Η Δευτεροβάθμια Εκπ/ση στον Πολύγυρο από τα
μέσα του 19ου αιώνα έως το 1967, Αθήνα 2000. 2) Πλάτωνος
Απολογία Σωκράτους (Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια Αθήνα
2008. 3) Το Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης, (1919-1979),
Θες/νίκη 2008. 4) Οι εκπ/κοί γράφουν την ιστορία των Σχολείων της Θεσ/νίκης (συλλογικό), Θες/νίκη 2010. 5) Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, (Εισαγωγή-Απόδοση στη νέα ελληνική), Αθήνα 2011. 6) Πλάτωνος συμπόσιο, Κείμενο Μετάφραση-Σχόλια)
Αθήνα 2011. 7) Το Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσ/νίκης (1936-1979
), εκκρεμεί εκδοτικά.
Ο κ. Κοσμάς άριστος δεξιοτέχνης του λόγου παρουσίασε με
γλαφυρότητα και σε βάθος το έργο του κ. Καραμίχου και με το
νυστέρι του «χειρουργού-κριτικού» ανίχνευσε τα μύχια μηνύματα των ποιημάτων του και τα πρόσφερε στο κοινό, που για
μια και πλέον ώρα τον παρακολουθούσε «άπνουν» και απολάμβανε τη μυσταγωγία που η ποίηση προσφέρει όταν αυτή
αναλύεται από πνευματικούς ανθρώπους του αναστήματος
του κ. Κοσμά. Η όλη παρουσίαση ήταν και ταυτόχρονα ένας
ύμνος στον δημιουργό-ποιητή ο οποίος ήδη έχει φθάσει ίσως
στο υψηλότερο επίπεδο της ποιητικής του δημιουργίας με το
νέα αυτή συλλογή. Ενδιάμεσα η φιλόλογος και ηθοποιός κ.
Θεώνη Δημ. Κοσμά απήγγειλε ποιήματα. Στη συνέχεια φανερά
συγκινημένος ο ποιητής πήρε το λόγο, ευχαρίστησε τον κ. Κοσμά για την παρουσίαση και το κοινό για την αθρόα παρουσία
του και είπε λίγα λόγια για το έργο του με όλη την σεμνότητα
που τον διακρίνει. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κλείνοντας την

Τριήμερη εκδρομή σε Αλεξανδρούπολη -ΑδριανούποληΔέλτα του Έβρου, 28, 29 και 30 Μαρτίου 2014.
Με τρία λεωφορεία και 142 εκδρομείς πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδρομή στην ΑλεξανδρούποληΑδριανούπολη-Δέλτα του ΄Εβρου, με δυο διανυκτερεύσεις
στο πεντάστερο ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης Αλεξάντερ.
Η πρώτη μέρα κύλησε με ελεύθερη περιήγηση στη θρακική
πρωτεύσουσα , φωτογράφηση ομαδική στον φάρο της πόλης,
που έχει ύψος 27μ. και αποτελεί το σήμα της πόλης και στη παρακολούθηση στο μητροπολιτικό Ναό των Δ΄ Χαιρετισμών. Τη
δεύτερη μέρα πορευθήκαμε μέσω Ορεστιάδος και συνόρων
Καστανιάς, στην πάλαι ποτέ ελληνική και σήμερα τουρκική Ανδριανούπολη. Προηγουμένως επισκεφθήκαμε την κωμόπολη
Καραγάτς, τον πασίγνωστο σιδηροδρομικό σταθμό, γιατί μέχρις εδώ έφθανε η γραμμή του τραίνου που ερχόταν από το
Παρίσι, αφού διέσχιζε όλη την Ευρώπη, για να πορευθεί στη
συνέχεια στην Κων/πολή και τη Μόσχα. Ελληνική ελληνικότατη πόλη, σε ένα τοπίο απείρου φυσικού κάλους, με κήπους,
καλλιέργειες, νερά, ένα πραγματικά θεϊκό περιβάλλον. Σήμερα
το τραίνο δε σφυρίζει. Έγιναν από αλλού οι γραμμές. Σώζεται
μόνο ο σιδηροδρομικός σταθμός, που χρησιμοποιείται από
την τοπική ιατρική σχολή και το κουφάρι μιας μηχανής με δυο
βαγόνια, που μόνο μελαγχολία αναδίδουν… Δίπλα υπάρχει και
ένα κακόγουστο μνημείο της συνθήκης της Λωζάνης. Στη συνέχεια αφού περάσαμε τον Έβρο μπήκαμε στην Αδριανούπολη, η
οποία σχεδόν εφάπτεται στο ποτάμι. Μεγάλη τεράστια πόλη
των 85.000 κατοίκων, πολύ στολισμένη με μνημεία και έργα τέχνης, αφού αυτή ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, πριν καταληφθεί η Κων/πολη. Εδώ επισκεφθήκαμε το αξιόλογο Μουσείο Υγείας της πόλης, στο οποίο σε μια
σειρά πολλών αιθουσών παρουσιάζεται με κέρινα ομοιώματα,
φωτογραφίες και προβολές, ο τρόπος και οι μέθοδοι της ιατρικής, κυρίως της ψυχιατρικής, στους περασμένους χρόνους, χωρίς να παραλείπεται η αναφορά στον πατέρα της ιατρικής τον
Ιπποκράτη. Στη συνέχεια ανυπόδητοι μπήκαμε στο ξακουστό
τζαμί της πόλης, το Σελιμιγιέ το οποίο είναι επιβλητικότατο,
πραγματικό κομψοτέχνημα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής, δημιούργημα του αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν, ο οποίος το εκτισε το
διάστημα 1569-1575 μ.Χ. καιφρόντισε να προσδώσει στο έργο
του χαρακτηριστικά της Αγια-Σοφιάς , χωρίς φυσικά να τα καταφέρει . Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε ελεύθεροι την σκεπαστή αγορά της πόλης, γευματίσαμε και το απόγευμα αναχωρήσαμε δι’ άλλης οδού, μέσω της Ανατολικής Θράκης, αυτού του
ευφορότατου τόπου, που δυστυχώς κάποιες οδυνηρές συμφωνίες του 1922-23 παραχωρήθηκε στους Τούρκους, ώστε
αυτοί σήμερα να τον χαίρονται και εμείς να αναστενάζουμε.
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Εμφάνιση της χορωδίας μας στη Μεθώνη. Σάββατο 3 Μαΐου 2014.
Καλεσμένη από τη χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης Πιερίας, (ύστερα από σύσταση της κ. Φρόσως Σαρδελλά) η χορωδία μας πήρε μέρος σε συνάντηση χορωδιών στο
Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης. Οι άλλες χορωδίες πέρα από
την τοπική ήταν :1)Του Συλλόγου κατοίκων Ηλιούπολης Θεσ/
νίκης, 2)Των παλαιών προσκόπων Θεσσαλονίκης και 3) Της
Ενώσεως Ποντίων Κατερίνης. Τη χορωδία, η οποία τραγούδησε με επιτυχία, διηύθυνε ο μαέστρος κ. Ν. Καλαϊτζής. Στο
ακορντεόν ο κ. Γ. Ζορμπάς. Την συνόδεψαν ο πρόεδρος του
Δ.Σ. που απηύθυνε και κατάλληλο χαιρετισμό και τα μέλη του
Δ.Σ. Θεόδωρος Τσαμούρης και Μάχη Κωστοπούλου.

εκδήλωση επαίνεσε μα θερμούς λόγους τους δυο άνδρες , και
τελείωσε λέγοντας χαρακτηριστικά : ΄Όταν εμείς οι Χαλκιδικιώτες θέλουμε να υπερηφανευτούμε λέμε: Να «Να τέτοιους γεννάει
ο τόπος μας» και έδειξε τους δύο άνδρες. Αμέσως όλοι έσπευσαν να τους συγχαρούν και να τους σφίξουν το χέρι, ενώ στο
βάθος της αίθουσας υπήρχε μπουφές με νηστίσιμα γλυκά και
αναψυκτικά, ευγενική προσφορά του ποιητή και της συζύγου
του κ. Μαρίας Καραμίχου, επίσης φιλολόγου.
Ομιλία της ιατρού κ. Μαρίας Γ. Μαλανδρή με θέμα: Ο καρκίνος του μαστού. Πέμπτη 10-4-2014
Τη Πέμπτη 10-4-2014 στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Τμήματος Γυναικών του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στην Εστία μας
ομιλία από την ακτινοδιαγνώστρια ιατρό κ. Μαρία Γ. Μαλανδρή,
από τον Ταξιάρχη με θέμα: Ο καρκίνος του μαστού, πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία. Η ομιλήτρια καλά καταρτισμένη με γλαφυρότητα και χάρη, χρησιμοποιώντας συνεχή προβολή εικόνων
και κειμένων, απευθυνόμενη στις γυναίκες που είχαν κατακλύσει
την αίθουσα, μίλησε με γλώσσα απλή και κατανοητή και αναφέρθηκε σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζει και να κάνει μια γυναίκα για
την πρόληψη αλλά και για την ελαχιστοποίηση των κακών αποτελεσμάτων της νόσου, που όταν διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο αντιμετωπίζεται ευκολότερα. Μετά την ομιλία ακολούθησαν
ερωτήσεις και η ιατρός απάντησε καταλλήλως. Την όλη εκδήλωση έκλεισε όπως πάντα ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος συνεχάρη την ομιλήτρια για την γλαφυρότητα, την πληρότητα και
την αρτιότητα του λόγου της, την ευχαρίστησε και της ευχήθηκε
εκ μέρους όλων το ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ. Τέλος η ίδια και ο σύζυγός της
κ. Ευάγγελος Μπάμπας επίσης ιατρός γυναικολόγος, παρέθεσαν
δεξίωση με νηστίσιμα γλυκά και αναψυκτικά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα με πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστήρια από όλους
προς την ομιλήτρια. Σημειώνεται τέλος ότι στην ομιλία παραβρέθηκαν και οι γονείς της κ. Γεώργιος και κ. Μαρία Μαλανδρή,
τακτικά μέλη του Συλλόγου μας.

Ομιλία του ομ. καθηγητή της Μετεωρολογίας ΑΠΘ Τιμολέοντα Μακρογιάνη. Τετάρτη 7 Μαΐου 2014.
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί την Τετάρτη 7
Μαΐου 2014 και ώρα 8 μ.μ. η διάλεξη του ομότιμου καθηγητή
της Μετεωρολογίας του ΑΠΘ κ. Τιμολέοντα Μακρογιάννη. Τον
εκλεκτό ομιλητή παρουσίασε ο γραμματέας του Συλλόγου κ.
Ι. Κοτσάνης, ο οποίος διάβασε και το πλούσιο βιογραφικό του.
Στη συνέχεια ο κ. καθηγητής με προβολή εικόνων και σχεδιαγραμμάτων, προσήλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο
για μια και πλέον ώρα άκουγε με θρησκευτική ευλάβεια τα
λεγόμενα: για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην ατμόσφαιρα,
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για τον όζον και την τρύπα του, για την αιτία των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς
και για τα σενάρια του μέλλοντος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου
κλείνοντας την εκδήλωση συνεχάρη τον ομιλητή και σημείωσε
ότι είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου μας από το 1965 και ότι
θήτευσε δυο φορές μέλος του Δ.Σ. το 1963 και το 1079.
Στο τέλος παρατέθηκε η καθιερωμένη μικρή δεξίωση μαζί με
τα συγχαρητήρια.
Τρίωρο σεμινάριο διατροφής και μαγειρικής Χαλκιδικής.
Πέμπτη 8 Μαΐου 2014
¨Ηταν μια πρωτότυπη εκδήλωση του γυναικείου τμήματος,
εμβόλιμη, η οποία διήρκησε τρεις ολόκληρες ώρες (7-10 μ.μ.),
στην οποία ο καθηγητής γαστρονομίας και τουρισμού Δρ Γ.
Παλησίδης, από τη Νικήτη, μέλος του Συλλόγου μας, μίλησε για την υγιεινή διατροφή και για τον πλούτο προϊόντων
που διαθέτει η Χαλκιδική και που δυστυχώς δεν τα γνωρίζει
ο κόσμος και δεν τα χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια επέδειξε τα
παρακάτω προϊόντα τα οποία πρόσφεραν δωρεάν και με προθυμία για τις ανάγκες του σεμιναρίου δέκα επιχειρήσεις που
ευδοκιμούν στη Χαλκιδική, μίλησε για την παραγωγή τους και
ανέλυσε για το κάθε προϊόν τη διατροφική του αξία και τον
τρόπο παρασκευής του: 1) Τυρί φέτα (Καραγιάννης, Αρναία),
2) Πράσινες ελιές (Δέας, Καλύβες Πολυγύρου), 3) Ελαιόλαδο
γαλανό ( Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου), 4) Ψωμί
σε καρβέλια (Φίλιππος Γαβανάς, Γαλάτιστα), 5) Χέλια καπνιστά (Α/φοί Σιμώνη, Γαλάτιστα), 6)Γάλα παστεριωμένο (Φάρμα
Ευριπίδη Σιμώνη, Γαλάτιστα), 7) Τσάι Χολομώντα (Οικογ. Επιχείρηση Κων. Παπακων/ντίνου, Ταξιάρχης), 8) Μέλι (Μελισσοκομικός Συν/σμός Σίθων, Νικήτη), 9)Λαχανικά (Γεωργικές
επιχειρήσεις Οικονομούδη, Ορμύλια) και 10) Ντολμαδάκια
Μαριάνας (Αμπελουργικός οίκος Καζάκη, Ν. Γωνιά).
Στη συνέχεια, βοηθούμενος από μια πενταμελή ομάδα μαθητών του, ο κ. Παλησίδης έδωσε ένα απλό δείγμα παρασκευής φαγητού. Παρασκεύασε μέσα σε λίγα λεπτά μπροστά στα
έκπληκτα μάτια των παρισταμένων μια πελώρια σαλάτα , μήκους ενός μέτρου και πλάτους πενήντα εκ. ,που την ονόμασε
σαλάτα της Χαλκιδικής, χρησιμοποιώντας οκτώ από τα παραπάνω υλικά (το τσάι και το γάλα προσφέρθηκαν πριν την
έναρξη του σεμιναρίου όπου τα γεύθηκαν όλοι και ευφράνθη-

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. την Παρασκευή 4-4-2014 έδωσε συνέντευξη στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Χαλκιδικής
Χαλκιδική TV ( Ν. Μουδανιά), όπου ανέπτυξε τη δράση και
τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του Συλλόγου μας.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ., το Σάββατο 5-4-2014, μετέβη στη
Γαλάτιστα, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση και
χαιρέτισε την έναρξη των διήμερων εκδηλώσεων Κατούνεια
Β΄ 2014, που οργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης Ανθεμούς, προς
τιμή και μνήμην του εκ Γαλατίστης καταγομένου ευεργέτου
της Θεσσαλονίκης και της Γαλάτιστας Νικολάου Κατούνη.
Εκδηλώσεις αλληλεγγύης το ΠΑΣΧΑ 2014
Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα ο Σύλλογός μας έστειλε: 1) Στις φυλακές Κασσάνδρας ευχές και ατομικά είδη-δώρα
για τους κρατούμενους και 2) Χρηματικό ποσό στο Σύλλογο
Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορ. Ελλάδος Η
ΛΑΜΨΗ για τα άρρωστα παιδάκια που έχουν ανάγκη βοήθειας και υποστήριξης.
Αναβολή δύο εκδηλώσεων
Αναβλήθηκαν 1) Η εμφάνιση του χορευτικού στο Γαλαρινό
στις 2 Μαΐου 2014, εορτή του Αγ. Αθανασίου, λόγω τοπικού
πένθους και 2) Η εμφάνιση της χορωδίας στη Μεγ. Παναγία
στις 4 Μαΐου 2014, λόγω κωλύματος του Δεσπότη να παραστεί στο μνημόσυνο των αειμνήστων μελών του Παγχαλκιδικού που εφέτος αποφασίσαμε να το τελέσουμε εκτός Θεσσαλονίκης με την παρουσία Μητροπολίτου.
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καν), και αφού την περιποιήθηκε και τη στόλισε μαζί με βοηθούς του, μίληξσε για εναλακτικές παρασκευές, και απάντησε
σε πληθώρα ερωτημάτων. Τέλος την πρόσφερε σε μπολάκια
στις και στους παρευρισκομένους οι οποίοι την κατανοστιμεύθηκαν.. Ο Πρόεδρος συνεχάρη και ευχαρίστησε τον επιστήμονα γαστρονόμο και τους μαθητές του και απέσπασε την
υπόσχεση το επόμενο σεμινάριο τον Οκτώβριο το σεμινάριο
να περιλαμβάνει κτηνοτροφικά και αλαντικά προϊόντα.
Επίσης παίνεψε με ιδιαίτερα καλά λόγια τις δέκα εταιρίεςπρομηθευτές, λέγοντας για την καθεμιά ένα καλό λόγο.

πανάληπτες στιγμές, τρυφερότητας, αγάπης, συγκίνησης, που
το περίσσευμα καρδιάς της κ. Φρόσως μας μετέδωσε, με τη
μοναδική ερμηνεία των επιλεγμένων τραγουδιών. Στο τέλος
έγινε κάτι πρωτοφανές. Όλοι όρθιοι χειροκροτούσαν παρατεταμένα και την ασπάζονταν με θέρμη. Ο Πρόεδρος ευχαριστώντας δεν εύρισκε λόγους να εκφράσει αυτό που ό ίδιος και
το πλήθος αισθάνονταν! Στο τέλος παρετέθη μικρή δεξίωση
και όλοι και όλες έφυγαν παίρνοντας, μαζί με τα πληθωρικά
συναισθήματα που βίωσαν, και ένα γλαστράκι, προσφορά
του κ. Χρήστου Παπά, μέλους του Συλλόγου μας, που διατηρεί μεγάλο φυτώριο στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου ΘέρμηςΠανοράματος, αφού προηγουμένως.
ΚΥΡΙΑ ΦΡΟΣΩ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Εμφάνιση του χορευτικού στον Ταξιάρχη. Πέμπτη 8 Μαΐου 2014
Την ίδια μέρα το χορευτικό τμήμα με συνοδό το μέλος του
Δ.Σ. κ. Στέργιο Λυρτζή και το χοροδιδάσκαλο κ. Θ. Φλώρο, καλεσμένο από του Σύλλογο των Απανταχού Ταξιαρχιωτών,ταξίδεψε στον Ταξιάρχη, όπου εμφανίστηκε και χόρεψε στις
εκδηλώσεις που είχε το χωριό λόγω της γιορτής του Αγίου
Χριστοφόρου. Η εμφάνισή του κατά γενική ομολογία ήταν
πολύ καλή, χειροκροτήθηκε και έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στη
γιορτή. ΟΙ Ταξιαρχιώτες, φιλόξενοι όπως πάντα, περιποιήθηκαν ιδιαίτερα το συγκρότημα. Ευχαριστούμε.

Εγκαίνια έκθεσης χειροποίητων δημιουργημάτων γυναικών. Τετάρτη 14-5-2014.
Το γυναικείο τμήμα οργάνωσε και εφέτος με επιτυχία την ετήσια έκθεση με τα δημιουργήματα των χεριών των γυναικών:
κοσμήματα και πλεκτά, που μόνες κατασκεύασαν παρακολουθώντας τα μαθήματα που γίνονταν στο Σύλλογο, όλο το
χειμώνα δωρεάν από την κ. ΄Αννα Κομνανίδου, η οποία μιλώντας αμέσως μετά τη έναρξη αναφέρθηκε στη δουλειά που
έγινε στο τμήμα, τα έργα του οποίου ήταν περίτεχνα τακτοποιημένα στα τραπέζια και στους τοίχους σε μια εντυπωσιακή
διάταξη. Στη συνέχεια μίλησε η κ. Γεωργία Πούλου για τη δουλειά που έγινε στο τμήμα φιλαναγνωσίας που λειτούργησε για
πρώτη φορά στο τμήμα γυναικών και με προβολή έδειξε τα
βιβλία που αναγνώσθηκαν. Ακολούθησε σύντομη αναφορά
της κ. Ελευθερίας Τσαμούρη και αμέσως τα εγκαίνια κήρυξε
ο Πρόεδρος του Συλλόγου ο οποίες ευχαρίστησε την κ. Κομνιανίδου για την αφιλοκερδή προσφορά της και τις κυρίεςμαθήτριες για τα δημιουργήματά τους. Η πλούσια δεξίωση
που ακολούθησε ήταν προσφορά των ιδίων των γυναικών του
τμήματος. ΄Όλα τα κατασκεύασαν με τα χεράκια τους. Μπράβο τους. Η έκθεση έμεινε ανοιχτή και την επόμενη μέρα.

Εορτασμός ημέρας της μητέρας. Κυριακή 11-5-2014
Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε, για πρώτη
φορά, εκδήλωση προς τιμή της μητέρας. Η αίθουσα καταστολισμένη με λουλούδια σε γλάστρες και σε ανθοδοχεία, γέμισε
πολύ νωρίς. Την όλη γιορτή: σενάριο, σκηνοθεσία, απαγγελίες
και τραγούδια, επιμελήθηκε και παρουσίασε η πολυτάλαντη
ΚΥΡΙΑ Φρόσω Σαρδελλά, επίλεκτο μέλος του Συλλόγου μας.
Στο πιάνο ήταν η κ. Μαρία Βαφειάδου, ενώ ποιήματα απήγγειλε και η κ. Μαρία Γτρίβα.
Η όλη εκδήλωση δεν ήταν μια απλή ομιλία. ΄Ηταν μια συνεχής
εναλλαγή λόγου, μουσικής και απαγγελιών ποιημάτων κυρίως
του δικού μας ποιητή Γιάννη Καραμίχου. Η απόδοση υπήρξε
εκπληκτική. ¨Ολοι όσοι την παρακολουθήσαμε βιώσαμε ανε-

* * *

Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων 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 Κασσανδρινών Θεσσαλονίκης
Μετά από αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 προέκυψε νέο Δ.Σ. για τη διετία 2014-2015 το
οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος Ελένη Μπλιόσκα, Αντιπρόεδρος
Σταύρος Μαριάδης-Λογγινίδης, Γεν. Γραμματέας Θεόδωρος
Νικολαΐδης, Ταμίας Γεώργιος Δαλαμάγκας, Οργαν. Γραμματέας Δήμητρα Παπαγιάννη, και μέλη Καρολίνα Μακρογιάννη
και Παύλος Παπαδημητρίου.
Ο Παγχαλκιδικός εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του .

υπέρ υγείας μελών και φίλων, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Βρυούλων. Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα του Ναού
και συγκεντρώθηκαν χρήματα από προαιρετικές εισφορές,
για το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου.
Στις 16 Απριλίου ομάδα μελών του Συλλόγου, επισκέφθηκε
το Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» και όπως κάθε χρόνο πρόσφερε δώρα στα παιδιά, για τις γιορτές του Πάσχα.
Στις 22 Απριλίου ο Σύλλογος, συμμετείχε ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ιστορικής Επετείου της 3ης ημέρας του
Πάσχα, στην Ιερισσό.
Κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο των Ηρώων και στη συνέχεια
της γιορτής, μοίρασε τσουρέκια στους επισκέπτες.
Στις 11 Μαΐου ημέρα Κυριακή, ομάδα μελών και φίλων του
Συλλόγου, συμμετείχε στην καθιερωμένη γιορτή του Ελληνικού Παιδικού χωριού στο Φίλυρο, στην προσπάθεια της συνεχούς ενίσχυσης του έργου του.

Του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας με επιτυχία το έργο του, παρουσίασε τις εξής δραστηριότητες κατά
το διάστημα του 2ου τριμήνου τρέχοντος έτους.
Συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου το Σάββατο του Λαζάρου
τελέσθηκε η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία, με αρτοκλασία

συνέχεια στη σελίδα 47
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Τα Παραρτήματα και οι Αντιπρόσωποι του Συλλόγου
α)α

Οι έδρες των
Παραρτημάτων

Οι αντιπρόσωποι
με τα τηλέφωνά τους

Σημεία αναφοράς
των Παραρτημάτων

1.

Άγ. Νικόλαος

Σμάγας Δημήτριος
6942095999

Καφέ - Μπουγάτσα Ελευθ.Σαραφιανού
2375031558 (κεντρική πλατεία)

2.

Αρναία

Παντελής Ζωγράφος
6956140250

Εμπορικό κατάστημα Γιαννούση
2372022209 (παραπλεύρως Δασαρχείου)

3.

Γαλάτιστα

Σουάνης Αστέριος
6978262440

Κατάστημα νεωτερισμών ιδίου
2371031201 (πλησίον γραφ.Κοινότητας)

4.

Ζερβοχωρίων

Μπαμπαΐτης Χρήστος
6976601853

Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ
2371061210 ( Δημ. Τζάγιας)

5.

Ιερισσός

Ταλέας Φώτιος
6944758623

Γραφείο ιδίου Ν. Ρόδα
237731644

6.

Κασσάνδρεια

Παραλής Νικόλαος
2374022475

Φαρμακείο ιδίου (στον πεζόδρομο)
2374022474

7.

Ν. Καλλικράτεια

Μακαρίτης Βασίλειος
6944343867

Βιβλιοπωλείο Νικ. Μπούρμπουλα
2399021885 (κεντρική πλατεία)

8.

Ν. Μαρμαράς

Γκιζγκής Χρήστος
6977447848

Κοινοτ.κατάστημα Ν. Μαρμαρά
2375071242

9.

Ν. Μουδανιά

Χατζηπαπάς Αθανάσιος
6976762043

Βιβλιοπωλείο Οιωνός
2373025139 (πλησίον κεντρ. πλατείας)

10.

Ν. Τρίγλια

Οικονομίδης Αλέξ.
6976238375

Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ
6948725569 (Ελένη Γκίκογλου)

11.

Νικήτη

Κωστίκας Στυλιανός
6974792466

Γραφ. Ασφαλειών ιδίου
2375022164 (έναντι εισόδου Δημ. Σχολ.)

12.

Ορμύλια

Γκαρλής Βασίλειος
6973557907

Βιβλιοθήκη τ. Δήμου Ορμύλιας
2371351040 (στο Δημαρχείο)

13.

Παλλήνη
(Πολύχρονο)

Βαμβακάς Αστέριος
6974486323

ΚΑΠΗ Πολυχρόνου
2374051683

14.

Πολύγυρος

Κανατάς Ιωάννης
6945822836
Διαμαντουλάκης Γ.
6977007729

Κατάστημα τυροκομικών Αντ. Βερροιώτης
2371022204 Κων/πόλεως 15, Πολύγυρος
Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου
2371021420 (ισόγειο Δημαρχείου)

15.

Συκιά

Ντέμπλας Κυπαρίσσης
6973399092

Κοινοτικό κατάστημα Συκιάς
2375350200

16.

Βασιλικά

Σαμαράς Αστέριος
6978279448

Καφενείο Γεωργ. Νικολούδη
2396022738 (κεντρική πλατεία)

17.

Επανωμή

Λάτσιος Γρηγόριος
6944450896

Φαρμακείο Πράτανου-Λάτσιου Γερακίνα
2396041240 (κεντρική πλατεία)

18.

Ζαγκλιβέρι

Μπαλμπάτσης Άγγελος
6974372972

Εστιατόριο «Πλάτανος»
2393031390 (κεντρική πλατεία)

Ανταποκριτές και σε όλα τα χωριά
Για να ολοκληρωθεί η οργανωτική δομή του Συλλόγου ώστε η παρουσία του να καλύπτει ολόκληρη τη Χαλκιδική το Δ.Σ. αποφάσισε να ορίσει ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ σε όλα τα χωριά, μέσω των οποίων θα γίνεται αμφίδρομη πληροφόρηση και ενημέρωση των εκεί μελών με την έδρα και της έδρας με τα μέλη.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να ορισθούν ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ στα χωριά τους (προτιμητέοι οι μόνιμοι κάτοικοι ή οι
επισκεπτόμενοι συχνά τον τόπο τους) να γνωρίσουν την πρόθεσή τους τηλεφωνικά
στον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτη μέχρι τέλος Ιουνίου, ώστε
45
στο επόμενο τεύχος να δημοσιευθούν τα ονόματα με τα λοιπά στοιχεία τους 6946 470157.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 19ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2011, 2012 & 2013 & 2014
ΛΥΚΕΙΑ

2011

2012

2013

2014

ΝΙΚΗΤΗΣ

89

92

92

95

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.Ε.Λ.

110

114

107

120

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Εσπερινό)

42

53

43

46

ΑΡΝΑΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

246

228

216

231

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

151

155

152

141

ΙΕΡΙΣΣΟΥ Γ.Ε.Λ.

142

139

124

123

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

54

56

61

58

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

261

231

239

262

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

99

91

89

42

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

172

191

196

187

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ

64

60

64

66

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Γ.Ε.Λ.

381

416

442

442

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

162

162

166

165

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

140

140

146

145

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

358

354

332

305

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Γ.Ε.Λ.

188

217

234

220

ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ

20

27

16

ΣΥΚΙΑΣ Γ.Ε.Λ.

119

117

122

102

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

100

94

102

106

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΣΠ.

54

60

63

58

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

29

38

33

26

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Λ.Τ.

68

55

54

47

ΣΥΚΙΑΣ

121

121

90

109

ΟΡΜΥΛΙΑΣ Λ.Τ.

89

83

89

92

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Λ.Τ.

54

65

55

58

Σύνολο μαθητών Γυμνασίου 3.616

3.486 3.470 3.374

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ Λ.Τ.

88

124

134

131

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

2011

2012

2013

2014

24

20

21

ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΟΣ

66

65

66

50

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

116

124

124

125

ΑΜΜΟΛΙΑΝΗΣ

25

21

23

23

ΑΡΝΑΙΑΣ

133

144

142

148

ΑΦΥΤΟΥ

105

94

88

85

ΑΘΩΝΙΑΔΑΣ Λ.Τ.
ΕΠΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

-

59

38

31

ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

-

84

80

72

ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

-

293

288

277

ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ

-

201

220

212

ΒΑΒΔΟΥ

19

16

16

10

ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

-

182

184

236

ΒΑΡΒΑΡΑΣ

25

31

32

32

ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

-

154

164

177

ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ

42

50

48

51

Σύνολο Μαθητών Λυκείων

2.112 3.177 3.216 3.253

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

202

200

191

191

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΩΝ

97

93

90

90

ΕΙΔΙΚΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

12

13

19

20

ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

16

13

11

11

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

124

112

114

112

ΙΕΡΙΣΣΟΥ 1ο

102

121

118

110

ΙΕΡΙΣΣΟΥ 2ο

116

116

102

105

ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

88

78

79

73

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

109

108

113

109

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 1ο

153

153

152

142

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2ο

138

128

107

103

16

17

15

17

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

90

76

70

71

ΑΡΝΑΙΑΣ

105

101

108

118

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ

126

130

115

112

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

192

199

209

207

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

392

352

325

333

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

105

89

92

91

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

286

276

291

300

Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ

124

111

109

99

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1ο

344

324

287

275

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2ο

270

282

289

292

Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ

214

207

217

215

Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ

98

96

90

86

ΚΡΗΝΗΣ

46

ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ

98

109

109

107

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ

151

158

150

143
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ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ

55

55

25

65

ΟΡΜΥΛΙΑΣ

242

243

228

207

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

37

37

44

42

ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

51

50

55

53

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

29

31

33

27

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

67

68

60

58

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1ο

262

248

243

237

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

81

91

87

89

Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2ο

184

216

208

225

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

110

98

92

90

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1ο

274

268

266

251

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

217

204

204

208

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2ο

261

237

232

237

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1ο

199

208

206

206

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3ο

149

143

131

135

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2ο

177

171

179

187

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4ο

156

152

158

162

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3ο

84

84

87

86

Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

84

89

95

102

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

113

111

108

105

Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ

62

63

68

63

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

89

78

79

78

ΣΑΡΤΗΣ

75

73

69

78

57

56

61

62

Ν. ΦΛΟΓΗΤΩΝ-Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ

Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ

163

165

174

176

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

135

133

136

123

Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ

165

170

167

169

ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

37

36

33

31

Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ

218

198

182

193

ΣΤΑΝΟΥ

78

73

78

79

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ 1ο

146

145

146

163

ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

53

47

50

53

Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2ο

131

131

129

118

ΣΥΚΙΑΣ

131

126

120

111

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

41

48

40

36

ΤΑΞΙΑΡΧΗ

51

51

51

49

ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ

67

59

56

54

ΤΟΡΩΝΗΣ

7

8

10

7

174

182

190

193

ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ

78

83

80

76

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

24

31

40

42

ΧΑΝΙΩΤΗΣ

60

48

51

60

ΟΛΥΝΘΟΥ

71

72

72

70

Συνολο μαθητων Δημ.
Σχολειων

6.972

6.844

ΝΙΚΗΤΗΣ

6.732 6.707

* * *
συνέχεια από σελίδα 45
Τέλος προγραμματίζεται 3ήμερη εκδρομή περί τα τέλη Ιουνίου, με προορισμό το Πήλιο.

Μπουλάκη - Λυπηρίδου Μαρία Πρόεδρος,
Τσίκουλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος,
Βερροιώτης Πάνος Γραμματέας,
Κελιαφάνος Απόστολος Ταμίας,
και μέλη Τσαμουρτζή Μαρία, Τσολοδήμος Κων/ντίνος και Δημηνάς Αθανάσιος.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο σας.

Του Συλλόγου Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γεν. Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2014 αναδείχτηκε νέο Δ.Σ. το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

* * *

Έντυπα που λάβαμε
Βιβλία που λάβαμε
Ίχνη στο χρόνο. Ποιητική συλλογή του Γιάννη Καραμίχου.
Θεσσαλονίκη 2013.

Εφημερίδες
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της ΄Ενωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 121, Ιανουάριος- Μάρτιος 2014.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Ομβριανός Πετροκεράσων. Φ 89, Ιανουάριος-Μάρτιος
2014.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 146,
Ιανουάριος-Μάρτιος 2014
Γαλάτιστα. Εφημερίδα Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης « Η Ανθεμούς ». Φ.22, Απρίλιος 2014.

Περιοδικά
Αρναία, τ.102 Ιανουάριος - Μάρτιος 2014. Εκδότης ο κ. Δημ.
Θ. Κύρου, θεολόγος - φιλόλογος.
Βοϊακή Ζωή. Περιοδικό της Βϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης, τ.
239 Δεκέμβριος 2013
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ. 149 Ιανουάριος- Μάρτιος 2014.
΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.
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Η ΧΟΡΗΓΙΑ

* * *
Χορηγός του παρόντος 19ου τεύχους είναι ο

κ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ν Ι Κ. Μ Ι Χ Ο Σ
από τη Στρατονίκη, επιτυχημένος επιχειρηματίας, μέλος του Παγχαλκιδικού (Α.Μ. 776).
Το Δ.Σ. εκφράζει ολόθερμες ευχαριστίες προς τον κ. Μ ί χ ο και τον εγγράφει στον κατάλογο των χορηγών, ως χορηγό του 19ου τεύχους του Παγχαλκιδικού Λόγου, για παντοτινή μνήμη και τιμή.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ι. Μίχος επιχειρεί στον τομέα της πληροφορικής και των λογισμικών υπηρεσιών
προς μεγάλες εταιρίες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Η έδρα της επιχειρήσεώς του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Κωνσταντινουπολίτικα, Τούμπα), στην οποία εργάζονται υπό τις
οδηγίες του 200 και πλέον εργαζόμενοι και έχει για πελάτες 20.000 επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες.
Ο κ. Μίχος είναι από τα επιχειρηματικά αναστήματα, για τα οποία μπορεί να σεμνύνεται η Χαλκιδική
ολόκληρη. Γιός μεταλλωρύχου ξεκίνησε από το μηδέν, φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο της ιδιαίτερης
πατρίδας του της Στρατονίκης ( είχε δάσκαλο τον πρόεδρο του Συλλόγου μας κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη),
στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Αρναίας, στη Σχολή οικονομικών επιστημών του ΑΠΘ και ευθύς αμέσως
άρχισε να εργάζεται και να επιχειρεί, με αποτέλεσμα να φθάσει σήμερα στην κορυφή της επιχειρηματικής δράσης του. Του ευχόμεθα υγεία και χαρά να του χαρίζει ο Θεός.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:
Ο κ. Μίχος στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαίου 2014 εξελέγη Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη.
Συγχαρητήρια και ευχές για επιτυχία στο έργο του.
Το Δ.Σ.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
Μέχρι σήμερα χορηγοί του περιοδικού είναι :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ (τ.1-4), ΑΣΤΕΡΙΟΣ 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),
ΜΑΓΔΑ ΚΕΚΕΡΗ-ΣΛΙΝΗ ( τ. 15), ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (τ. 16),
ΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ, ΚΑΙΤΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ (τ.17).
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (τ.18), ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ (τ.19)

Το επόμενο 20ό τεύχος

Το επόμενο 20ό τεύχος θα κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου 2014.
Πέρας αποστολής εργασιών 10 Αυγούστου 2014, στο e-mail: mkartsioti@gmail.com

Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ Γ Ι Α Τ Ο 2 0 ό Τ Ε Υ Χ Ο Σ
Για την έκδοση του 20ού τεύχους που κοστίζει 1.980 ευρώ και θα κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου 2014. Μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι χορηγοί για το ίδιο τεύχος.
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ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Δεύτερη δημοσίευση
Όπως ανακοινώθηκε στη ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2014, ένας από τους
στόχους της καινούργιας χρονιάς είναι η απόκτηση νέας μεγαλύτερης αίθουσας σε αντικατάσταση
της υπάρχουσας που έχει έκταση 150 τ.μ., και που δεν επαρκεί πλέον, γιατί ο Σύλλογος μεγάλωσε και
η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο είναι επιτακτική. Αυτό θα το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι, αφού σε
μεγάλες εκδηλώσεις αρκετοί μένουν όρθιοι και άλλοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν ελλείψει χώρου. Πέρα από το περιορισμένο εμβαδόν της η αίθουσα έχει στο μέσον της μια μεγάλων διαστάσεων κολώνα που αχρηστεύει ένα τμήμα της, σε ότι αφορά την οπτική επαφή των θεατών-ακροατών
με την οθόνη προβολών, το τραπέζι των ομιλητών ή το βήμα. Επίσης δεν επαρκεί ούτε εξυπηρετεί
για τα μαθήματα (πρόβες) των πολυπληθών τμημάτων (χορευτικών και χορωδίας), γιατί αναγκάζονται οι χορευτές να χορεύουν γύρω από την κολώνα, χωρίς να βλέπουν τον χοροδιδάσκαλο.
Η νέα αίθουσα που χρειάζεται ο Σύλλογος πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής περίπου χαρακτηριστικά:
1. Να βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί η πλειονότητα των Χαλκιδικιωτών.
2. Να είναι ισόγεια ή σε όροφο, αποκλειομένου του ημιυπόγειου.
3. Να έχει εμβαδόν τουλάχιστο 200 τ.μ. από τα οποία τα 150 τ. μ. να είναι χωρίς κολώνα για να χρησιμοποιείται ως αίθουσα εκδηλώσεων και τα υπόλοιπα 50 τ.μ. για γραφεία τόσο του Παγχαλκιδικού,
όσο και των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
4. Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται σε στάση της αστικής συγκοινωνίας.
5.-Να είναι σε οικοδομή χτισμένη με τον νέο γενικό οικοδομικό κανονισμό.
6. Δεν ενδιαφέρει αν βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο, ούτε αν έχει βιτρίνα ή τζαμαρία.
7. Η τιμή της να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του Συλλόγου.
Με βάση τα όσα λέχθηκαν στη Γεν. Συνέλευση και με όσα γράφονται σ’ αυτό το σημείωμα, ας
έχει ο καθένας το νου του μήπως στη γειτονιά του ή παρά πέρα υπάρχει αυτό που ζητούμε. Και αν
βρεθεί κάτι ενδιαφέρον γρήγορα τηλεφωνήστε στον πρόεδρο 318840 ή 6946470157. Υπόψη, ότι μ’
αυτόν τον τρόπο βρέθηκε η αίθουσα που σήμερα έχουμε. Την είχε εντοπίσει τότε (2002) η κ. Κική
Καραβάτου, το ανέφερε στο Δ.Σ., το οποίο έκανε τις συμφωνίες και προχώρησε στην αγορά.
Μεσίτες γίνονται δεκτοί.

Ζητείται χώρος-διαμέρισμα
για την ίδρυση τμημάτων ενισχυτικής-φροντιστηριακής διδασκαλίας δωρεάν, σε αδύνατουςάπορους μαθητές τέκνα των μελών του Συλλόγου μας
Το Δ.Σ. προσανατολίζεται στη ίδρυση και λειτουργία, από τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015, φροντιστηριακών
τμημάτων για ενισχυτική διδασκαλία, με φροντίδα και ευθύνη του Παγχαλκιδικού, για μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου, που οι γονείς τους (κυρίως μέλη του Συλλόγου μας) δεν είναι σε θέση να πληρώσουν δίδακτρα σε
φροντιστήρια. Στα τμήματα θα διδάσκουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ πεπειραμένοι καθηγητές όλων των
ειδικοτήτων, μέλη ή μη του Συλλόγου μας και η φοίτηση θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ για τους μαθητές.
΄Ηδη έχει γίνει σχετική προεργασία και έχει βρεθεί ο διευθυντής σπουδών και η πρώτη ομάδα καθηγητών, η
οποία με ενθουσιασμό αποδέχτηκε την πρόταση.
Εκείνο που λείπει είναι η στέγη. Ζητείται δηλαδή ένα μικρό διαμέρισμα με δύο ή τρεις χώρους ώστε να
λειτουργούν ταυτόχρονα δύο ή τρία τμήματα, στη ανατολική Θεσσαλονίκη με προτίμηση να βρίσκεται
κοντά σε στάση του ΟΑΣΘ.
Εάν κανείς διαθέτει έναν τέτοιο χώρο ευχαρίστως θα το δεχόταν ο Σύλλογος ως ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς δηλαδή την καταβολή ενοικίου, αλλά με την υποχρέωση να πληρώνει από το ταμείο του: κοινόχρηστα, φως,
νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, χαράτσι και καθαριότητα. Περιμένουμε την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος ώστε να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης για να εκδώσουμε αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωσηπρόσκληση για τις εγγραφές και τον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων.
Το θέμα το χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης στον οποίο μπορείτε να
απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 470 157 και 2310 318 840.
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ΠΕΝΘΟΣ
Αποβίωσε στις 18-3-2014 η Αικατερίνη Κυργιαφίνη, μέλος του Συλλόγου μας (Α.Μ. 145), σύζυγος του
αείμνηστου ιατρού και τ. βουλευτή από το Στανό Ιωάννη Κυργιαφίνη. Στους οικείους της ο Παγχαλκιδικός
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ.

Δωρεές
1. Η Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγ. ΄Ορους μας έστειλε 30 ευρώ ως «ευλογία» για την ενίσχυση του Συλλόγου..
Σημειώνεται ότι στη Μονή στέλνεται τακτικά και δωρεάν το περιοδικό ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, όπως και στα άλλα 19 Μοναστήρια του Αγ. ΄Ορους καθώς και
στην Ιερά Επιστασία στις Καρυές.
2. Η ιατρός κ. Αιμιλία Παπαθανασίου του Μαυρουδή και της Κατίνας Κατσαρού, από την Αρναία, μέλος του Παγχαλκιδικού (Α.Μ.922), κατέθεσε στο
ταμείο μας 50 ευρώ για την ενίσχυση του Συλλόγου.
3. Ο κ. Γεώργιος Γιαννούσης, επιχειρηματίας από την Αρναία, πρόσφερε και εφέτος στο ταμείο του Συλλόγου 200 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί το
βοήθημα που προσφέρει κάθε χρόνο για τις γιορτές του Πάσχα ο Σύλλογος στους φυλακισμένους.
Το Δ.Σ. εκφράζει προς όλους θερμές ευχαριστίες

Δωρεά εις μνήμην
Ο ιατρός (ορθοπεδικός χειρουργός) κ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ, μέλος του Συλλόγου μας (Α.Μ. 417), από τον Πολύγυρο, πρόσφερε στο Ταμείο μας
500 ευρώ είς μνήμην του πατέρα του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ που απεβίωσε στις 18-2-2014. Το Δ.Σ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες, ευχόμενο η μνήμη του να μείνει αιωνία. Σημειώνεται ότι ο γιατρός δέχεται ασθενείς και στο νέο του ιατρείο στον Πολύγυρο, στην οδό Κύρκου Παπαγεωργάκη 35(έναντι
τ. Νομαρχίας) με τηλέφωνο 23710 24966.

Δωρεά βιβλίων στις βιβλιοθήκες: Των νέων του Αγ. Προδρόμου και του Δημ. Σχολείου Συκιάς
Α’ Οι νέοι της Κοινότητας Αγ. Προδρόμου Χαλκιδικής, ίδρυσαν δικό τους Πολιτιστικό Σύλλογο και άρχισαν να συγκεντρώνουν βιβλία για την ίδρυση και
βιβλιοθήκης. Ο Παγχαλκιδικός ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά τους δώρισε στους νέους μια εγκυκλοπαίδεια και ένα λεξικό του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ
και μερικά λογοτεχνικά και παιδικά βιβλία..
Β΄ Επίσης πρόσφερε τους τέσσερις τόμους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ και τις εκδόσεις του Συλλόγου, στο Δημοτικό Σχολείο της Συκιάς για τον πλουτισμό της βιβλιοθήκης του, μέσω του γνωστού υποπτεράρχου ε.α. κ. Νίκου Παπαδημητρίου, που τόσο φροντίζει για τη νεολαία του τόπου μας.
Με το σημείωμά μας αυτό απευθύνουμε σε όλους την εξής προτροπή: Τα βιβλία που έχετε διαβάσει και δεν τα χρειάζεστε και όσα άλλα σας περισσεύουν
να τα φέρνετε στην Εστία μας για τους νέους του Αγ. Προδρόμου και το Σχολείο της Συκιάς, που έχουν τόσο μεράκι. Περιμένουμε.

Υπόμνηση εθνικής εκδήλωσης 15ης Ιουνίου 2014
Την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 θα εορτασθεί με κάθε επισημότητα και με την παρουσία των Αρχών της χώρας η 193η επέτειος της φονικής μάχης των Βασιλικών, με θρησκευτικό μνημόσυνο στο καθολικό της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας (ώρα 10.15΄) και στη συνέχεια με στέψη του μνημείου των πεσόντων,
καπετάν Χάψα και συμμαχητών του. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο ηγούμενος της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας Μητροπολίτης Μιλήτου κ.
κ. Απόστολος . Η εκδήλωση γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, τους τρεις Δήμους Θέρμης (Βασιλικά), Πολυγύρου ( Γαλάτιστα, Γαλαρινός)
και Σιθωνίας (Συκιά) και τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο. Λεπτομερές πρόγραμμα θα εκδοθεί έγκαιρα.

Ευχαριστήριο για τη προσφορά προϊόντων στο σεμινάριο γνωριμίας με τα προϊόντα
της Χαλκιδικής και την παρασκευή τους.
4) Ψωμί καρβέλια: ΓΑΒΑΝΑΣ Γαλάτιστα.
5) Χέλια καπνιστά: Αφοί ΣΙΜΩΝΗ, Γαλάτιστα.
6) Γάλα: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ, Γαλάτιστα.
7) Τσάι Χολομώντα: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΥ και οικογένεια, Ταξιάρχης.
8) Μέλι ανθόμελο και πευκόμελο: ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ.
9)Λαχανικά: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ, Ορμύλια.
10) Ντολμαδάκια Μαριάννας: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΚΑΖΑΚΗ, Ν. Γωνιά.

Οι παρακάτω Χαλκιδικιώτικες επιχειρήσεις που επιχειρούν στη Χαλκιδική
μας, παράγουν εκλεκτά προϊόντα και δίνουν δουλειά σε πολλές Χαλκιδικιώτικα χέρια, μας πρόσφεραν δωρεάν τα προϊόντα τους για το σχετικό
σεμινάριο του Συλλόγου μας (βλ. ρεπορτάζ σελ. 43) τα οποία γνωρίσαμε,
γευθήκαμε και ομολογούμε μείναμε ενθουσιασμένοι
1) Τυρί φέτα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Αρναία.
2) Ελιές πράσινες: ΔΕΑΣ, Καλύβες Πολυγύρου.
3) Ελαιόλαδο γαλανό: ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ
Το Δ.Σ.
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Δρ. ιατρό κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΩΝΑ

Ιδιαίτερες ευχαριστίες με ευγνωμοσύνη εκφράζουμε και εφέτος προς το ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ του Συλλόγου μας δρ. ιατρό κ. Γεώργιο Βαγιωνά, γιατί για τρίτη συνεχή χρονιά μας διέθεσε γραμματέα, που
αμείβει και ασφαλίζει ο ίδιος, η οποία μας παρέχει γραμματειακή υποστήριξη, κρατάει το γραφείο
ανοιχτό κάθε μέρα 5-9 και την Παρασκευή 10-2 μεσημέρι και φροντίζει για την καθαριότητα και την
ευκοσμία της Εστίας. Ευχαριστούμε, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας και ευχόμαστε ο Θεός να του
χαρίζει υγεία και ευτυχία.
Το Δ.Σ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
18ης και 25ης Μαΐου 2014
Στις εκλογές που έγιναν τις Κυριακές 18 και 25
Μαΐου 2014 εκλέχτηκαν:

Δήμαρχος Θέρμης ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος
(επανεκλογή).

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, (επανεκλογή).

Δήμαρχος Θερμαϊκού ο κ. Κω/νος Μαυρομάτης
Δήμαρχος Λαγκαδά ο κ. Γιάννης Καραγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής
ο κ. Ιωάννης Γιώργος, (επανεκλογή).

Δήμαρχος Βόλβης ο κ. Διαμαντής Λιάμας

Δήμαρχος Πολυγύρου ο κ. Αστέριος Ζωγράφος,
(επανεκλογή).

Σημείωση: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης
Γιώργος και οι Δήμαρχοι: Αστέριος Ζωγράφος,
Ιωάννης Τζίτζιος, Ιωάννης Μίχος και Θεόδωρος
Παπαδόπουλος είναι επίλεκτα μέλη του Συλλόγου
μας.

Δήμαρχος Σιθωνίας ο κ. Ιωάννης Τζίτζιος, (επανεκλογή).
Δήμαρχος Ν. Προποντίδας ο κ. Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος Κασσάνδρας ο κ. Βασίλειος Κυρίτσης
και

Συγχαρητήρια και ευχές σε όλους

Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη ο κ. Γιάννης Μίχος,

Ο Παγχαλκιδικός απευθύνει σε όλους τους
εκλεγέντες θερμά συγχαρητήρια και τους
εύχεται να έχουν υγεία και δύναμη ώστε να
οδηγήσουν τον τόπο μας στην προκοπή. Η
συνεργασία με όλους ανεξαίρετα θεωρείται
δεδομένη.

Επίσης στους όμορους με το Νομό Χαλκιδικής
Δήμους, που και αυτοί ανήκουν στη γεωγραφική
ενότητα της Χαλκιδικής (είτε ολόκληροι είτε τμήμα τους), δήμαρχοι εξελέγησαν:

Δυο ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής
1. Ακύρωση εκδρομής-κρουαζιέρας
Η προαγγελθείσα για τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 συμμετοχή μελών μας σε κρουαζιέρα στο Αιγαίο και την
Αδριατική δεν θα πραγματοποιηθεί. Σε αντικατάσταση προγραμματίζεται για την ίδια περίοδο (τέλη Σεπτεμβρίου 2014) πολυήμερη εκδρομή με λεωφορεία στις Δαλματικές ακτές μέχρι Ντουμπρόβνικ- ΖάγκρεμπΛουμπλιάνα. Οι ημερομηνίες και το κόστος θα ανακοινωθούν σε όλα τα μέλη με γραπτό μήνυμα (SMS) μέσω
κινητών τηλεφώνων, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα της αγοράς και καταρτισθεί το πρόγραμμα.
2. Η λειτουργία των γραφείων τους θερινούς μήνες
Τα γραφεία του Συλλόγου από 20 Ιουνίου 2014 μέχρι 31 Αυγούστου 2014 θα ανοίγουν μόνο όταν παρίσταται ανάγκη ή ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του Δ.Σ. (6946470157).
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Νέα μέλη του Συλλόγου
εγγραφέντα μέχρι 15.05.2014
Αριθμός
Μητρώου

Αριθμός
Μητρώου

1.

Αγγελίδης Αλέξανδρος

Πυργαδίκια

1323

33. Παπαοικονόμου Ιωάννης

Αρναία

1355

2.

Βικίας Χρήστος

Αρναία

1324

34. Κασσανδρινού Σόνια

Νικήτη

1356

3.

Βασιλειάδης Βασίλειος

Στάγειρα

1325

35. Καλογεροπούλου Δέσποινα

Βουρβουρού

1357

4.

Χατζηδήμου Αργυρή

Αρναία

1326

36. Δαμιανίδου Ελένη

Ν. Μαρμαράς

1358

5.

Παππά Αργυρώ

Κρήνη

1327

37. Μιχαηλίδης Δημήτρης

Άγ. Νικόλαος

1359

6.

Κουταλή Ευγενία

Θεσ/νίκη

1328

38. Παλησίδης Γεώργιος

Νικήτη

1360

7.

Μουχτάρη Καλλιόπη

Παλαιόχωρα

1329

39. Τσανανά Ελένη

Στρατονίκη

1361

8.

Στύλου Αναστασία

Ριζά

1330

40. Τσανανά Μαρία

Στρατονίκη

1362

9.

Παπαδοπούλου Ανθούλα

Πολύγυρος

1331

41. Τριανταφύλλου Αντιγόνη

Κασσάνδρεια

1363

10. Μαστορούδη Ελένη

Βασιλικά

1332

42. Μαυρομιχάλη Παρασκευή

Ν. Φλογητά

1364

11. Καϊάφα - Σαροπούλου Μίνα

Κασσάνδρεια

1333

43. Βαρμάζη - Μοδιάτη Αγαθή

Θεσ/νίκη

1365

12. Στεφάνου - Ραβανού Δήμητρα Πολύγυρος

1334

44. Καρακυριαζής Κων/νος

Νικήτη

1366

13. Τσαλγατίδης Δημήτριος

Πολύχρονο

1335

45. Βαμβούση Ευανθία

Θεσ/νίκη

1367

14. Σχοινά Βασιλική

Κασσάνδρεια

1336

46. Βαμβακάς Αθανάσιος

Φούρκα

1368

15. Κακάλη Κλεάνθη

Ν. Φώκαια

1337

47. Ασημινάρης Χρήστος

Πολύγυρος

1369

16. Δούμπαλα Αφροδίτη

Γαλάτιστα

1338

48. Εμμανουηλίδου Βαλεντή

Θεσ/νίκη

1370

17. Παπουτσής Δημήτριος

Ορμύλια

1339

49. Παναγιωτίδης Φίλιππος

Βουρβουρού

1371

18. Σαμαράς Ζαχαρίας

Βάβδος

1340

50. Παπαστόικος Στόικος

Μεταγγίτσι

1372

19. Μπετσιά Λουκία

Πολύγυρος

1341

51. Κοντογιάννη Σουζάνα

Συκιά

1373

20. Νικολούδης Γεώργιος

Βασιλικά

1342

52. Τσολίδου Βικτωρία

Νικήτη

1374

21. Πλάκα Αγγελική

Βασιλικά

1343

53. Τσακνής Αργύριος

Αμμουλιανή

1375

22. Μοσχίδου Χαρίκλεια

Όλυνθος

1344

54. Καρρά Θάλεια

Ν. Μουδανιά

1376

23. Χλιούμης Ανδρέας

Ορμύλια

1345

55. Γαλάνη Βασιλική

Ν. Μουδανιά

1377

24. Αλεξάκη Ανοιξιά

Τρίλοφος

1346

56. Ζαμπόκας Γεώργιος

Αρναία

1378

25. Νταλός Μιχαήλ

Γαλάτιστα

1347

57. Παπάζογλου Γεώργιος

Στρατώνι

1379

26. Καρασαββίδης Λάζαρος

Αρναία

1348

58. Μερσίνη - Γούναρη Ιωάννα

Παρθενώνας

1380

27. Τσαμούρη Κατερίνα

Αρναία

1349

59. Τζιτζιλάκης Γρηγόριος

Άγ. Νικόλαος

1381

28. Οικονομίδου Έλσα

Θεσ/νίκη

1350

60. Μυταφτσή - Δήμου Μαρία

Άγ. Νικόλαος

1382

29. Καμπουρίδου Έφη

Θεσ/νίκη

1351

61. Κουταλόπουλος Αναστάσιος

Πολύγυρος

1383

30. Μολασιώτη Αικατερίνη

Στρατώνι

1352

62. Βέρρου Συρμίκα

Πολύχρονο

1384

31. Δουδάκη Μερώπη

Σίβηρη

1353

63. Ζαγκαρέτου - Περδίκη Μαρία

Αγία Παρασκευή 1385

32. Μιχαλοπούλου Σοφία

Σκιώνη

1354

64. Συρμαλόγλου Ελευθερία

Θεσ/νίκη

1386

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

ΑΛΛΑΞΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Μετά την απορρόφηση της ΑΤΕ από την Πειραιώς ο νέος αριθμός λογ/σμού είναι:

Πειραιώς 6 2 3 3 0 4 0 0 3 2 5 7 2

στον οποίο μπορούν να κατατίθενται πλέον οι συνδρομές.
Επίσης
ανακοινώνεται ότι η είσπραξη των συνδρομών ανατέθηκε από το Δ,Σ, για φέτος στην κ. Μάχη Κωστοπούλου την οποία μπορείτε να καλείτε, για να
παραλαμβάνει από το σπίτι ή το γραφείο σας ή όπου αλλού τις συνδρομές.
Τηλ. 2310413053 και κινητό 6932474037 και να σας εκδίδει αμέσως απόδειξη.

Στη μεγάλη παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεία
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου παρήλασε για πρώτη φορά, με το καινούργιο λάβαρο που κρατάει ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Γιάννης Κοτσάνης.
Παραστάτες: οι κυρίες Άννα και Δέσποινα Παπαδοπούλου (μάνα και κόρη, σύζυγος και θυγατέρα του ταμία μας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλου),
η κ. Άννα Τσότσου - Κυργιαφίνη, κ. Ελένη Μαυρίδου - Μπινομάκη και ο κ. Στέργιος Λυρτζής.
(Αρχείο: κ. Παναγιώτας Παυλίδου)
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