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Από το 1ο τεύχος στο 2ο

Μ

εγάλη είναι η χαρά και η ικανοποίηση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Έκδοσης από την υποδοχή που
έτυχε το πρώτο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Όλοι όσοι το πήραν στα χέρια τους το χάρηκαν ιδιαίτερα λες και τους έλειπε, όπως ένα είδος πρώτης ανάγκης.
Πράγματι η δημοσίευση του εξωφύλλου του πρώτου Καταστατικού με τις χρονολογίες 1909 ως έτους
ίδρυσης ( προφανώς επίσημης αναγνώρισης) και 1914 (μετά την απελευθέρωση) ως έτους εκτύπωσής του,
μαζί με τα κείμενα του αείμνηστου ευπατρίδη Στέφανου Κότσιανου και τον «πατέρα» του σημερινού Παγχαλκιδκού Λόγου, την ομώνυμη δηλαδή εφημερίδα του 1992, στερέωσαν με γραπτές πλέον αποδείξεις την
άποψη, σε συσχετισμό πάντοτε και με άλλες πληροφορίες-μαρτυρίες , ότι η αρχική ρίζα του Παγχαλκιδικού
είναι βυθισμένη στην πρώτη δεκαετία του περασμένου αιώνα (20ού). Είναι δηλαδή ο Παγχαλκιδικός Σύλλογός μας υπεραιωνόβιος. Και παρά τα εκατό και πλέον χρόνια του συνεχίζει να είναι έφηβος.
Η δημοσίευση εξάλλου των ονομάτων αυτών που τον διοίκησαν κατά καιρούς έκαμε ιδιαίτερη αίσθηση, αφού ήταν επιφανείς Χαλκιδικιώτες, καταξιωμένοι, που έδωσαν πνοή και κύρος στο Σύλλογο. Οι διατελέσαντες πρόεδροι: ο Στέφανος Κότσιανος, ο Αθανάσιος Φιλιππίδης, ο Πέτρος Παπαγεράκης, ο Θεόδωρος
Καλτσάς, ο Νικόλαος Παπανικολάου και ο Βρασίδας Κυργιαφίνης, ήταν από τα πρώτα ονόματα που γέννησε
ο τόπος μας. Από τα σπλάγχνα αυτού του Συλλόγου ξεπήδησε και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, το επιστημονικό σωματείο, της Χαλκιδικής, που εφέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του.
Πέρα απ’ αυτά η πλειάδα των έγκριτων αρθρογράφων: καθηγητών δημοσιογράφων, αρχαιολόγων ,ιατρών, λογοτεχνών, ποιητών, φιλολόγων και λοιπών επιστημόνων και μη, έδωσαν ιδιαίτερα βαρύτητα στο
περιοδικό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρή βάση για τη μελλοντική του πορεία. Θερμά και δημόσια τους
ευχαριστούμε όλους και περιμένουμε νέες συνεργασίες τους,
Ας μην επαναπαυόμαστε όμως στην πρώτη επιτυχία, γιατί ο στόχος μας είναι το περιοδικό να στεριώσει
και να ζήσει. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, από τους κορυφαίους λογοτέχνες και ποιητές της Θεσσαλονίκης,
μαζί με τα συγχαρητήρια για το περιοδικό, μας γράφει: «εύχομαι να αντέξετε και να το εκδίδετε σταθερά, γιατί
είναι πάρα πολύ δύσκολο».
Το πρώτο τεύχος τυπώθηκε σε 2.500 αντίτυπα και στάλθηκε σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, σε φίλους,
σε όλους τους Δήμους, στα Δημοτικά Διαμερίσματα, στα Σχολεία όλων των βαθμίδων, στους Βουλευτές
και στο Νομάρχη Χαλκιδικής καθώς και σε όλες τις Δημόσιες και Νομαρχιακές υπηρεσίας του Νομού μας.
Στάλθηκε επίσης και στη Νομαρχία και σε Δήμους της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το 2ο τεύχος με ποικίλη ύλη από παλαιούς και νέους συνεργάτες και αρκετές σελίδες με πληροφορίες και φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως ζητήθηκε από
τα μέλη μας.
Τις προσεχείς ημέρες βάζουμε μπρος για το 3ο τεύχος, το οποίο θα εκδοθεί περί το τέλος Απριλίου. Καλούμε όλους να μας στείλουν τις συνεργασίες τους έγκαιρα (το αργότερο μέχρι 20 Απριλίου 2010).
Και κάτι τελευταίο ΄Όπως είναι γνωστό στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου του 1821 διαδραματίσθηκαν τα
φοβερά γεγονότα του 1821 στη Χαλκιδική, με την επανάσταση του Πολυγύρου στις 17 Μαϊου 1821, στη
συνέχεια με τη φονική και πολύνεκρη μάχη στα Βασιλικά στις 10 Ιουνίου 1821 και το χαλασμό των χωριών
της Χαλκιδικής. Εφέτος θα αφιερώσουμε ένα μέρος του τρίτου τεύχους στα γεγονότα αυτά. Περιμένουμε
ανάλογες εργασίες, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα δύο μεγάλα γεγονότα Μαϊου-Ιουνίου 1821, αλλά για τα
όσα διαδραματίσθηκαν σε όλα τα χωριά μας. Μας δίνεται η ευκαιρία ν’ αναδείξουμε κάθε άγνωστη πτυχή
της ιστορίας της μαρτυρικής, μικρής αλλά ένδοξης πατρίδας μας, της Χαλκιδικής.
Το ίδιο θα επαναληφθεί και στα επόμενα τεύχη, για τα γεγονότα που ακολούθησαν τους καλοκαιρινούς
και φθινοπωρινούς μήνες του 1821 (χαλασμός Κασσάνδρας κλπ.).
Και μια παράκληση: Οι εργασίες καλό είναι να μην υπερβαίνουν τις τέσσερις σελίδες.
Φεβρουάριος 2010

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Οι τρεις βασικοί στόχοι του Συλλόγου μας για το 2010
πεζα αίματος κλπ.), που διευκολύνει όλα τα σωματεία
της Χαλκιδικής και τους Δήμους όταν το ζητούν, που
οργανώνει ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες, συνεστιάσεις
κλπ., κλπ. και που εκπροσωπεί τελικά έναν ολόκληρο
Νομό, πρέπει, είναι ανάγκη, να έχει πολλά, πάρα
πολλά μέλη, χιλιάδες μέλη, για να έχει δύναμη και
κύρος ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά, να δημιουργεί, και να εισακούεται.
Ζούμε στη Θεσ/νίκη πολλές δεκάδες χιλιάδες Χαλκιδιώτες και άλλοι τόσοι φίλοι μας, που είτε έχουν σπίτια
στη Χαλκιδική, είτε συγγένεψαν με αυτήν, είτε εργάσθηκαν σ’ αυτήν, είτε την αγαπούν. Δεν μπορεί ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, που θέλει να εκφράζει όλο αυτόν
τον κόσμο, να έχει μόνο 600-700 μέλη. Είναι πολύ λίγα
για τόσα μεγάλα που επιδιώκει. Το Δ.Σ. διαπιστώνοντας αυτή την αδυναμία αποφάσισε να κηρύξει εφέτος
πανστρατιά για εγγραφή νέων μελών. Σε πρώτη φάση
εφέτος πρέπει να διπλασιαστούν τα μέλη και την άλλη
χρονιά να τριπλασιαστούν, να πολλαπλασιαστούν.
Για το σκοπό αυτόν παρακαλούμε και προτρέπουμε:
Κάθε απλό μέλος, κάθε συμπατριώτη να εγγράψει
ένα-δύο νέα μέλη. Ζητήστε αιτήσεις(6946/470-157).

 Πρώτος στόχος: Η ολοκλήρωση του έργου της
κατασκευής του ανδριάντα του Αριστοτέλη και η
τοποθέτησή του στον εγκεκριμένο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο γλύπτης αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών κ. Γ. Τσιάρας συνεχίζει στο εργαστήριό του
τη «σμίλεψη» του αγάλματος του Αριστοτέλη και ελπίζουμε, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, σύντομα να το δούμε
τελειωμένο.
Εν τω μεταξύ με την υπ’ αριθμ. 1447/13-1-2010 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ αναμορφώθηκε η Επιτροπή παρακολούθησης του έργου και
νέος πρόεδρος ορίσθηκε ο καθηγητής της Σχολής Καλών
Τεχνών κ. Γεώργιος Κατσάγγελος. Με την ίδια απόφαση όρισε ως μέλη, τους: Δημήτριο Λυπουρλή, ομότιμο
καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας, Βασίλειο Κάλφα,
καθηγητή του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγική,
και Αριστοτέλη Μάνο, καθηγητή του Τμήματος ΙστορίαςΑρχαιολογίας, για την τελική αξιολόγηση του καλλιτεχνικού αποτελέσματος του διαγωνισμού φιλοτέχνησης του
ανδριάντα του Αριστοτέλη.
Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή είναι επταμελής με
τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο
(τα ανωτέρω) και τρία (3) από το δ.σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. Τα τρία αυτά μέλη του Συλλόγου είναι: Ο
Σταύρος Αυγολούπης, καθηγητής της Αστρονομίας του
ΑΠΘ, ο Θεόδωρος Τσαμούρης, πολιτικός μηχανικός και
η Μαρία Τσαμουρτζή, Αρχιτεκτόνισσα.
Η επιτροπή αυτή στο τέλος του μηνός Φεβρουαρίου
θα μεταβεί στο εργαστήριο του γλύπτη για την παραλαβή της πρώτης φάσης του έργου, προκειμένου μετά
την φάση αυτή να γίνει η χύτευσή του.
Το Δ.Σ. απευθύνει ανοιχτή έκκληση, προς όλους, για
την οικονομική στήριξη της προσπάθειας, γιατί η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη (135.000-140.000 ευρώ) και
δυσανάλογη προς το μέγεθος και τις δυνατότητες του
Συλλόγου μας.

 Τρίτος στόχος : Η συνεργασία με τους άλλους
πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών της Χαλκιδικής, που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη για κοινή
δράση και κοινές εκδηλώσεις..
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλία και θα επιδιώξει να αναπτυχθούν δεσμοί συνεργασίας με τους άλλους Συλλόγους που λειτουργούν στη
Θεσσαλονίκη, για κοινές δράσεις και κοιν εκδηλώσεις
στη βάση της ισοτιμίας όλων. Ο Παγχαλκιδικός είναι
πρωτοβάθμιο σωματείο όπως όλα τα άλλα σωματεία και
ισότιμο με αυτά. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο κάθε τοπικός Σύλλογος ενδιαφέρεται για τα τοπικά θέματα του
χωριού του, ενώ ο Παγχαλκιδικός ενδιαφέρεται για τα
γενικότερα θέματα (π.χ. ανέγερση μνημείου καπετάν
Χάψα, ανέγερση ανδριάντα Αριστοτέλη, ανασκαφές
στα Αρχαία Στάγειρα κλπ.) και προσφέρει στήριξη σε
όλους του Συλλόγους, όταν ζητηθεί. ΄Ηδη παραχωρεί
τη μεγάλη αίθουσά του για τις συνεδριάσεις και τις
εκδηλώσεις όλων των Συλλόγων της Χαλκιδικής,
που δεν έχουν δική τους στέγη, χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνση.
Το σύνθημα πρέπει να είναι: Κάθε πατριώτης πρέπει ν’
ανήκει σε δυο Συλλόγους: στον τοπικό του χωριού του και
στον Παγχαλκιδικό.

 Δεύτερος στόχος: Ο διπλασιασμός των μελών
του Συλλόγου.
Ο Σύλλογός μας, που κάνει μεγάλα έργα, που ενδιαφέρεται για την προβολή της ιστορίας και της παράδοσης της Χαλκιδικής, που φροντίζει για την πνευματική
άνοδο και ψυχαγωγία των μελών του με χίλιους δυο
τρόπους, που εκδηλώνει την αλληλεγγύη προς όσους
έχουν ανάγκη (δωρεές σε φυλακές και ιδρύματα, τρά2
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Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ιωάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή της Έδεσσας και σπούδασε
ιατρική στην Πάδουα της Ιταλίας, μετά τις σπουδές του,
εγκαταστάθηκε στη Φούρκα της Χαλκιδικής. Άλλαξε
το επώνυμό του, από Παπαδημητρίου σε Παιονίδης1,
παντρεύτηκε στη Φούρκα και από τον γάμο του απόκτησε δυο γιους τον Ορέστη και τον Ξενοφώντα.
Ο Ξενοφών Παιονίδης γεννήθηκε στη Φούρκα το
1863 και μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του στη
Φούρκα συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο της
Θεσσαλονίκης, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας και στο πανεπιστήμιο του Μονάχου, για εξειδίκευση, από όπου αποφοίτησε με το πτυχίο του Αρχιτέκτονα. Εκεί παντρεύτηκε με τη γερμανικής καταγωγής
γυναίκα του, με την οποία δεν απόκτησε παιδιά.
Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε το 1892. Συνδέθηκε
με την ελληνική κοινότητα, από την οποία ορίστηκε
να ελέγξει την παράδοση από τους εργολάβους των
παρακάτω κτιρίων:
1) της Μητροπολιτικής κατοικίας (εκεί που σήμερα
είναι τα Γραφεία της Μητρόπολης) και
2) του Θεαγανείου Νοσοκομείου ( εκεί που σήμερα
είναι το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο ).
Τα δυο αυτά έργα είχαν κτιστεί το 1891 και 1892,
με σχέδια του γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλ
λερ.
Με τα έργα αυτά άρχισε τη συνεργασία του ο Ξεν.
Παιονίδης με το ελληνικό στοιχείο της Θεσσαλονίκης
και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Τα κτίρια που έκτισε ο Ξ. Παιονίδης στη Θεσσαλονίκη είναι
πάρα πολλά, αρκετά σήμερα έχουν κατεδαφιστεί . Πιο
κάτω θα αναφέρουμε μερικά αξιόλογα
Μετά την παραλαβή των παραπάνω κτιρίων
ακολούθησε η ανέγερση του Παπαφείου Ορφανο
τροφείου, που κτίστηκε με χρήματα από το κληροδότημα του Ιωάννη Παπάφη, επιχειρηματία κατοίκου

Μάλτας, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το
1792 και πέθανε το 1886 στη Μάλτα, όπου είναι και ο
τάφος του.
Η ανοικοδόμηση του κτιρίου άρχισε το 1894 από
τον Ξεν. Παιονίδη με σχέδια δικά του και με βοηθούς
τους αρχιτέκτονες: Β. Σφύρκο και Αριστοτέλη Κοκκινάκη2, και ολοκληρώθηκε το 1903. Το 1906 έκτισε το
ξυλουργείο όπου λειτούργησε το περίφημο επιπλοποιείο του Παπαφείου Ορφανοτροφείου.
Ο Μητροπολιτικός Ναός του Γρηγορίου Παλαμά
(τότε Αγίου Δημητρίου) άρχισε να κτίζεται 1891, με
σχέδια του Τσίλλερ, αλλά σταμάτησε το 1892, λόγω διαφωνίας της ελληνικής κοινότητας με τον εργολάβο.
Οι εργασίες επαναλήφθηκαν το 1902, υπό την
εποπτεία του Ξεν. Παιονίδη, ο οποίος τροποποίησε
τα σχέδια του Τσίλλερ εσωτερικά και εξωτερικά του
ναού, δίνοντας τη σημερινή μορφή. Τα εγκαίνια έγιναν
το 1914.
Το 1905 έκτισε την επιβλητική έπαυλη του υπασπιστή του σουλτάνου Σεϊφουλάχ Πασά. Είναι το διατηρητέο που βρίσκεται στη γωνία Βασ. Όλγας και 25ης
Μαρτίου (Ε΄ Διαμέρισμα). Το 1923 η Χατιτζέ Ναφιά
Χανούμ, σύζυγος του Σεϊφουλάχ, πούλησε την έπαυλη στους αδελφούς Ισαάκ και Μάρκ Ιακώβ Σαλώμ και
από αυτούς μετά πουλήθηκε στον Σαμουήλ Μορντώχ
(14.3.1930). Για τον λόγο αυτό ονομάστηκε λανθασμένα «βίλα Μορντώχ», αφού αυτός ήταν ένας μόνο από
τους κατά καιρούς ιδιοκτήτες. Τη βίλα αυτή, κατά τη
Γερμανική κατοχή την επιτάξανε τα στρατεύματα κατοχής. Μετά την απελευθέρωση στο κτίριο στεγάστηκαν διαδοχικά τα γραφεία του Ε.Λ.Α.Σ., τα γραφεία
της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, η παιδούπολη
«Αγίας Ειρήνης» (1947-1950) και οι αξιωματικοί της
Σχολής Πολέμου. Μόνο το 1952, η χήρα του Σαμουήλ
Μορντώχ, ύστερα από πολλούς δικαστικούς αγώνες,
κατόρθωσε να επανακτήσει την κυριότητα του κτιρίου

1. Πήρε το επώνυμο Παιονίδης επηρεασμένος ίσως από το όνομα της περιοχής καταγωγής του. Παιανία: Αρχαία περιοχή
της Κεντρικής Μακεδονίας, προ της ιδρύσεως του Μακεδονικού κράτους. Οι Παίονες ήταν ελληνοθρακικής εθνότητας και
υποδουλώθηκαν στους Μακεδόνες το 284 π.Χ. Ίσως όμως να επηρεάστηκε και από την περιοχή που εγκαταστάθηκε. Κοντά στη
Φούρκα ήταν η αρχαία πόλη Μένδη από την οποία καταγόταν ο γλύπτης Παιώνιος του 5ου π.Χ. αι. με σπουδαιότερο έργο του
τη «ΝΙΚΗ» (του Παιωνίου) που βρίσκεται στο Μουσείο της Ολυμπίας (αν βέβαια τότε ήταν όλα αυτά γνωστά).
2. Ο Αρ. Κοκκινάκης έκτισε το Γυμνάσιο στην οδό Εγνατία αριθ. 132 (σήμερα 13ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης), παλιά Οικοκυρική
Σχολή της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2009.
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από το Γ΄ Σώμα Στρατού και να το μεταπωλήσει στο εσωτερικούς εξώστες. Σήμερα στους χώρους επί της
Ι.Κ.Α., το οποίο στεγάστηκε για πολλά χρόνια (Ι.Κ.Α. οδού Τσιμισκή υπάρχουν καταστήματα (δεξιά είναι το
25ης Μαρτίου). Από το 1983 ο Δήμος Θεσσαλονίκης OLD POST), το εσωτερικό μάλλον είναι ακατοίκητο ή
έχει την κυριότητα του κτιρίου και στεγάζεται σ’ αυτό είναι αποθήκες.
Ο Ξεν. Παιονίδης επηρέασε αποφασιστικά την αρτο Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης
χιτεκτονική φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης αλλά και
και η πινακοθήκη του Δήμου.
Στη Βασ. Όλγας 131, γωνία με την Πέτρου Συνδίκα της περιοχής γενικότερα. Χαρακτηριστικά γράφεται:
στα 1899, ο Ξ. Παιονίδης έκτισε τη βίλα του Χατζηλαζά- «κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας έκτισε όλα τα σχορου (;), που μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως κατοικία. λεία των ελληνικών κοινοτήτων, τις εκκλησίες, τις ΜηΣήμερα κατοικείται από τον κ. Θανάση Δ. Παπαγεωργί- τροπόλεις, τα Νοσοκομεία…».
Έτσι γνωρίζουμε ότι έκτισε το Διοικητήριο των
ου, ανεψιό του Σωτηρίου Σιάγα, τελευταίου ιδιοκτήτη.
Το 1907 στη γωνία Βασ. Όλγας και Αρχαιολογικού Σερρών (1898) (Σημερινή Νομαρχία) που είναι όμοιο
Μουσείου, ο Ξ. Παιονίδης. έκτισε τη βίλα του εβραίου με το Παπάφειο. Το Διοικητήριο του Λαγκαδά (1911
– 1912), που κατεδαφίστηκε
δικηγόρου Εμμανουήλ Ραφαήλ
μετά τους σεισμούς του 1978.
Σαλέμ, όπου από το 1924 μέχρι
Το Δημοτικό Σχολείο Επανοτους σεισμούς του 1978 στεγαμής (1921-23). Το σχολείο του
ζόταν το Ιταλικό Προξενείο
Σοχού (1926-27) και τον Ναό
(σώζεται ακόμη σήμερα).
του Αγίου Αντωνίου στη ΒέΤην ίδια χρονική περίοδο
ροια (1904). Υπάρχει επίσης η
σχεδίασε την έπαυλη του αλπληροφορία ότι έργα του Ξεν.
βανού Μπέη Χασάν Πριστίνα.
Παιονίδη είναι και το ΔιοικητήΕίναι το κτίριο στην οδό Βασ.
ριο του Μοναστηρίου, όπως και
Όλγας 32, που επί σειρά ετών
το Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσ/
στεγαζόταν η Σχολή Κωνστα
νίκης (1902) (σήμερα Νοσοκοντινίδη και σήμερα στεγάζεται
μείο Άγιος Δημήτριος). Έχουν
η Σχολή Τυφλών.
τα ίδια μορφολογικά χαρακτηΤο 1909 στην οδό Εγνατία
ριστικά.
(σήμερα αριθ. 109) στην ελληΔεν θα μπορούσε βέβαια να
νική συνοικία τότε της Πανα
μείνει έξω από τις δραστηριόγούδας, κοντά στην Καμάρα, ο
τητες του Ξ. Παιονίδη η ΧαλκιΞ. Παιονίδης έκτισε την οικία
δική, ιδιαίτερη πατρίδα του. Το
του ιατρού Ιωάννη Νεδέλκου.
ενδιαφέρον του στράφηκε προς
Ο θεμέλιος λίθος ετέθη στις 24
αυτή, κυρίως όταν ΜητροπολίΦεβρουαρίου 1909. Φέτος το
2009 συμπλήρωσε 100 χρόνια
της Κασσανδρείας ήταν ο αοίαπό τη θεμελίωσή της. Σήμεδιμος ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΑΝΤΟ
Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης
ρα στεγάζεται η «Αγιορείτικη
ΛΕΟΝΤΟΣ
Εστία», και από τις 11 Μαρτί(Εγεννήθη εν Χάλκη 25-11ου μέχρι 24 Απριλίου 2009, πραγματοποιήθηκε Έκθε- 1863 και εκοιμήθη εν Πολυγύρω 16-8-1945).
ση, στην οποία ο επισκέπτης μπορούσε, μέσα από 5
Ο Ειρηναίος αμέσως μετά την ενθρόνισή του (Παενότητες να γνωρίσει το «ιστορικό» της οικογένειας ρασκευή 7.9.1907) επεδίωξε να βελτιώσει το βιοτικό
Νεδέλκου, την κοινωνική και επιστημονική συμβολή και το πνευματικό επίπεδο των κατοίκων της Μητρότου ιατρού Κων/τίνου Νεδέλκου στη Θεσσαλονίκη, πολής του. Περιόδευσε τα χωριά της Μητρόπολης και
αλλά παράλληλα και τις περιπέτειες του κτιρίου από διαπίστωσε την τεράστια έλλειψη σε σχολικά κτίρια
το 1978 (τότε που είχε χαρακτηριστεί «κόκκινο» μετά και εκκλησίες.
το σεισμό) μέχρι το 1994. Το κτίριο αυτό συνδυάζει
Τούτο βέβαια ήταν φυσικό, ύστερα από τις αλλεκατοικία και γραφεία ιατρού στον 1ο όροφο και κατα- πάλληλες και ολοκληρωτικές καταστροφές που υπέστήματα στο ισόγειο. Αργότερα προστέθηκε, στο πίσω στησαν από τους Τούρκους τα χωριά της Χαλκιδικής
μέρος, χώρος που στέγασε την κλινική του ιατρού.
κατά τις επαναστάσεις στη Χαλκιδική. Αλλά και όπου
Ένα ακόμη το κτίριο, η Στοά Πελοσώφ (1922-1924), υπήρχαν σχολικά κτίρια δεν λειτουργούσαν ελλείψει
Τσιμισκή 22, ευρύτατα γνωστή στους Θεσσαλονικείς, πόρων και δασκάλων. Την τραγική αυτή κατάσταση
αφού για πάρα πολλά χρόνια και μέχρι τους σεισμούς αναφέρει και ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανικολάου,
του 1978, στεγάστηκε το παλιό Ταχυδρομείο, είναι γιατρός από τον Πολύγυρο και Α΄ πρόεδρος του Παγέργο του Ξ. Παιονίδη. Έχει εσωτερικά ένα κεντρικό αί- χαλκιδικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης, κατά τη λογοθριο που σκεπάζεται με υαλωτή στέγη και τα γραφεία δοσία στη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου
διατάσσονται γύρω από το αίθριο σε δυο ορόφους, με στις 7.2.1910.
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Σήμερα στο κτίριο αυτό στεγάζεται το Δημαρχείο
Πολυγύρου.
Με την ενοικίαση των κισλάδων, των χρηματικών
συνδρομών των κατοίκων και την προσωπική εργασία
των κατοίκων ο Ειρηναίος εξασφάλιζε τους πόρους
για την ανέγερση πολλών σχολικών κτιρίων και εκκλησιών, πάντα με σχέδια, μελέτες και επίβλεψη του
Ξεν. Παιονίδη δωρεάν.
Έτσι έχουμε αρκετά ακόμη κτίρια σχολείων που κτίστηκαν με σχέδια του Ξ. Παιονίδη.
Το 1910 ήταν έτοιμες οι μελέτες και η δαπάνη για
4 κτίρια σχολείων στα χωρία: Αγία Παρασκευή και
Παλιούρι Κασσάνδρας, Βράσταμα (σε οικόπεδο που
δωρίθηκε από τον πρόκριτο Δημήτριο Γεροβασιλείου)
και Τρίλοφο. Τα σχέδια των κτιρίων ήταν του Ξεν. Παιονίδη και ήταν όλα ίδια, επειδή όμως ο αριθμός των
μαθητών διέφερε, για μεν τα μεγάλα κτίρια, με τους
πολλούς μαθητές, χρησιμοποίησε ως μονάδα μήκους
το μέτρο, για δε τα μικρότερα με τους λιγότερους μαθητές, τον πήχη (πήχης = 0,64 μ.)!
Σήμερα από τα διδακτήρια αυτά σώζονται των
Βραστάμων και του Τριλόφου.
Το 1915 η κοινότητα Βάλτας (σήμερα Κασσάνδρεια) αποφάσισε να ανεγείρει κτίριο για την Αστική
Σχολή και να «αναθέσει την επεξεργασία καταλλήλου
σχεδιαγράμματος εις τον διακεκριμένον αρχιτέκτονα εκ
Κασσάνδρας κ. Ξενοφ. Παιονίδη». Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου έγινε στις 15 Ιουνίου 1924 και η οικοδόμηση περατώθηκε το 1927. Στο κτίριο στεγάστηκαν
για πολλά χρόνια το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. Σήμερα στο κτίριο αυτό στεγάζεται το Δημαρχείο
Κασσανδρείας.
Από το 1918 άρχισαν οι προσπάθειες για την ανέγερση στον Πολύγυρο κτιρίου που θα στεγαζόταν το
Γυμνάσιο Πολυγύρου. Η κατασκευή του κτιρίου στη
θέση «λιβάδι» ολοκληρώθηκε το 1925. Το κτίριο αυτό
«εκτίσθη καθ’ όλους τους κανόνες της σχολικής υγιεινής
και παιδαγωγικής επί βάσει σχεδίου εκπονηθέντος υπό
του διαπρεπούς εν Θεσσαλονίκη αρχιτέκτονος κ. Ξεν.
Παιονίδου...».
Δυστυχώς το Λαμπρό αυτό κτίριο κατεδαφίστηκε
το 1978 !
Επίσης με σχέδια και επίβλεψη του Ξ. Παιονίδη
κτίστηκαν τα σχολικά κτίρια της Νικήτης, του Νέου
Μαρμαρά, του Παρθενώνα του Μεταγγιτσίου, της
Πορταριάς, της Γερακινής, των Καλυβών Πολυγύρου,
του Αγίου Μάμαντος κ.ά., πολλά από αυτά δεν σώζονται σήμερα. Ακόμη έργα του Ξ. Παιονίδη είναι η
εκκλησία της Φούρκας και τα καμπαναριά των εκκλησιών του Αγίου Νικολάου Πολυγύρου και Αγίου Γεωργίου Ορμύλιας, που είναι όμοια.
Ο Ξ. Παιονίδης είχε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με
τη Μονή της Αγ. Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.
Ήταν πολύ φίλος με τον Ηγούμενο της Μονής. Το
1928 σχεδίασε την Ιερατική Σχολή της Μονής «φιλοπονήσας το σχέδιον τη παρακλήσει ημών δ ω ρ ε ά ν»,

(Ν. Χριστομάνος, Θεσσαλονίκη 1910, σελ. 6 και « Ο
Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος» του Π. Στάμου, σελ. 91 ).
Ο Ειρηναίος μετά την περιοδεία του στα χωριά της
Μητρόπολης του, ανάφερε πως μόνο 3 σχολικά κτίρια
υπήρχαν στη Χαλκιδική πριν από την ενθρόνισή του:
(1) Της Βάλτας (σημερινή Κασσάνδρεια ), που κτίστηκε το 1840 από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας
Ιάκωβο, με τη βοήθεια του Βαλή Θεσσαλονίκης Χου
σεΐν Πασά (Ελληνόφωνος Κρητικού εκτουρκισθέντος),
με τον οποίο τους συνέδεε φιλία. (2) της Συκιάς (1870)
(και τα δυο έχουν κατεδαφιστεί) και (3) της Αρναίας
(1871), όπου σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείο Αρναίας.
Και ενώ αυτή ήταν η κατάσταση στη Χαλκιδική, ζήτησε ο Ειρηναίος τη βοήθεια του Ξενοφώντα Παιονίδη, που στο πρόσωπό του βρήκε ένα άριστο συνεργάτη για να επιτύχει το σκοπό του, την ανέγερση δηλαδή
σχολικών κτιρίων και εκκλησιών. Έλεγε ο Ειρηναίος
πως ο Ξ. Παιονίδης ήταν «αφιλοχρήματος και τα σχέδιά
του και τις μελέτες του εφιλοπόνει τελείως δωρεάν» ακόμη ότι «συνδύαζε την ευγένεια και την ανιδιοτέλεια του
έλληνα με τη φιλεργία και μεθοδικότητα του Γερμανού».
Από τα πρώτα σχολικά κτίρια που έκτισε στη Χαλκιδική ο Ξ. Παιονίδης, με σχέδια και επίβλεψη δική
του, ήταν της Ορμύλιας το 1909 με «φιρμάνι» που
κατόρθωσαν να πάρουν από το τουρκικό κράτος το
1907. Σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείο Ορμύλιας.
Δεν θα αναφέρω τεχνικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Θέλω όμως να επισημάνω ότι τα σχολικά κτίρια,
αλλά και άλλα κτίρια, μέχρι το 1910, είχαν κάτοψη
σχήματος Π ή Ε από τα αρχικά των λέξεων Πατρίς και
Ελευθερία, που ήταν ο μεγάλος πόθος των Ελλήνων.
Ακολούθησε το σχολικό κτίριο του Πολυγύρου,
για το οποίο ο Π. Στάμος στο βιβλίο του «Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ», σελ 119, γράφει:
«Σε έκτακτη συνεδρίαση των προκρίτων του Πολυγύρου,
μετά τη Θεία Λειτουργία κατά την εορτή της υψώσεως
του Σταυρού 14-9-1907, με υπόδειξη του Ειρηναίου, όλοι
οι πρόκριτοι του Πολυγύρου, παμψηφεί αποφάσισαν, να
νοικιάσουν τον « κ ι σ λ ά » (βοσκοτόπια) για 2 χρόνια και
τα έσοδα 400 λίρες περίπου να διατεθούν για την ανέγερση του κτιρίου, σύμφωνα με σχέδιο που προϋπήρχε από
τον προκάτοχό του».
Η ομοιότητα όμως με το σχολικό κτίριο της Ορμύλιας μας πείθει για τη συμμετοχή του Ξενοφ. Παιονίδη
στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου, του σχολείου
Πολυγύρου.
Μεγάλη ήταν η βοήθεια των Πολυγυρινών στην
ανέγερση του κτιρίου. Εκτός από την οικονομική βοήθεια, σημαντική ήταν και η «προσωπική εργασία»
(εθελοντική προσφορά εργασίας), ή «παρακαλιά»,
όπως την έλεγαν. Στις 15.3.1945 δυστυχώς το Σχολείο
καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, από άγνωστη αιτία. Μαζί με το κτίριο κάηκε και όλο το αρχείο
του Σχολείου. Το κτίριο αποκαταστάθηκε το 1951.
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τα οχυρά των κομιτατζήδων, παρέδινε τα σχέδια στο
Προξενείο, που τα εκτύπωνε και τα έδινε στα ελληνικά
ανταρτικά σώματα. Για τον λόγο αυτό αποπειράθηκαν
πολλές φορές οι κομιτατζήδες να τον σκοτώσουν. Για
την προσφορά του αυτή στον Μακεδονικό αγώνα τιμήθηκε με το παράσημο του Σωτήρος.
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η πυρκαγιά του 1917
ανέκοψαν την οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να ενδιαφέρεται για την πολιτική
ζωή, ιδιαίτερα όταν πέθανε η γυναίκα του. Διατέλεσε
Δημοτικός Σύμβουλος, όταν δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Οσμάν Σαΐτ Βέης και ο Κων. Αγγελάκης, καθώς και Γερουσιαστής της Χαλκιδικής το 1932.
Όταν μετά το 1917 άρχισε πάλι η οικοδομική δραστηριότητα, ασχολήθηκε με την κατασκευή γραφείων
και κατοικιών. Πολλά από αυτά ήταν στην οδό Αγίας
Σοφίας, που μερικά υπάρχουν ακόμη σήμερα. Προς το
τέλος της ζωής του συνεργάστηκε με τον αρχιτέκτονα
ανεψιό του Φιλήμονα Παιονίδη.
Ο Ξενοφών Παιονίδης πέθανε από καρδιακό επεισόδιο στη Μονή της Αγίας Αναστασίας στις 22 Μαΐου
1933. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, όπου σώζεται και ο τάφος του.
Για την προσωπικότητα και το έργο του Ξεν. Παιονίδη έχουν γραφεί πάρα πολλά. Ο περιορισμένος όμως
χώρος του περιοδικού δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο.

αναφέρουν έγγραφα της μονής.
Ο Ειρηναίος οικοδόμησε τόσα πολλά σχολεία , επειδή κατόρθωσε να πείσει τους κατοίκους των χωριών
της Μητρόπολής του, να νοικιάζουν τους κισλάδες
και τα χρήματα να μη διανέμονται στους κατοίκους,
αλλά να τα διαχειρίζεται η «Επιτροπή κοινοφελών καθιδρυμάτων Πολυγύρου» με πρόεδρο τον ίδιο και μέλη
έγκριτους πολίτες και να διατίθενται υπέρ των σχολείων, των εκκλησιών, ή άλλων κοινωφελών σκοπών.
Έτσι με αυτά τα χρήματα και σχέδια του Ξ. Παιονίδη άρχισε να κτίζεται το 1932 το Δικαστικό Μέγαρο
Πολυγύρου, που ήταν το τελευταίο έργο του και δεν
πρόλαβε να το τελειώσει. Μετά όμως την ολοκλήρωση του η Επιτροπή το δώρισε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το υπ’ αριθ. 9109/12.11.1938 συμβόλαιο, του
συμβολαιογράφου Πολυγύρου Αριστείδη Τσανάκα,
υπό τον όρο, αν ποτέ το Υπουργείο αποκτήσει δικό
του κτίριο να επιστραφεί στην Επιτροπή. Έτσι σήμερα,
επειδή η επιτροπή δεν υπάρχει, το κτίριο έχει επιστραφεί στον Δήμο Πολυγύρου.
Μετά την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη το
1892, ο Ξ. Παιονίδης πρόσφερε πολλές υπηρεσίες
στον Μακεδονικό αγώνα. Ως τεχνικός σύμβουλος του
Ελληνικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, αναλάμβανε την επισκευή των οικημάτων που κατέστρεφαν οι
κομιτατζήδες. Ακόμη με το πρόσχημα του κυνηγιού
στη λίμνη των Γιαννιτσών, σχεδίαζε τις καλύβες και

Το Διδακτήριο του Δημοτικού σχολείου Πολυγύρου, σημερινό Δημαρχείο, έργο του Ξεν. Παιονίδη, με τον ανδριάντα του Αριστοτέλη μπροστά,
που στήθηκε το 2009 με δαπάνη του ιατρού κ. Ιωακείμ Δέλλιου.
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Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΠ’ ΤΗΝ Ι. ΜONH ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ,
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΜΈΣΑ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Δ/ντής Λαογραφικού Μουσείου Πετροκεράσων
Η ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Παμπάλαιο και ιερό έθιμο αποτελεί η μεταφορά
κάθε χρόνο, με την ευκαιρία των εορτών του ΠΑΣΧΑ,
του Τιμίου Σταυρού από το Μοναστήρι του Ξηροποτάμου του Αγ. ΄Ορους στο χωριό Πετροκέρασα (πρώην Ραβνά) του Ν. Θεσσαλονίκης. Το χωριό υποδέχεται
επίσημα την Κυριακή των Βαΐων (από το έτος 2001 η
επίσημη υποδοχή γίνεται το Σάββατο του Λαζάρου)
τον Τίμιο Σταυρό, με ένα λαμπρό τελετουργικό, κατά
την ιδίαν αρχαίαν τάξιν. Τον φιλοξενεί μαζί με τους
μοναχούς που Τον συνοδεύουν ως τη Μεγ. Δευτέρα
(παλαιότερα ώς την Κυριακή του Θωμά) και δέχεται
περισσή τη χάρη Του.
΄Ετσι κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί απ’ τη γύρω περιοχή και τη λοιπή Μακεδονία τρέχουν στα Πετροκέρασα
για να παραστούν στην υποδοχή του Τιμίου Σταυρού,
να ζήσουν τις συγκλονιστικές στιγμές του επίσημου
τελετουργικού της υποδοχής, να ασπασθούν το Τίμιο
Ξύλο και να πάρουν τη χάρη Του.
Το τριήμερο αυτό για τα Πετροκέρασα, στα οποία
η Θεία Πρόνοια επεφύλαξε το μοναδικό προνόμιο να
υποδέχονται και να φιλοξενούν ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ τον
Τίμιο Σταυρό, αποτελεί τη λαμπρότερη περίοδο του
έτους. Την περιμένουν όλοι, μικροί μεγάλοι, με πόθο και
λαχτάρα. Ένα ολόκληρο χρόνο το χωριό προετοιμάζεται και ζει με την ελπίδα και το όνειρο του ερχομού Του.
Πόθος φλογερός των γερόντων είναι να ασπασθούν
άλλη μια χρονιά το Τίμιο Ξύλο. Πόθος όλων είναι ν’
αξιωθούν να Το υποδεχτούν και να Το προσκυνήσουν
άλλη μια φορά, να σβήσουν τη ψυχική τους δίψα και να
αποταμιεύσουν δύναμη για έναν ολόκληρο χρόνο.
Της υποδοχής προηγείται μεγάλη προετοιμασία.
Με τις πρώτες γλυκές ημέρες της άνοιξης το χωριό
προετοιμάζεται πυρετωδώς. Σπίτια, καταστήματα,
αποθήκες, τα πάντα ασβεστώνονται. Με τους τόνους
κουβαλιέται ο ασβέστης. Οι δρόμοι σαρώνονται και
πλένονται με σχολαστικότητα για να περάσει Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, ενώ οι γλάστρες με τα ανοιξιάτικα λουλούδια βγαίνουν στις αυλόπορτες.
Τη μέρα της υποδοχής το χωριό αστράφτει από πάστρα από τη μια άκρη ώς την άλλη. Λαμποκοπούν τα
σοκάκια, μοσχοβολούν οι αυλές. Το λεπτό άρωμα απ’

τα πρώτα ανοιξιάτικα λουλούδια σμίγει με το αγιορείτικο θυμίαμα που καίει στα θυμιατήρια, τοποθετημένα
ευλαβικά απ’ τις νοικοκυρές έξω απ’ τις αυλόπορτες,
σε σκαμνάκια με πεντακάθαρα υφαντά μαντήλια, κατανυκτική προσευχή ευχαριστίας και δοξολογίας της
φύσης και των ανθρώπων στον Αναμενόμενο Επισκέπτη, στο Δημιουργό.
Και όταν ο ήλιος γύρει το απόγιομα του Λαζαροσάββατου και ζυγώσει η καθορισμένη ώρα, όλος μα
όλος ο κόσμος που τα τελευταία χρόνια μετριέται σε
χιλιάδες, συγκεντρώνεται στην άκρη − είσοδο του χωριού, στον Άγ. Μόδεστο, με τους ιερείς και τους άρχοντες, με τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα και τις φιλαρμονικές και ατενίζει στο βάθος του δρόμου με ανυπομονησία. Όταν η συνοδεία με το Τίμιο Ξύλο φανεί στον
ορίζοντα, αρχίζει το καμπανοχτύπημα και πέφτουν οι
πρώτες τουφεκιές, προειδοποίηση για τη μεγάλη στιγμή που φθάνει. Σύγκρυο τότε διατρέχει το κορμί και
τρεμάμενο το χέρι κάνει το σημείο του σταυρού. Όταν
η κεφαλή της συνοδείας ζυγώσει, πυκνώνει το καμπανοχτύπημα, πέφτουν βροχή οι τουφεκιές στον ανοιξιάτικο αιθέρα, παιανίζουν οι φιλαρμονικές, αρχίζουν
οι ψαλμωδίες, τρέμουν οι καρδιές, ριγεί το κορμί και
λυγούν τα πόδια απ΄ την υπέρτατη συγκίνηση. ΣΤΑΥΡΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΕ ΣΚΕΠΕ ΗΜΑΣ ΤΗ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΟΥ ψάλλει με τους ψάλτες και ο λαός.
Ο πάνσεπτος Τίμιος Σταυρός, το σύμβολο της
υπέρτατης θυσίας, της άκρας ταπείνωσης, της πηγής
της αγάπης και της σωτηρίας μας, τοποθετείται στο
καταστόλιστο τραπέζι της εξέδρας και ψάλλεται δέηση από τον Μητροπολίτη Ιερισσού κ.κ. Νικόδημο, που
ας σημειωθεί προΐσταται της τελετής επί 29 έτη χωρίς
απουσία, όσα και τα χρόνια της αρχιεροσύνης του, για
να ακολουθήσει ο επίσημος λόγος της υποδοχής από
εκπρόσωπο του χωριού. Στη συνέχεια σχηματίζεται
πομπή, με επικεφαλής φιλαρμονική, η οποία περνάει
απ΄ τους κεντρικούς δρόμους, που είναι καταστολισμένοι με τις γαλανόλευκες σημαίες.
Η πομπή καταλήγει στον ενοριακό Ι. Ναό του Προφήτη Ηλία του χωριού, όπου τοποθετείται ο Τίμιος Σταυρός
για ασπασμό, που αρχίζει αμέσως και τελειώνει σχεδόν
ταυτόχρονα με την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.
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και προς αγιασμόν αυτών, οι ευσεβείς καλοί Ραβνιώται
(σ.σ. Πετροκερασιώτες) προσκαλούσιν έκτοτε κατ’ έτος
τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν εις την εαυτών χώραν.
Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Ακριβώς αυτήν την πρόσκληση απευθύνουν κάθε
Η μεταφορά, η υποδοχή και η φιλοξενία του Τιμίου χρόνο ανελλιπώς τα Πετροκέρασα, στα διακόσια
Σταυρού κάθε χρόνο στα Πετροκέρασα γίνεται από τόσα χρόνια που πέρασαν, με πολέμους, με κακουχίευγνωμοσύνη και σε ανάμνηση του θαύματος που ες, με λιμούς, με λοιμούς, με σκλαβιά, με κατοχή και
έκανε το Τίμιο Ξύλο ερχόμενο στο χωριό, στα μέσα το Μοναστήρι του Ξηροποτάμου ανταποκρίνεται και
του 18ου αιώνα, όπως λέει η παράδοση και γράφουν στέλνει τον Τίμιο Σταυρό κάθε χρόνο. Τέσσερις μέρες
τα ιερά βιβλία1 και σώθηκε ο τόπος από φοβερή αρρώ- χρειαζόταν η επιτροπή να φθάσει με τα ζώα στο ΄Αγιο
΄Ορος
«κομίζουσα»
στια, πιθανότατα πανώτην ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
λη (πανούκλα) που τον
ΕΠΙΣΤΟΛΗ και άλλες
βασάνιζε και τον απειτέσσερις να επιστρέλούσε με αφανισμό.
ψει φέρνοντας καβάλα
Η ΑΡΧΗ
στα ζώα τους Πατέρες
ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
με το Τίμιο Ξύλο, όταν
το αυτοκίνητο δεν είχε
Το
συγκεκριμένο
μπει στη ζωή μας ( δεέτος που ήρθε για πρώκαετία του 1950). Διατη φορά στα Πετροκέκόσια τόσα χρόνια πέρασα και έγινε το θαύμα
ρασαν και η παράδοση
του λυτρωμού δεν είναι
συνεχίζεται και κυρίως
δυνατό να προσδιορισυνεχίζει να καίει στα
στεί με απόλυτη ακρίστήθια κάθε Πετροκεβεια. Οι γραπτές πηγές
ρασιώτη και κάθε προπου υπάρχουν, σε συνΤο ιερό κιβώτιο με το Τίμιο Ξύλο.
σκυνητή η φλόγα για
δυασμό με τη ζωντανή
παράδοση, τοποθετούν με βεβαιότητα την αρχή στα τον ασπασμό του Τιμίου Σταυρού και η πίστη ότι ο
μέσα του 18ου αιώνα. Μια γραπτή μαρτυρία μάλιστα, ερχομός Του αποτελεί την υπέρτατη αρωγή, την ύψιπου εντοπίσθηκε το 1985 στη σελίδα 159 του κώδικα στη βοήθεια, το ιαματικό βάλσαμο στην ταραγμένη
αρ. 82 της Ι. Μονής Ξηροποτάμου, μας βεβαιώνει ότι εποχή μας.
ο Τίμιος Σταυρός ήρθε το 1768 στα Πετροκέρασα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ
Και να η αυθεντική πηγή, η χειρόγραφη μαρτυρία του
ΕΦΕΤΟΣ, ΤΟ 2010
1768, που δίνει το στίγμα για τον ακριβέστερο προσ27-3-2010 Σάββατο του Λαζάρου
διορισμό της αρχής του εθίμου:
Το εσπέρας παρατίθεται επίσημο δείπνο προς τιμήν των
συνοδών Πατέρων και του Μητροπολίτη.

17.00΄ Επίσημη υποδοχή, με χαιρετιστήριες τουφεκιές,
κωδωνοκρουσίες, φιλαρμονικές και προσφωνήσεις
στην είσοδο του χωριού.
17.30΄ Πομπή προς τον Ι. Ναό και ασπασμός του Τιμίου
Ξύλου εντός του Ναού.
18.00΄ Μέγας εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγ. ΄Ορους και Αρδαμερίου κ.κ. Νικοδήμου, με θείο κήρυγμα.
28-3-2010 Κυριακή των Βαΐων
7.30΄ Θεία Λειτουργία με λειτουργό τον Αγιορείτη Ιερομόναχο π. Παύλο Ξηροποταμηνό.
11.00΄ Τέλεση Αγιασμού, με εμβάπτιση του Τιμίου Ξύλου
και διανομή στους πιστούς.
ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ.
16.00΄ Παράκληση προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.
17.00΄ Ακολουθία των Νυμφίων.
29-3-2010 Μεγ. Δευτέρα
7.00΄-9.30΄ Θεία Λειτουργία των Προηγ. Τιμίων Δώρων.
9.30΄ Ασπασμός και τελετή αποχαιρετισμού.
10.00΄ Αναχώρηση με τιμητική συνοδεία για Αρναία, Ουρανούπολη, Άγιον ΄Ορος.

Η μαρτυρία αυτή μας λέει ξεκάθαρα ότι οι Ξηροποταμηνοί μοναχοί, ο διάκος Κωνστάντιος και ο ιερέας
Ιεζεκιήλ, επέστρεψαν στο Μοναστήρι στις 8 Ιουνίου
1768 ερχόμενοι από τα Ραβουνά, τα σημερινά Πετροκέρασα, στα οποία είχαν μεταβεί με τον Τίμιο Σταυρό.
Το γεγονός αυτό σε συσχετισμό και με άλλες πηγές, που έχουν ήδη διερευνηθεί από τον υπογράφοντα
στο Β΄ τόμο της σειράς ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ, ΙστορίαΛαογραφία, Θεσσαλονίκη 1985, όπου ιστορείται σε βάθος το ιερό έθιμο, αλλά και από εργασίες άλλων ερευνητών της ιστορίας του χωριού, επιτρέπει να υποθέσουμε
ότι ο πρώτος ερχομός του Τιμίου Σταυρού στα Πετροκέρασα έλαβε χώρα το 1768 ή μερικά χρόνια νωρίτερα.
Από τότε: Εις ανάμνησιν του μεγάλου τούτου και
εξαισίου θαύματος, γράφει Η ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Βόλος 1900,
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OI ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υποπτέραρχος Ιπτάμενος ε.α.

Κατά την ιστορική πορεία της Πολεμικής
Αεροπορίας, η Χαλκιδική πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος με αεροπόρους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα
κατά τη διάρκεια διατεταγμένων αποστολών. Αυτοί
θυσιάστηκαν για την πατρίδα και έγραψαν ιστορία
με το αίμα τους. Εμείς, τους ξεχάσαμε και ουδέποτε
τους τιμήσαμε, μέχρι το 2006. Τότε, ύστερα από πρόταση του υπογράφοντος, ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης «Αριστοτέλης», αποφάσισε να τιμήσει
τους αεροπόρους μας, στην περιοχή Ζωγραφίτικο του
Αγίου Νικολάου, Χαλκιδικής, αφού με πρωτοβουλία
του κατασκευάσθηκε αναθηματική πλάκα με όλα τα
ονόματα των πεσόντων Χαλκιδικιωτών αεροπόρων
και τοποθετήθηκε δίπλα στο ήδη υπάρχον μνημείο
της Πολεμικής Αεροπορίας. Εφέτος, στις 31 Ιανουαρίου, σε σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
με τρισάγιο, χορωδία, ομιλία και άγημα για απόδοση
τιμής. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης τιμής και μνήμης με συνδιοργανωτές τους Δήμους Ανθεμούντα,
Κασσάνδρας και Σιθωνίας, του Παγχαλκιδικού Συλλόγου και της 113ης Πτέρυγας Μάχης. Στη συνέχεια
παρατίθεται σύντομο βιογραφικό των αεροπόρων
αυτών:

σμού στην περιοχή Πόγραδετς-Λύν-Ελβασάν με αεροσκάφος Blendhein της 32ας Μοίρας βομβαρδισμού.
Ανθυποσμηναγός Λιάππης Αστέριος του Δημ.
Γεννήθηκε το 1917, στη Φούρκα. Το 1939, κατατάχθηκε στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού της
Σύρου. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή, το
1940, μετατάχθηκε στην Αεροπορία, ως έφεδρος ανθυπασπιστής Πεζικού. Σκοτώθηκε στις 27 Νοεμβρίου
1940, ενώ εκτελούσε αποστολή Βομβαρδισμού, στην
περιοχή Πόγραδετς-Λύν-Ελβασάν με αεροσκάφος
Blendhein της 32ας Μοίρας βομβαρδισμού.
Αρχισμηνίας Παπανικολάου Παναγιώτης του Σοφ.
Γεννήθηκε το 1912 στη Φούρκα. Το 1932 εισήλθε
στη Σχολή Αεροπορίας ως δόκιμος υπαξιωματικός
Ασυρματιστής και αποφοίτησε ως σμηνίας παρατηρητής-Ασυρματιστής. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις του
Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-1941. Την 1η Οκτωβρίου 1942, εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στην περιοχή Μίκρας στη Θεσσαλονίκη, αφού καταδικάσθηκε
σε θάνατο από γερμανικό Στρατοδικείο.
Σμηναγός Μουρμουρής Γεώργιος του Αλ.
Γεννήθηκε το 1941 στην Κασσάνδρα. Εισήλθε στη
Σχολή Ικάρων τον Οκτώβριο του 1959, και αποφοίτησε το Οκτώβριο του 1962, με τον βαθμό του ανθυποσμηναγού. Σκοτώθηκε την 7η Αυγούστου 1970, όταν
το αεροσκάφος του F5A, της 337 Μοίρας Αναχαιτίσεως Ημέρας, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης νυκτερινής αποστολής, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της
Σκύρου.

Ανθυποσμηναγός Δαραβίγγας Γεώργιος του Γαρ.
Γεννήθηκε στη Κασσάνδρα, το 1917. Τον Απρίλιο
του 1939, κατατάχθηκε στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού της Σύρου. Μετά την αποφοίτησή του
από τη Σχολή, το 1940, μετατάχθηκε στην Αεροπορία,
ως έφεδρος αρχισμηνίας Πολυβολητής-Βομβαρδιστής.
Στις 15 Νοεμβρίου 1940, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής Βομβαρδισμού στόχων στην Αλβανία,
εξαφανίσθηκε με αεροσκάφος Fairey Battle, της 33ης
μοίρας, στο οποίο επέβαινε ως παρατηρητής. Αργότερα βρέθηκε νεκρός στο όρος Ιβάν, μαζί με τον χειριστή
του αεροσκάφους Επισμηνία Αρνίδη Φ.
Ανθυποσμηναγός Φιλιππίδης Χριστόδουλος του Ι.
Γεννήθηκε στη Νικήτη, το 1913. Τον Απρίλιο
του1939, κατατάχθηκε στην Σχολή Πυροβολικού του
στρατού και αποφοίτησε το Ιανουάριο του 1940. Μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως έφεδρος αρχισμηνίας
πολυβολητής-βομβαρδιστής. Σκοτώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1940 κατά τη διάρκεια αποστολής βομβαρδι-

Υποσμηναγός Ιωάννης Χατσούδης
Γεννήθηκε το 1979. Κατάγεται από τη Γαλάτιστα.
Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων στις 8 Σεπτεμβρίου του
1997 και αποφοίτησε το 2001. Αφού υπηρέτησε σε
μοίρα πολεμικών αεροσκαφών Mirage 2000, λίγο αργότερα τοποθετήθηκε σε μοίρα αεροσκαφών Canadair
CL-415, με αποστολή αεροπυρόσβεσης. Σκοτώθηκε
στις 23 Ιουλίου του 2007, στη επαρχιακή οδό ΣτείρωνΠαλαιοποτάμου στη νότια Εύβοια, στο οποίο επέβαινε, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης αποστολής.
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ο αριστοτελησ μιλαει για την αρετη
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ
Ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ.

Το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ.

θέμα της συμπεριφοράς και των τελικών στόχων του
ατόμου-πολίτη.
Εδώ ανήκει και ο όρος εὐδαιμονία, ένας όρος με
τον οποίο ο Αριστοτέλης ονόμασε το «ἀκρότατον τῶν
πρακτῶν ἀγαθῶν», το ύψιστο δηλαδή από τα αγαθά
που πετυχαίνουν με τις πράξεις τους οι άνθρωποι.
Τον ορισμό του της εὐδαιμονίας τον διαβάζουμε στα
Ηθικά του Νικομάχεια. Εκεί μαθαίνουμε ότι αποκλειστική προϋπόθεση για την απόκτηση της ευδαιμονίας
ο Αριστοτέλης θεωρούσε την αρετή. Αυτός ακριβώς
ήταν και ο λόγος που το μεγάλο τέκνο των Σταγείρων αναζήτησε επίμονα, αλλά με πολύ ρεαλισμό, τον
ορισμό της αρετής: τα Ηθικά του Νικομάχεια είναι, στο
σύνολό τους, μια διεξοδικότατη διερεύνηση του ενδιαφέροντος αυτού θέματος.
Κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του αποτελεί το
ότι για τις ιδιότητες «καλός» ή «κακός» ο λόγος, στην
πραγματικότητα, αρχίζει μόνο από τη στιγμή που ο
καθένας μας κρατάει σωστή ή όχι σωστή στάση απέναντι στα πάθη. Το ερώτημα προβάλλει τότε υποχρεωτικό: «Ποια είναι η σωστή και ποια η όχι σωστή στάση απέναντι στα πάθη;». Η απάντηση του Αριστοτέλη
έχει τη μορφή: «Κακῶς ἔχομεν πρὸς τὰ πάθη, εἰ ἔχομεν
πρὸς αὐτὰ σφοδρῶς ἢ ἀνειμένως», μια απάντηση που
ολοφάνερα θα οδηγήσει στο λογικό συμπέρασμα ότι
σωστό είναι, επομένως, το αντίθετο του σφοδρῶς και
του ἀνειμένως: η λέξη που ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί
για την περίπτωση αυτή είναι η λέξη μέσως. Όλα αυτά
θα πουν πως αν ο λόγος μας είναι π.χ. για την οργή,
λάθος είναι (α) το να οργιζόμαστε σφοδρά, άγρια, (β)
το να οργιζόμαστε χλιαρά, «ανειμένα», όπως το λέει ο
Αριστοτέλης= χαλαρά − σωστή, επομένως, είναι η μετρημένη, η μέση οργή. Συμπέρασμα: Δεν είναι αρχήθεν
λάθος η οργή − ίσα ίσα, η οργή στο σωστό μέτρο είναι
αρετή − λάθος= κακία είναι η υπερβολική ή η ελλειμματική, η ελλιπής οργή − εξίσου μάλιστα λάθος= κακία
και η μία και η άλλη.
Μεσότητα λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη η αρετή,
μεσότητα μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως − και αν
η υπερβολή και η έλλειψη είναι πάντοτε λάθος και γι’
αυτό ψέγονται από τους ανθρώπους, το μέσον, η μεσότητα επισύρει τον έπαινο, γιατί είναι το ορθό − το
μᾶλλον (= το περισσότερο από αυτό που πρέπει) και
το ἧττον (= το λιγότερο από αυτό που πρέπει) είναι πάντοτε λάθη, ενώ το μέσον είναι το ἄριστον, μια

είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εποχή για πολλούς
λόγους. ΄Ενας από αυτούς −θα έλεγα: από τους πιο
σημαντικούς− είναι το ότι εκείνη ακριβώς την εποχή άρχισαν να οργανώνονται πάνω σε επιστημονικές −θα λέγαμε εμείς σήμερα− βάσεις η αγωγή και
η επιστήμη που έχει για θέμα της τις πράξεις των ανθρώπων, δηλαδή η ηθική. ΄Ετσι άρχισαν να κάνουν
τότε την εμφάνισή τους διάφορες λέξεις-όροι, που
απαντούσαν στο ερώτημα «Πού αποβλέπει η ηθική
ως επιστήμη; Τι επιδιώκει να αποκαλύψει ή να διδάξει
στον άνθρωπο;». Ο Πρωταγόρας π.χ., συνοψίζοντας
το περιεχόμενο της διδασκαλίας του, δήλωνε ότι δίδασκε στους μαθητές του την εὐβουλίαν, και ήθελε με
τη λέξη αυτή να πει ότι το κέρδος από τη διδασκαλία του είναι η ικανότητα να σκέφτεται κανείς σωστά
για τις υποθέσεις τού σπιτιού του (πώς να κυβερνά
με τον καλύτερο τρόπο το νοικοκυριό του) και για
τις υποθέσεις της πολιτείας (πώς να γίνει ένας ασυναγώνιστος πολιτικός και στα έργα και στους λόγους).
Την ίδια περίπου εποχή ένας άλλος μεγάλος σοφός, ο
Δημόκριτος, χρησιμοποιούσε, αντίθετα, τον όρο εὐθυμία, θέλοντας αυτός να δηλώσει την πιο επιθυμητή
για τον άνθρωπο κατάσταση. Δεν είναι, έμοιαζε να
λέει ο Δημόκριτος, οι πράξεις το μεγαλύτερο για τον
άνθρωπο αγαθό. στην πραγματικότητα, η ευτυχία του
ανθρώπου βρίσκεται −πρέπει να σήμαινε η λέξη αυτή
του Δημόκριτου− στην ηρεμία του θυμικού, που δεν
πρέπει να ταράσσεται ούτε από την υπερβολική φιλοδοξία ούτε από τον φόβο μπροστά στα πράγματα που
υπάρχουν πάνω ή κάτω από τη γη. Η παράδοση, πάλι,
μας πληροφορεί ότι ο Δάμων, φίλος του Περικλή και
δάσκαλός του στη μουσική, μιλούσε −στα ίδια πάντοτε συμφραζόμενα− για την εὐκοσμία, λέξη-όρο με την
οποία ο πρώτος αυτός Αθηναίος σοφιστής πρέπει να
εννοούσε κυρίως την πειθαρχία του πολίτη, ενώ κάποιος Σωκρατικός, πολεμώντας όλους αυτούς τους
όρους, πρέπει να χρησιμοποιούσε τον όρο εὐτυχία,
διακηρύσσοντας −προφανώς− ότι δεν έχει καμιά σημασία ποιες ικανότητες έχει ο κάθε άνθρωπος, αφού
−στο τέλος− το παν εξαρτάται από την καλή του
τύχη.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι όλες αυτές οι συζητήσεις και όλες αυτές οι απολήξεις τους, οι όροι που
παραθέσαμε παραπάνω, εντάσσονταν στο γενικότερο
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με τον λιγότερο δυνατό έχεις περισσότερες ελπίδες
να απαλλαγείς από αυτόν −ή, έστω, να μειώσεις στο
ελάχιστο τη δύναμή του− ευκολότερα ή γρηγορότερα − καλύτερα να δεις τότε πια τι θα κάνεις με τον
άλλον, τον δυνατότερο εχθρό σου. Ο δεύτερος τρόπος
για να φτάσεις τελικά, κάποια στιγμή, στο μέσον είναι
να κοιτάξεις να δεις −το γρηγορότερο− σε τι είσαι από
τη φύση σου ευκατάφορος, σε ποια δηλαδή πράγματα
σε παρασέρνει η φυσική ροπή σου − όταν κάνεις τις
επισημάνσεις σου, τότε «πρέπει να έλκεις εσύ ο ίδιος
τον εαυτό σου προς το αντίθετο»: αυτό δεν κάνουν και
όσοι θέλουν να ισιώσουν ένα στραβό δεντράκι; Τραβώντας το προς την αντίθετη πλευρά καταφέρνουν
στο τέλος να το «ορθώσουν». Μη σε ενοχλεί τότε που
άλλοτε γέρνεις προς την πλευρά της υπερβολής και
άλλοτε προς την πλευρά της έλλειψης: είναι ο μόνος
τρόπος να επιτύχεις κάποτε το μέσον.
Μένεις, αλήθεια, έκπληκτος από την ανθρωπιά που
αποπνέει η σκέψη του Αριστοτέλη. Είναι σαν να σου
λέει ο μεγάλος σοφός: «Σημασία έχει τελικά ο στόχος
σου. Οι α-στοχίες σου ώσπου να τον πετύχεις ούτε
εσένα τον ίδιον πρέπει να αποθαρρύνουν ούτε στους
άλλους πρέπει να γίνονται αφορμή για να σε μεμφθούν και να σε ψέξουν».
Τόση κατανόηση μακάρι να την είχε ο καθένας μας
για τον διπλανό του, ιδίως όμως μακάρι να την είχαν οι
γονείς για τα παιδιά τους ή οι δάσκαλοι για τους μαθητές τους. Η «παιδαγωγία» θα είχε τότε σωστότερους
στόχους και −προπαντός− πολύ πιο επιτεύξιμους.

λέξη που και από μόνη της θυμίζει την αρετή.
Με ποιον όμως τρόπο πετυχαίνει κανείς το μέσον;
Αυτό θα πει: Με ποιον τρόπο γίνεται κανείς σπουδαῖος= φορέας της αρετής; Ο Αριστοτέλης απαντάει
στο κρισιμότατο αυτό ερώτημα με πολύ ρεαλισμό: Η
κατοχή ενός μόνιμου και σταθερού τρόπου συμπεριφοράς (ἕξις) δεν προϋποθέτει μόνο την επιλογή −την
προαίρεσιν− μεταξύ του καλού και του κακού (στην
ουσία −όπως είδαμε− μεταξύ της καλής και της κακής χρήσης των παθών) − προϋποθέτει και την αποδοχή και αναγνώριση του πόσο δύσκολο έργο είναι
η απόκτηση της αρετής −μια αποδοχή που εφοδιάζει
το άτομο με τη διάθεση για υπομονετική εμμονή στην
άσκηση. ΄Ολοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι στο παιχνίδι της σκοποβολής η επίτευξη του στόχου, πόσο
ῥᾴδιον (= εύκολο) είναι «τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ» και
πόσο «χαλεπόν» (= δύσκολο) «τὸ ἐπιτυχεῖν», πόσο περισσότερες είναι, επομένως, οι περιπτώσεις αποτυχίας
και μόνο μία η περίπτωση της επιτυχίας. Το ίδιο δύσκολο είναι και «τὸ σπουδαῖον εἶναι», το να είναι κανείς
φορέας της αρετής: «ένας ο τρόπος για νά ’μαστε καλοί, κακοί όμως είμαστε με χίλιους τόσους τρόπους».
Αν λοιπόν έχεις αποφασίσει να έχεις στόχο σου το
μέσον, το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να αποφασίσεις ποιο από τα δύο κακά, που είναι η υπερβολή και η
έλλειψη, είναι μεγαλύτερος εχθρός σου − σε μια πρώτη λοιπόν φάση καλύτερα να αποφύγεις να τα βάλεις
με αυτόν τον εχθρό σου, αφού είναι τόσο δύσκολο να
αντιμετωπίσεις συγχρόνως και τους δύο εχθρούς σου:

Κατεπείγουσα Ανακοίνωση - Έκκληση
Προς όλους τους δυναμένους να συνδράμουν
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη που εδώ και μήνες σμιλεύεται στο εργαστήριο του γλύπτη-καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Γιώργου
Τσάρα σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμος να στηθεί στο βάθρο που προετοιμάζει η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας.
Αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε σύντομα το δ.σ. θα σας καλέσει στα αποκαλυπτήρια, που θα αποτελέσουν εξαιρετικό γεγονός για την πανεπιστημιακή κοινότητα, για την πόλη μας, για τη Χαλκιδική αλλά και υπέρτατη τιμή για τον Παγχαλκιδικό
Σύλλογό μας, που θα έχει φέρει σε πέρας το μεγάλο και θαυμάσιο έργο.
Το κόστος του έργου, όπως και άλλοτε γράψαμε, είναι 120.000 ευρώ συν ΦΠΑ (9 %) συν απρόβλεπτα κλπ. Αν και το ποσό
είναι πολύ μεγάλο, δυσανάλογο με τις δυνατότητες του Συλλόγου μας, με τις εισφορές των μελών και φίλων της Χαλκιδικής,
μία των οποίων υπήρξε γενναιοτάτη, εκείνη των 60.000 ευρώ που πρόσφερε εξ ιδίων ο ιατρός και μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου μας κ. Γεώργιος Βαγιωνάς και με επιχορήγηση ορισμένων φορέων: του ΟΠΑΠ (15.000), του Υπ. Μακεδ. Θράκης (3.000),
του Δήμου Θεσσαλονίκης (5.000), του Δήμου Τορώνης (1.000), του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής (1.000), του Συλλόγου
Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης (1.000), του Συλλόγου Ιερισσιωτών (1.000), του Βιοτεχνικού Επιμελ. Ν. Θεσσαλονίκης (500), του
Επαγγελματικού Επιμελ. Ν. Θεσσαλονίκης (500), του Συλλόγου των απανταχού Ταξιαρχιωτών (200 ευρώ), και πολλών ιδιωτών,
συγκεντρώθηκαν μέχρι σήμερα περίπου τα τρία τέταρτα του ποσού και αναζητείται το υπόλοιπο.
Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε για άλλη μια φορά όλους τους Χαλκιδικιώτες, κυρίως τους έχοντες και δυναμένους
και όλους τους φορείς: Νομαρχίες, Δήμους, Συλλόγους, Σωματεία, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις, να συνδράμουν στην προσπάθεια, προσφέροντας έστω και λίγα ευρώ ώστε να φέρουμε εις πέρας το «τόλμημα» που θα τιμά αιωνίως και θα
κάνει υπερήφανη τη Χαλκιδική ολόκληρη.
Για τη διάθεση οποιουδήποτε ποσού, τηλεφωνήστε σε ένα από τα τηλέφωνα: 6946/470.157 ή 6936/950.188 ή 6945/193.128
ή 6946/086-467 και θα προσέλθει ο ταμίας να τα εισπράξει και να σας κόψει αμέσως επίσημη απόδειξη.
Αν πάλι προτιμάτε τραπεζική αποστολή, ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος έχει λογαριασμό στην ΑΤΕ 233 01 013 981 58.
Περιμένουμε την εκδήλωση της υποστήριξης της προσπάθειας όσο γίνεται ταχύτερα.
Με το τέλος του έργου θα ανακοινωθούν και όλα τα ονόματα με τις προσφορές σε ειδικό τεύχος-αφιέρωμα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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η ιστορια του γοματιου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ

Το χωριό Γομάτι είναι ένα χωριό της
ανατολικής Χαλκιδικής και βρίσκεται στον μυχό του
Σιγγιτικού Κόλπου και βρίσκεται στον οδικό άξονα
Αρναίας-Μ. Παναγίας-Ιερισσού, ανάμεσα στα χωριά
Μ. Παναγία, Πυργαδίκια και Ιερισσό, με τα οποία και
γειτνιάζει. Σήμερα είναι Δημοτικό Διαμέρισμα του Καποδιστριακού Δήμου Παναγίας, με πληθυσμό 639 κατοίκους (2001).
Το Γομάτι είναι ημιορεινό χωριό και απέχει από τη
θάλασσα του Κόλπου του Αγίου Όρους περί τα 6-7
χιλιόμετρα. Έχει υψόμετρο 95 μ.
Η έκτασής του είναι 76 τετρ.χιλιόμετρα
Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του καλύπτεται από
μικρούς λόφους και μεσαίους ορεινούς όγκους, σχημτίζοντας τα βουνά Κάκαβο (610 μ.) και Αρβανίτη (668 μ.)
καθώς και τα διάφορα υψώματα Παϊβούνι (523 μ.), Αγ.
Γεώργιος (410 μ.), Πυργί (373 μ.), Αθούλι (280 μ.).
Η καλλιεργήσιμη έκτασή του είναι 10.200 στρέμματα, εκ των οποίων 5.500 στρέμματα καλλιεργούνται
με σιτηρά, 4.000 στρέμματα με ελαιόδεντρα και 1.000
περίπου στρέμματα βρίσκονται σε αγρανάπαυση.
Οι ακτές του Γοματίου αρχίζουν από το Καστρί, συνεχίζουν στο Δεβελίκι, στη Νυφίτη, στη Στραβά Λαγκάδα, στον Αλμυρό, στον Πύργο, στη Χιλιαδού, στην
Αρκούδα, στο Πεταλίδι και τελειώνουν στη Μαλαθριά, στα όρια των Πυργαδικίων, με συνολικό μήκος
ακτογραμμής περί τα 15 χιλιόμετρα.
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η ιστορική πορεία του
χωριού μας ήταν άγνωστη στους κατοίκους, αλλά και
στους αρχαιολόγους, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την
ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής.

και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία ενεργούσε ανασκαφές στην Ιερισσό και στην τοποθεσία «Καλογερικά» του Γοματίου, στην οποία θα αναφερθώ πιο κάτω
λεπτομερέστερα.
Η λίθινη ανθρωπόμορφη στήλη αποτελεί το αρχαιότερο ανάγλυφο, δηλαδή είναι η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατασκευάσει άγαλμα, είναι
αντίστοιχης αρχαιολογικής αξίας με τα Κυκλαδικά
ειδώλια και ανάγεται η κατασκευή της στους προϊστορικούς χρόνους (3000-2000 π.Χ.), την εποχή του
Χαλκού.
Το εύρημα είναι σπάνιο και μοναδικό που όμοιό του
δεν έχει βρεθεί στον Ελλαδικό χώρο μέχρι σήμερα.
Στην ανακαλυφθείσα λίθινη ανθρωπόμορφη στήλη,
η οποία εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης-Προϊστορική Πτέρυγα, από το 2005, αναγράφεται «Λίθινη ανθρωπόμορφη στήλη».
Η στήλη εκτίθεται από το 2005 στην πρώτη και
πλέον περίοπτη θέση της Προϊστορικής Πτέρυγας και
αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη αρχαιολογική αξία και
σπουδαιότητά της.
Στην ίδια πτέρυγα (Προϊστορικά) στον χάρτη των
προϊστορικών θέσεων της Μακεδονίας, το Γομάτι αποτυπώνεται ως προϊστορική θέση με τον αριθμό 102.
Εκ των παραπάνω αδιάσειστων στοιχείων αποδεικνύεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του χωριού μας
υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και παρουσία, με ανθρώπους που είχαν προηγμένο καλλιτεχνικό
αισθητήριο, από τους προϊστορικούς χρόνους (30002000 π.Χ.) την εποχή του Χαλκού.
Η ιστορία του χωριού μας αποδεδειγμένα αρχίζει
από την Προϊστορική εποχή (3000-2000 π.Χ.) –Εποχή του Χαλκού– και συνεχίζεται την κλασική περίοδο,
την ελληνιστική περίοδο, τη ρωμαϊκή περίοδο, τη βυζαντινή περίοδο και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό περίτρανα αποδεικνύεται από τα διάσπαρτα αρχαιολογικά
ευρήματα, όπως μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, υπολείμματα οχυρώσεων, περιτειχίσματα, πύργους, ναούς,
αρχαία νεκροταφεία και κτερίσματα. Η περιοχή του
Γοματίου ανήκει στην ανατολική Χαλκιδική και αποτελεί την απαρχή της στενής επίμακρης χερσονήσου,
το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, που ονομάζονταν στην
αρχαιότητα Ακτή1 και από τον μεσαίωνα Άθως, από το
ομώνυμο όρος Άθως.

Ανεύρεση λίθινης ανθρωπόμορφης
στήλης
Η ανεύρεση της λίθινης ανθρωπόμορφης στήλης
το έτος 1998 στην περιοχή του Δεβελικείου και η αποκάλυψη αρχαίου νεκροταφείου, στη θέση Καλογερικά,
1.200 περίπου μέτρα ΒΑ του οικισμού Γομάτι, ανέτρεψε τα μέχρι τότε δεδομένα.
Η στήλη ανευρέθη (επιφανειακή περισυλλογή)
από κάτοικο του Γοματίου (Παναγιώτη Δουράκη, ο
οποίος διατηρεί επιχείρηση στην παραλία του Δεβελικίου) και παραδόθηκε στην αρχαιολόγο κ. Τρακασοπούλου Ελένη, της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών

1. Διονυσία Παπαχρυσάνθου, «Ο Αθωνικός Μοναχισμός-Αρχές Οργάνωσης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης», σελ. 23, 24, 25.
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Αρχαίοι οικισμοί - πολίσματα
στην περιοχή Γοματίου

Χαλκιδικής. Ο πληθυσμός της ανήλθε σε 25.000-30.000
κατοίκους, αφού δέχτηκε χιλιάδες εποίκους, από τις παΣτην ανατολική Χαλκιδική και στη χερσόνησο ραθαλάσσιες περιοχές και το 432 π.Χ. χτίστηκε η νέα
Ακτή (αργότερα Άθω) κατά την αρχαιότητα υπήρχαν πόλη, που πολεοδομήθηκε σύμφωνα με το Ιπποδάμειο
αρκετές πόλεις – πολίσματα – και οικισμοί, μεταξύ των σύστημα, κατά το οποίο στην περίπτωση της Ολύνθου–
επτά (7) λεωφόροι πλάτους επτά (7)
οποίων ήταν η Άκανθος, η Άσσα, η
μέτρων, διασταυρώνονταν με άλΔεβελίκεια, τα Αρχαία Κάμενα, η
λους καθέτους μικρότερους δρόμους
Γράδιστα και η Άσσηρα και επί της
πλάτους πέντε (5) μέτρων.
Ακτής η Ολόφυξος, η Χαραδρίαι
Στα πολεοδομικά τετράγωνα που
(Χαραδρούς), (Χάραδρος), Θωμαίς,
σχηματίστηκαν κτίστηκαν δέκα (10)
Κλεωναί- Θύσσα, Δίον, Σάνη, Απολκατοικίες σε δύο (2) συγκροτήματα
λωνία, Παλαιώριον που όλες εξαφατων πέντε κατοικιών, χωρισμένα μενίστηκαν από την Ακτή ή ερημώταξύ τους από στενή δίοδο, ως αποθηκαν τους πρώτους χριστιανικούς
χέτευση, δείγμα υψηλού βιοτικού
αιώνες2 και ήσαν αποικίες των
επιπέδου.
Χαλκιδέων. Οι Χαλκιδείς από τον
Το 432 π.Χ. ιδρύεται το «Κοινό
8ο π.Χ αιώνα αποίκησαν συστηματων Χαλκιδέων»5 πολιτική ένωση 32
τικά την περιοχή και ονομάστηκε
πόλεων της Χαλκιδικής, και γνωρί«Χαλκιδική η επί Θράκης», δηζει μεγάλη ανάπτυξη, διαδραματίζολαδή αποικίες των Χαλκιδέων στη
ντας σπουδαίο ρόλο στην περιοχή.
Θράκη. Έτσι για τη χερσόνησο που
Οι παραπάνω πόλεις της Χαλκιεπεκτείνεται από τον Θερμαϊκό ώς
δικής ήταν αποικίες των Χαλκιδέων
τον Στρυμονικό κόλπο, επεκράτησε
και όλες, πλην της Ακάνθου, ανήκαν
το όνομα «Χαλκιδική».
στην Αθηναϊκή Συμπολιτεία.
Οι μικρές πόλεις ή οικισμοί της
Η Ολύνθια Ομοσπονδία αντιπεριοχής του σημερινού Γοματίου,
τίθεται στα επεκτατικά σχέδια του
η Δεβελίκεια, η Γράδιστα, η Άσσηρα
Φιλίππου του Β΄ και διαλύει τη συμκαι τα Κάμενα, ελάχιστα ερευνήθημαχία με τους Μακεδόνες.
καν αρχαιολογικά και ερείπιά τους
Ο Βασιλιάς των Μακεδόνων Φίδιασώζονται μέχρι σήμερα στην
λιππος ο Β΄6 (359-336 π.Χ.) έρχεται
περιοχή του Δεβελικίου (Καστρί),
στη Χαλκιδική επικεφαλής 25.000
Γραδίστο και παλαιό Γομάτι, όπως
πεζών και ιππικού, άριστα εξοπλισμέεπίσης και στην περιοχή του Πύρνων και κυριεύει μία προς μία τις πόγου και της Χιλιαδούς, όπου μαρλεις και τις καταστρέφει εκ θεμελίων.
μάρινοι κίονες και μαρμάρινες καΝικάει σε δύο μάχες τους Ολύνθιους
τασκευές βρίσκονται στη θάλασσα,
και το τέλος του καλοκαιριού του
σε μικρή απόσταση από την ακτή.
348 π.Χ.7 κυριεύει την Όλυνθο και
Η παρακμή των μεγάλων και
«Λίθινη ανθρωπόμορφη στήλη»: Αποδίδε- την καταστρέφει εκ θεμελίων, φονεύμικρών πόλεων της ανατολικής
ται σχηματικά το περίγραμμα του ανθρωει τους κατοίκους, καίει και εξαπονΧαλκιδικής άρχισε από την Ελληνιπίνου σώματος. Ανάγλυφα δηλώνονται τα
στική Εποχή3 και συνεχίστηκε στη χέρια διπλωμένα στο στήθος και στοιχείο δρίζει όσους βρήκε ζωντανούς ή τους
Ρωμαϊκή. Ιστορικές πηγές αναφέ- του ενδύματος στη μέση, ίσως ζώνη. Γο- διασκόρπισε σε άλλα μέρη.
Συνολικά ο Φίλιππος ο Β΄ κατά
ρουν ότι περί το 390 π.Χ. συγκρο- μάτι-Χαλκιδικής, Εποχή του Χαλκού πετην εκστρατεία του αυτή κατάστρετήθηκε η Ολύνθια Ομοσπονδία και ρίπου 3000-2000 π.Χ.
ψε τριάντα δύο (32) πόλεις της Χαλσυντάχθηκαν με την Όλυνθο πάρα
κιδικής. Συνεπώς καταστροφές υπέπολλές πόλεις και οικισμοί της
Χαλκιδικής και μεταξύ αυτών πιθανότατα τα Κάμενα, στησαν η Δεβελίκεια, τα Κάμενα και η Γράδιστα.
Η Άκανθος δεν ανήκε στην Ολυνθιακή Ομοσπονδία και
η Γράδιστα, η Άσσηρα και η Δεβελίκεια.
Η Όλυνθος4, τοποθετημένη στον μυχό του Τορω- ήταν με το μέρος των Σπαρτιατών και επομένως συμμάχων
ναίου κόλπου, αποτέλεσε το κέντρο των πόλεων της του Φιλίππου Β΄ και δεν υπέστη καμία καταστροφή.
2. Διονυσία Παπαχρυσάνθου, ό.π., σελ. 24, 25, 26
3. Διονυσία Παπαχρυσάνθου, ό.π., σελ. 24, 25.
4. Περιοδικό Πλους της Χαλκιδικής «Η αρχαία Όλυνθος».
5. Περιοδικό Πλους της Χαλκιδικής «Η αρχαία Όλυνθος».
6. Περιοδικό Πλους της Χαλκιδικής «Η αρχαία Όλυνθος».
7. Ιστορία Κ. Παπαρρηγόπουλου–Διον. Παπαχρυσάνθου, σελ. 24, 25.
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ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ Θ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ἀρχαιολόγος

Θησαυρὸς ἀτέλειωτος εἶναι οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνουν τὰ «σημειώματα» τῶν ἁγιορειτικῶν κωδίκων. Πληροφορίες γιὰ ἕνα πλῆθος θεμάτων, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν ἔχουν ἀξιοποιηθῆ. Ἡ παράλειψη αὐτὴ εἶναι δικαιολογημένη, ἂν
σκεφθῆ κανεὶς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν περισσοτέρων
κωδίκων μᾶς εἶναι γνωστὸ μόνον ἀπὸ τὴ συντομώτατη περιγραφή τους στοὺς ἐκδεδομένους καταλόγους
τῶν χειρογράφων· καὶ εἶναι πράγματι ἄχαρο ἔργο ἡ
ἀνἀγνωση τῶν καταλόγων. Ἡ ἀμοιβὴ ὅμως τοῦ μελετητοῦ εἶναι, μερικὲς φορές, πολὺ χαριτωμένη καθὼς
διαβάζει ἀνάμεσα στὰ πιὸ ἀπίθανα κείμενα ὅτι καὶ «ὁ
γεροκοσμᾶς εἶδον τὸ παρὸν βιβλίον ἐχάρην λίαν εἰς τοὺς
1795 σεπτεμβρίου 20».
Ξεφυλλίζοντας τοὺς καταλόγους βρῆκα πολλὲς
μικρὲς πληροφορίες, χρήσιμες γιὰ τὴν ἱστορία τῆς
Χαλκιδικῆς καὶ διαφωτιστικὲς γιὰ τὴν προσωπογραφία τῶν κατοίκων της. Σκεπτόμενος ὅτι ἂν περιμένω
νὰ συγκεντρώσω ὅλα τὰ σημειώματα καὶ νὰ τὰ παρουσιάσω συγχρόνως, πιθανώτατα θὰ ὀργανώσω
ἀκόμη ἕναν φάκελλο μελέτης, ὁ ὁποῖος θὰ περιμένει
τὴν ὁλοκλήρωσή του (Κύριος οἶδεν πότε ...), παρουσιάζω σήμερα ἕνα πρῶτο μέρος, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλα, εἴτε ἀπὸ τὸν γράφοντα εἴτε ἀπὸ
κάποιους ἄλλους.
Τὰ σημερινὰ σημειώματα προέρχονται ἀπὸ τὸ πολύτιμο ἔργο τῶν Σωφρονίου Εὐστρατιάδου καὶ Ἀρκαδίου Βατοπεδινοῦ, Κατάλογος τῶν ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ Βατοπεδίου ἀποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 1924, καὶ δημοσιεύνται κατὰ τὴ σειρὰ ποὺ παρουσιάσθηκαν ἀπὸ τοὺς
ἐκδότες, μὲ πρόταξη τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ κώδικος. Ὅπου
κρίνω ἀπαραίτητο προσθέτω καὶ σύντομο σχολιασμό.
Τηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τοῦ σημειώματος.
Κώδ. 20: χφ. (= χειρόγραφο) τοῦ 18ου αἰ., περιέχον
«Ἀλεξάνδρου Ἀφροδισιέως τοῦ Σταγειρίτου περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς» (500 σελίδες).
Κώδ. 57: χφ. τοῦ 13ου αἰ,. φ. 513α. «Ἐν ἔτει σωτηρίῳ
αψλζ´ (= 1737) μηνὶ Aὐγούστῳ διάκονός τις κριτικὸς ἐκ
΄
Kυδωνίας (= ἐκ Χανίων) ἐγγράφως ἐφανέρωσεν εἰς τὸν
βασιλέα ἡμῶν Σουλτὰν Mαχμούτην πὼς πρὸ ἐτῶν ἑπτὰ
οἱ πατέρες τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐν τῷ
Ἄθῳ ηὕραν θησαυρὸν ἐν τόπῳ Tορόνης δέκα ἕξ χιλιάδας
καντάρια μάλαμα ἤτοι χρυσὸν καὶ ἐξ αὐτῆς αὐτὸς ὁδηγὸς
γενόμενος ἦλθε μετὰ τῶν παρὰ τῷ βασιλεῖ ἀπεσταλμένων καὶ κατέσκαψαν τὰ ἐνδότερα τῆς μονῆς καὶ τρόμος

καὶ κλῶνος ἐν πάσαις ταῖς μοναῖς καὶ κελλίοις ἐπέπεσε·
οὐδὲν δὲ ὧν ἤλπιζον εὑρόντες ὑπέστρεψαν. Tότε καγὼ
ὁ γράψας Nεόφυτος πρώην Ἄρτης ἐν τῇ Λαύρᾳ οἰκῶν
ἐδοκίμασα σὺν τοῖς λοιποῖς τὸ ἀψίνθιον τῆς λύπης τέσσαρα πρὸς ἑβδομήκοντα ἔτη διανοίγων». Ἀναφέρεται
στὴν Τορώνη τῆς Σιθωνίας, παρὰ τὸ Πόρτο–Κουφό, ἡ
ὁποία καταστράφηκε ὁριστικὰ ἀπὸ τοὺς Βενετοὺς τοῦ
Μοροζίνη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1659.
Κώδ. 174: χφ. τοῦ 17ου αἰ., σ. 456. «Τὸ παρὸν βιβλίον
ἀφιεροῦται παρ’ ἐμοῦ Γρηγορίου μοναχοῦ Βατοπαιδινοῦ
τοῦ ἐξ Ἱερισσοῦ εἰς τὴν βιβλιοθήκην τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ
Βατοπαιδίου 1975 (=1875;)».
Κώδ. 177: χφ. τοῦ 1655, φ. 16α. «τὸ παρὸν βιβλίον
εὗρον ἐν τῷ τοῦ ἁγίου ὄρους σχολίῳ καὶ μὲ ἤρεσε πολλὰ
ὄντας πολλὰ ἐξαίρετον βιβλιάριον· αψλβ´ αὐγ. κζ΄
΄
(=1737, Αὐγούστου 27)». Ἐπισημαίνω ὅτι ἀναφέρεται
σὲ σχολεῖο προϋπάρχον τῆς Ἀθωνιάδος.
Κώδ. 207: χφ. τοῦ 19ου αἰ. μὲ σχέδια ἐπιστολῶν, φ.
16α. «Μονῆς Βατοπαιδίου πρὸς Γιάνκον ἐφένδην διὰ τὸ
ἐν Ὀρμυλίᾳ μετόχιον ἁρπαγὲν ὑπὸ τῶν Ζωγραφιτῶν».
Ἀναφέρεται στὴ μακροχρόνια διαμάχη τῶν μονῶν
Βατοπεδίου καὶ Ζωγράφου, περὶ τὸ ἔτος 1800, γιὰ συνοριακὲς διαφορὲς ποὺ εἶχαν στὰ μετόχια τους νοτιοανατολικῶς τῆς Ὁρμύλιας.
Κώδ. 607: χφ. τοῦ 17ου αἰ., Πατερικόν, φ. 116β. «Μέμνησον θύτα Χρυσάνθου ἀθλίου μονοτρόπου καὶ ἀναξίου θύτου ἐκ πατρίδος Γαλατίσης πλισίον Θεσσαλονίκης·
ἐγράφη ἡ παροῦσα τὸ 1695». Ὁ Χρύσανθος ἦταν μουσικὸς καὶ γραφεύς χειρογράφων. Βλέπε κατωτέρω καὶ
τὸν κώδ. 1466.
Κώδ. 641: χφ. τοῦ 1751, Πατερικόν, σ. 703. «1764
ἦρθεν ἐδὸ στὸ ἅγιον ὄρος ὁ ἀγαρινὸς καὶ ἔδοσεν χαράτζια
τῶν πατέρων ὅπου νὰ ἔχῃ τὴν κατάραν ὁλονοῦν τῶν πατέρων καὶ δὲν ἀφῆκε πλέον οὔτε πτωχὸν οὔτε σακάτην
καὶ πολλὰ ἐστενοχορέθισαν οἱ πτοχή».
Κώδ. 646: χφ. τοῦ 1748, Πραγματεία περὶ τοῦ ἀντιχρίστου, φ. 3β. «ἐγένετο τὸ παρὸν βιβλίον διὰ συνδρομῆς καὶ ἐπιμελείας καὶ δαπάνης παρ’ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ προηγουμένου Διονυσίου Ξηροποταμινοῦ τοῦ ἐκ
κόμης Ραβουνὰ 1748 Σεπτ. α΄». Ραβουνὰ ἢ Ραβνά =
τὰ Πετροκέρασα τῆς Χαλκιδικῆς. Ὁ Διονύσιος ἦταν
διοικητικὸς καὶ οἰκονομικὸς παράγων τῆς μονῆς Ξηροποτάμου, ὅπου μὲ δαπάνες του ἀνήγειρε τὸ 1766
τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τὸ νοσοκομεῖο καὶ
τὰ σχετικὰ κελλιά, ἀναγράφοντας ὑπερηφάνως στὴν
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σκεπάσθη καὶ ἡ τράπεζα, ἐφυσιώθη καὶ ἡ θάλασσα καὶ
ἔφυγεν ἕως ἔξω εἰς τὸ στόμα ὁ λιμένας της. ἐκράτησε καὶ
κλόνος τῆς γῆς ἀπὸ δ΄ ὥρας τῆς παρασκευῆς ἕως ε΄ ὥρας
τῆς τρίτης». Ἡ διαφορὰ στὸν μῆνα ( Ἰούνιος ἢ Ἰούλιος;)
πρέπει νὰ ἐρευνηθῆ στὰ χειρόγραφα. Ἡ «φυσίωσις»
τῆς θαλάσσης πρέπει νὰ ὀφείλεται στὸ ὑποθαλάσσιο
ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ, ὅπως τὸ 1932.
Κώδ. 962: χφ. τοῦ 1254, Εὐαγγέλιον, φ. 362α. «ἐν ἔτει
ωιζ΄ (6817= 1309) ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ τῆς Σαραντινῆς
Μαρία ἡ Σαραντινή· ἐν αὐτῷ δὲ τῷ καιρῷ εἰσῆλθον καὶ
οἱ Καταλάνοι καὶ οἱ Τοῦρκοι (= οἱ «Τουρκόπουλοι») εἰς
τὴν Βλαχίαν (= Θεσσαλία) καὶ ἠχμαλότευσαν αὐτὴν· ἐν
μηνὶ φεβρουαρίῳ κβ΄». Ἑπομένως οἱ Καταλανοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν Κασσάνδρα πρὸ τῆς 22ας Φεβρουαρίου
τοῦ 1309.
Κώδ. 1007: χφ. τοῦ 1765, Θεοτοκάριον, φ. 227β.
«Ἐγραύθη τὸ παρὸν Θεοτοκάριον διὰ χειρὸς Δαμασκηνοῦ
Βατοπαιδινοῦ ἐπὶ ἔτει αψξε΄ ἐν μηνὶ μαΐω ζ΄ (7 Μαΐου
΄
1765) ἐν τῇ χώρᾳ Ραβουνά».
Κώδ. 1109: χφ., φ. 393α. «εἰς τοὺς 1792 ἔγινε ξέρα μεγάλη ἀπὸ μαρτίου 20 ἕος ἠουνίου 24».
Κώδ. 1466: χφ. τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 18ου αἰ., Στιχηράριον. «τὸ παρὸν στιχηράριον ἐγράφη διὰ χειρὸς τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου Χρυσάνθου μαθητοῦ τοῦ μακαρίτου παπᾶ Γρηγορίου Πολυγερινοῦ καὶ ἠγοράσθη ἀπ’ ἐμοῦ
τοῦ χατζῆ Γεωργάκη Γαλατζάνου (...) αω΄θ΄ ἀπριλίου
΄
κγ΄ (23 Ἀπριλίου 1899)». Προφανῶς, ὁ παπά Γρηγόριος Πολυγερινὸς ἦταν μουσικοδιδάσκαλος καὶ ἔδρασε
περὶ τὸ ἔτος 1700. Τὸ ἀναφερόμενο ἔτος «1899» πρέπει
νὰ ἐρευνηθῆ στὸ χειρόγραφο ἂν εἶναι γραμμένο μὲ ω
ἢ μὲ ψ (= 700), ὁπότε μεταγράφεται τὸ ἔτος σὲ 1799.
Στὸ τέλος τοῦ χφ. ὑπάρχει καὶ ἡ σημείωση, «ὁ γεροκοσμᾶς εἶδον τὸ παρὸν βιβλίον ἐχάρην λίαν εἰς τοὺς 1795
σεπτεμβρίου 20».
Κώδ. 1518: χφ. τοῦ 1701, Τριώδιον καὶ Πεντηκοστὰριον.
«Εἴληφε τέλος τὸ παρὸν Τριῴδιον μετὰ τοῦ Πεντηκοσταρίου διὰ χειρὸς Ἀκακίου ἱερομονάχου καὶ προηγουμένου
τῆς μονῆς τῶν Ἰβήρων τοῦ ἐκ κώμης Γαλάτιστας εἰς τοὺς
αψα΄ ἐν μηνὶ Σεπτεμβρίου ιζ΄ (17 Σεπτεμβρίου 1701) ἐν
΄
τῇ μεγαλοπόλι Μοσχοβία». Ὁ Ἀκάκιος ἦταν «μουσικός»
καὶ διετέλεσε διαχειριστὴς τοῦ ἰβηριτικοῦ μετοχίου
τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Μόσχα (τὸ ἐπωνομαζόμενον
«Μπολσόϊ–Γολοβά») ἀπὸ 12 Μαρτίου 1699 ἕως τὸν Νοέμβριον τοῦ 1706. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον
τὸ χειρόγραφο γράφηκε στὴ «Μοσχοβία».

κτητορικὴ ἐπιγραφὴ ὅτι κατάγεται «ἐκ κώμης Ραβουνᾶ».
Κώδ. 795: χφ. τοῦ 1689, Ἀκουλουθία τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου, φ. 51β. «Ἔτους αχπθ΄ Δεκεμβρίου α΄ ἐγράφη
ἡ παροῦσα φυλάδα παρὰ Θεοκλήτου ἱερομονάχου συνδρομῇ τοῦ Σκευοφύλακος Χριστοφόρου προηγουμένου
Βατοπαιδινοῦ τοῦ Γαλατζιάνου καὶ ἀφιερώθη παρ’ αὐτοῦ
εἰς τὸν πάνσεπτον ναὸν τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου ὃν ᾠκοδόμησε μέσα εἰς τὸ μοναστήρι διὰ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ
τῶν γονέων του». Σήμερα δὲν ὑφίσταται ναὸς τοῦ ἁγίου
Χριστοφόρου μέσα στὴν μονὴ Βατοπεδίου. Δυτικῶς–
ΝΔ τῆς Μονῆς, σὲ ἀπόσταση περίπου μισῆς ὥρας,
κάτω ἀπὸ τὴ σκήτη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ κοντὰ
στὴν ἀριστερὴ ὄχθη τοῦ ποταμοῦ, ὅπου τὸ καινούργιο
ἀμπέλι, βρίσκονται τὰ ἐρείπια λιθόκτιστου καμαροσκέπαστου ναοῦ, τιμωμένου (κατὰ τὴ παράδοση) στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου. Μήπως πρόκειται γιὰ τὸν
ναὸ ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ; Ὁ Σκευοφύλαξ Χριστόφορος
ἦταν σημαντικὸς διοικητικὸς καὶ οἰκονομικὸς παράγων
τοῦ Βατοπεδίου καὶ ὑπερηφάνως παρέθετε στὸ ὄνομά
του τὸν τόπο τῆς καταγωγῆς του. Μὲ δαπάνες του, τὸ
1683, ἀνακαινίσθηκε καὶ τοιχογραφήθηκε ὁ κοιμητηριακὸς ναὸς τῆς Μονῆς, τιμώμενος στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος κάηκε τὸ 1945. Παράλληλα
μὲ τὸν Χριστόφορο ὑπῆρχε καὶ ὁ δοχειάρης (= διαχειριστὴς τῶν τροφίμων) τῆς Μονῆς, Συμεών «ἐκ χόρας
Γαλατήστας», μὲ δαπάνες τοῦ ὁποίου τοιχογραφήθηκε,
τὸ 1678, ἡ κόγχη ἀριστερὰ τῆς εἰσόδου τοῦ Δοχειοῦ.
Κώδ. 846: χφ. τοῦ 1647, Ἐκλογάδιον, φ. 623α. «Ἐν
ἔτει ζ΄γ΄ ἰνδ. ιγ΄ κατὰ μῆνα Ἰούλιον ιη΄ καὶ ἐν ἡμέρᾳ
΄
παρασκευῇ ὥρα δ΄ (18 Ἰουλίου 1585, ὥρα 10.00) γέγονε μέγας σεισμὸς ἐν ἁγίῳ ὄρει τοῦ Ἄθω καὶ τοιοῦτος οἷον
οὐδεὶς ἐνθυμεῖτο τῶν τότε ἀνθρώπων, ὥστε ἐκ τούτων τὰ
πλεῖστα τῶν τειχῶν διαραγέντα καταπεσεῖν καὶ πολλοὶ
πύργοι τῶν μονῶν ἔπεσαν καὶ εἰς τὸν Προαύλακα (= Νέα
Ρόδα) καὶ ἐπεκράτησεν ὁ τοιοῦτος σεισμὸς ἡμέρας μ΄ (=
40) ἡγουμενεύοντος εὐτελοῦς Ἀρτεμίου ἐν τῷ Βατοπαιδίῳ». Ὁ φοβερὸς αὐτὸς σεισμός, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ
ἔβλαψε ὅλη τὴν ΒΑ Χαλκιδική, ὅπως καὶ ὁ τοῦ 1932,
μᾶς εἶναι γνωστὸς καὶ ἀπὸ (δημοσιευμένη τὸ 1904)
«ἐνθύμηση» στὸ χφ 802 τῆς Μεγίστης Λαύρας, τὴν
ὁποία παραθέτω: «Κατὰ τὸ ζ΄γ΄ ἔτος ἐν μηνὶ ἰωνίω
΄
εἰς τὰς ιη΄ ἡμέρα παρασκευὴ ὥρα δ΄ τῆς ἡμέρας ἔγινε
σεισμὸς μέγας καὶ φοβερότατος καὶ ἐχάλασε τὸν τοῦρλον
τῆς ἱερᾶς Λαύρας καὶ τὸν κουμπὲν τοῦ νοσοκομείου, ἐξε-

Παράκληση προς τους Συνεργάτες
Σας παρακαλούμε, τα κείμενα που αποστέλλετε για δημοσίευση στο περιοδικό,
να μην υπερβαίνουν τις τέσσερεις δακτυλογραφημένες σελίδες Α4.
Μεγαλύτερα κείμενα δεν είναι δυνατό να δημοσιεύονται.
Η Επιτροπή Έκδοσης
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Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΜΑΤΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ

Ένας από τους καλλίφωνους μοναχούς
– ιεροψάλτες του Αγίου Όρους της πεντηκονταετίας
1920– 1970 ήταν αναμφίβολα ο μοναχός Ρωμανός ο
Βατοπαιδινός, ο οποίος παράλληλα ήταν και ικανότατος μελοποιός.
«Κατά κόσμον» ονομαζόταν Άγγελος Μανίκας.
Γεννήθηκε στο Γομάτι της Χαλκιδικής το 1886. Γονείς
του ήταν ο Δημήτριος και η Μαρία και αδέλφια του ο
Γεώργιος, ο Απόστολος, ο Χριστόδουλος και η Αναστασία, σύζυγος του Δημητρίου Καλοβογιάννη από το
Στρατώνι.
Σε ηλικία 30 ετών (το
1916) πήγε στο Μοναστήρι του Βατοπαιδίου, για να
γίνει μοναχός. Μετά από
τριετή δοκιμασία, το 1919,
δέχθηκε τη μοναχική κουρά, δηλαδή έγινε κανονικός μοναχός. Το 1944, σε
ηλικία 58 ετών, εκλέχθηκε
ένας από τους Προϊσταμένους του Μοναστηριού.
Στο Μοναστήρι ασχολήθηκε έντονα και σοβαρά με την εκκλησιαστική – Βυζαντινή Μουσική
(μιας και τον βοηθούσε και η φωνή του) την οποία
διδάχθηκε εκεί από άλλους μοναχούς, μελετώντας
στη συνέχεια τα μουσικά έργα των μεγάλων μουσουργών της. Το ενδιαφέρον του για τη Βυζαντινή
Μουσική και η ασχολία του μ’ αυτήν ήταν σε τόσο
έντονο βαθμό, ώστε μετά από λίγα χρόνια άρχισε να
μελοποιεί εκκλησιαστικούς ύμνους ή να διασκευάζει
συνθέσεις άλλων μεγάλων μελοποιών της Βυζαντινής Μουσικής. Υπάρχουν πολλά χειρόγραφά του στο
Μοναστήρι του Βατοπαιδίου, στη Βατοπαιδινή Σκήτη
του Αγίου Δημητρίου (βλ. πιο κάτω), στο αρχείο του
Συνδέσμου Ιεροψαλτών της Μητροπόλεως Ιερισσού
Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ο οποίος προς τιμήν
του μοναχού Ρωμανού επονομαζόταν «ΡΩΜΑΝΟΣ
Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ». Επίσης μαθήματα του μοναχού
Ρωμανού βρίσκονται διασκορπισμένα στις συλλογές
Βυζαντινής Μουσικής των δύο επίσης μελοποιών ιερέων της Μητροπόλεως Ιερισσού, αειμνήστων τώρα,
του π. Κωνσταντίνου Κάργα από την Αρναία και του

π. Αστερίου Παπαστόϊκου από το Παλαιοχώρι, και σε
συλλογές άλλων ιεροψαλτών της περιοχής Αρναίας
ή και αλλού. Τέλος, μουσικά μαθήματα του μοναχού
Ρωμανού (λειτουργικά) βρίσκονται τυπωμένα στον
Μουσικό Θησαυρό της Λειτουργίας, τόμος Α΄, που
τυπώθηκε στο Άγιο Όρος το 1931 και αλλού.
Ο Ρωμανός κατέχοντας άριστα, όπως ανέφερα, τη
Βυζαντινή Μουσική, τη δίδαξε σε άλλους μοναχούς
και σε λαϊκούς, που πήγαιναν στο Μοναστήρι για τον
σκοπό αυτό. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πολλά ονόματα μαθητών του. Αναφέρονται: κάποιος Ζάβαλης,
κάποιος Πάπας ψάλτης στο
Στρατώνι, ο ιερομόναχος
Αντώνιος από την περιοχή
Προβάτας του Αγ. Όρους,
ο μοναχός Γερμανός (αργότερα Ιγνάτιος) της Βατοπαιδινής Σκήτης του Αγίου
Δημητρίου, ο οποίος, αείμνηστος τώρα, έδωσε στον
Σύνδεσμο Ιεροψαλτών της
Μητροπόλεως για φωτοτυπία μερικά πρωτότυπα
χειρόγραφα τετράδια του μοναχού Ρωμανού και στον
γράφοντα ως δώρο ένα μαθηματάριο του μοναχού Ρωμανού στο πρωτότυπο και ο π. Κωνσταντίνος Κάργας.
Για τον μοναχό Ρωμανό τον Βατοπαιδινό αναφέρεται ότι κάποια χρόνια επισκέφθηκε τους Άγιους Τόπους στα Ιεροσόλυμα και στο Σινά και ότι παραγιός
του ήταν κάποιος μοναχός Νεόφυτος.
Πολλά από τα παραπάνω στοιχεία για τον Ρωμανό
συγκεντρώθηκαν από τον γράφοντα μετά από έρευνα, που πραγματοποιήθηκε πριν αρκετά χρόνια στο
Μοναχολόγιο της Μονής Βατοπαιδίου και στο Γομάτι.
Του Ρωμανού σώζονται αντίγραφα φωτογραφίας του,
τα οποία βρίσκονται στα γραφεία του παραπάνω Συνδέσμου Ιεροψαλτών, προσφορές των μοναχών Γερμανού – Ιγνατίου (μαθητή του) και Παγκρατίου (συμπατριώτη του, του Βατοπαιδινού Κιλλίου του Αγίου
Προκοπίου, αειμνήστου κι αυτού).
Ο μοναχός Ρωμανός ο Βατοπαιδινός «εκοιμήθη»
στις 18 Μαρτίου του 1971, σε ηλικία 85 ετών. Αιωνία
η μνήμη αυτού!
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ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ

Το να γράψεις για το τσίπουρο δεν είναι
απλό ούτε εύκολο, δεν είναι παίξε γέλασε, κι ας φαίνεται κάτι συνηθισμένο. Γιατί είναι σίγουρο ότι όσοι είναι οι χιλιάδες και τα εκατομμύρια οι μερακλήδες που
προτιμούν το τσίπουρο από τα λεγόμενα ευγενή ποτά,
άλλες τόσες είναι και οι γνώμες πάνω στο θέμα το
οποίο θέμα δεν έχει τελειωμό, δεν έχει μέση και άκρες,
δεν έχει λογική, γιατί το τσίπουρο δεν είναι ότι νά’ναι,
δεν είναι όποιο κι όποιο προϊόν, δεν είναι ρόφημα, δεν
είναι ένα απλό γιατρικό, δεν είναι ένα οποιοδήποτε
ποτό είναι προϊόν με ταυτότητα, είναι το πρώτο σκαλοπάτι για το όνειρο, είναι σκέτη ΙΔΕΑ.
Σε όλη την υφήλιο είναι γνωστό το τσίπουρο, μόνο
η ονομασία του αλλάζει. αλλού το λένε γκράπα, ρακί ή
τσικουδιά αρχαίοι Βαβυλώνιοι τό ’λεγαν λέει Αράκ και
ίσως αυτή η ονομασία να έχει σχέση με το δικό μας...
«αραχτός» ποιος ξέρει. Από μια ιστοσελίδα όμως στο
διαδίκτυο, με την ονομασία «ΛΕΞΙΓΝΩΣΤΙΚΑ» της κυρίας Δόμνας –επισκεφθείτε αυτήν την ιστοσελίδα, δε θα
χάσετε, είναι μια σελίδα που δείχνει νοικοκυροσύνη, καλαισθησία και άριστη γνώση των θεμάτων που πραγματεύεται–, πληροφορήθηκα λοιπόν από κει, ότι ο αρχαίος
γιατρός μας ο γνωστός Γαληνός, το τσίπουρο το ονομάζει «οξυπόριον». Μα πώς να το πουν οι μπαρμπάδες έτσι,
φαίνεται ότι αυτές οι μεταβυζαντινές αρχαιοπρεπείς καταλήξεις τούς εμπόδιζαν και για να εξαντλήσουμε τα της
ονομασίας αυτού του... ευγενούς ποτού, λέμε και το άλλο,
ότι δηλαδή δεν μπορείς να πίνεις τσίπουρο και να το λες
έτσι, να το λες «οξυπόριον». Άντε να το πεις στο πρώτο
ποτήρι, έστω και στο δεύτερο, αλλά από κει και πέρα δεν
νομίζω ότι μπορεί η γλώσσα να πει αυτόν το γλωσσοδέτη, φαντάζεσαι στη βραδινή παρέα την ώρα της τσιπουροποσίας γύρω από τον πάγκο στο μπακάλικο-ταβέρνα,
φαντάζεσαι τον μπάρμπα Στέργιο να προσπαθεί να πει,
στον άλλο μπάρμπα Στέργιο –στον μπάρμαν ντε που
λέμε σήμερα στα... Ελληνικά– να προσπαθεί να πει,
«βάλι μας κόμα που ένα... «οξυπόριον;», είμαστε καλά;
Αλλά για να μη μακρηγορούμε πολύ –γιατί αν ξεστρατίζουμε συνέχεια το βλέπω να... βραδιαστούμε–, υποθέτω
ότι οι μερακλήδες το έκαναν στην αρχή «τσιπόριον» και
να ’το το σημερινό τσίπουρο –στη Θεσσαλία το λεν και
«τσίπρο» και όπως γράφουν οι μεταγενέστεροί του, το
απέδιδε λέει ο Γαληνός, «εις συσκευασίαν εκ σταφυλών
κατεσκευασμένην, έχον δύναμίν τινα, διαχεομένην παραχρήμα δια των φλεβών». προσέξτε εδώ, αυτό το τελευταίο, αυτό το «παραχρήμα δια των φλεβών», αυτό τα

λέει και τα εξηγεί όλα, γι’ αυτό σε όλα τα μήκη και πλάτη
η κατανάλωσή του φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα, φέρνει
το κέφι και τη λησμονιά, με μια καλή τσιπουροποσία ξεχνιούνται οι δυσκολίες και γίνονται όλα ίσιωμα και είναι
λάθος αυτό που μας μάθαιναν οι δάσκαλοι παλιά, ότι
δήθεν ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του έφαγαν λέει
λωτούς στη χώρα των Λωτοφάγων και ξέχασαν την πατρίδα τους και την ταυτότητά τους. Mην ακούτε τέτοια,
μακάρι να ήταν έτσι, το δοκίμασα, όσους λωτούς και
να φας δεν παθαίνεις τίποτα. Έχει όμως τη βάση της η
αναφορά του Ομήρου σ’ αυτό το συμβάν, γιατί πριν από
μερικά χρόνια επιστήμονες, ειδικοί «τσιπουρολόγοι»,
δοκίμασαν τσίπουρο από Λωτούς και ανακάλυψαν ότι
φέρνει μια προσωρινή αμνησία, επομένως οι σύντροφοι
του Οδυσσέα σίγουρα τσίπουρο ήπιαν και όλα τα άλλα
είναι φιλολογία και μεταγενέστερη συγκάλυψη ανήθικων ενεργειών των περί τον Οδυσσέα παρατρεχάμενων
και συντρόφων. Νηστικοί και θαλασσοδαρμένοι ήταν,
έπεσαν με τα μούτρα στο φαΐ και στο τσίπουρο και σε
ότι άλλο ήταν διαθέσιμο. Το σίγουρο είναι ότι σε τέτοια
χώρα που έπεσαν με τσίπουρα και τα τοιαύτα που λέμε,
όλο και θα δοκίμασαν και κάποιες άλλες... αμαρτωλές
χαρές, οι ναυτικοί ξέρουν από τέτοια και να πούμε και
το άλλο, ότι δηλαδή μπορεί οι σύντροφοι του Οδυσσέα
να μην έπαθαν αμνησία λόγω του τσίπουρου, αλλά να
προσποιήθηκαν, να το έκαναν επίτηδες, αναβάλλοντας
όσο γίνονταν την επάνοδο, συγκρίνοντας νοερά τη «σιτεμένη» συμβία που πιθανόν να εύρισκαν ύστερα από
τόσα χρόνια στην Ιθάκη, συγκρίνοντάς την με ό τι ήταν
μαργιόλικο και διαθέσιμο μπροστά τους, τι να πεις, ποιος
ξέρει, υποθέσεις κάνουμε και οι καταστάσεις σε όλες, μα
σε όλες τις εποχές ίδιες, μια και η φύση του ανθρώπου
παραμένει η ίδια και το χούι, ως γνωστόν, φεύγει τελευταίο. Εκεί λοιπόν στη χώρα των Λωτοφάγων έγινε το
κακό. εκεί αναφέρθηκε για πρώτη φορά το σύμπτωμα
της αμνησίας το οποίο μάλλον κάτι θα ήθελε να κρύψει
και να σκεπάσει, γιατί, και ο παππούς ο Όμηρος, μερακλής ο ίδιος πονηρός και εξ επαγγέλματος περιπλανώμενος ποιητής, μπερμπάντης τραγουδιστής και οργανοπαίχτης, τα έτσουζε σίγουρα και, δεν μπορεί, αν ο ίδιος
δεν είχε την εμπειρία των ταξιδιών νοστιμισμένη με τα
πονηρά τυχερά του ταξιδιώτη, δεν θα μπορούσε να περιγράψει με τέτοιο γλαφυρό τρόπο όλα όσα τραγουδιστά
μετέδωσε στους λαούς που επισκέφτηκε, είναι σίγουρο
ότι δεν τραγούδησε μόνο όσα άκουσε από άλλους, αλλά
εξιστόρησε στους ανθρώπους και τις προσωπικές του
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μυρωδιά, η γνωστή μυρωδιά, ευωδιά θα την έλεγα, που
δεν φεύγει ακόμα, μια και μεγαλώνοντας για να φανούμε
κι εμείς μεγάλοι, τι να πιούμε, στις παρέες τσίπουρο δοκιμάσαμε, αφού και στις ονομαστικές γιορτές, ιδίως στις
χειμωνιάτικες, το ποτό που κερνούσαν στα σπίτια ήταν
το τσίπουρο σε κείνα τα ποτηράκια-δαχτυλήθρες και με
το μεζέ στον περιφερόμενο δίσκο. Η σοβαρή κατανάλωση όμως γινόταν από τους μεγάλους, τους μπαρμπάδες,
που το μπουκάλι το είχαν και στον τρουβά, όσες φορές
πήγαιναν για δουλειά μακριά απ’ το σπίτι. Θα μού μείνει
αξέχαστη η ιστορία που έζησα κάποτε με πρωταγωνιστές
δυο καλούς φίλους και γείτονες που δούλευαν στο δάσος
μακριά απ’ το χωριό και έμεναν
σε πρόχειρη καλύβα στον κάκκαβο, είχαν ό,τι είχαν μαζί τους
για φαγητό και μαγείρεμα, είχαν
όμως και μια μικρή νταμιτζάνα
με τσίπουρο, την οποία είχε απ’
τη μεριά του και την... πρόσεχε
ο μπάρμπας και κάθε φορά που
κάθονταν για φαγητό, μόλις γύρευε ο φίλος την νταμιτζάνα, ο
μπάρμπας πριν τη δώσει έπινε
και μια γουλιά, την έπαιρνε ο φίλος έπινε κι εκείνος και
την ξανάδινε πίσω αλλά παίρνοντάς την ο μπάρμπας
ξαναέπινε, αυτό επαναλήφθηκε αρκετές φορές οπότε το
«ρίξιμο» ήταν φανερό, ο... συνεταίρος, ας τον πούμε έτσι,
νευρίασε και άναψε ο καυγάς, και όταν γύρισαν στο χωριό
για βδομαδιάτικο, άκουσα τον πατέρα να λέει στη Μάννα
μας ότι «μι του Νικουλάκ’ του Φράγκου δε ξαναπααίνου
στη δλειά, είνι ταμαχιάρ’ς» και τρόμαξαν να τους μονιάσουν για να μη διαλυθεί ο... συνεταιρισμός και μείνει η
δουλειά στη μέση, άσε που θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα με ένα δεύτερο μπουκάλι. Τέλος πάντων, ωραίο
το τσίπουρο και ο τόπος μας παράγει αρκετό, παράγει το
κλασικό από σταφύλια, αλλά και αρκετό κουμαρίσιο, το
κουμαρίσιο λίγο, αλλά το ψάχνουν και το προτιμούν οι
πολύ μερακλήδες. Θα έπρεπε όμως το τσίπουρό μας να
γίνει γνωστό και παραπέρα, θα πρέπει οι άρχοντές μας
και οι τρανοί, κάπου κάπου όταν κάθονται σε δημόσιους
χώρους να το προτιμούν και να φαίνεται αυτή η προτίμησή τους– είναι αλήθεια ότι αυτή η προτίμηση σε μερικούς... παραφαίνεται... –να το πίνουν πότε πότε και όχι να
καταναλώνουν ποτά εισαγόμενα για να φουσκώνουν τα
πορτοφόλια των σκωτσέζων και άλλων. Είπαμε όμως αρκετά σοβαρά για το τσίπουρο, ας τελειώσουμε το θέμα με
κάποιο χαμόγελο, αναφέροντας το περιστατικό που συνέβη παλιότερα στο χωριό μας το Νεοχώρι, τότε που η θεια
Βαγγελιώ, μπροστά στον άντρα της τον μπάρμπα Στέργιο, σήκωσε το μισιοκάρικο μπουκάλι για να δοκιμάσει
το περιεχόμενο, νόμιζε ότι είχε νερό αλλά ήταν τσίπουρο,
ήπιε λίγο, κάηκε και βήχοντας γύρισε και είπε στον σύζυγο «αμάν βρε χριστιανιέ μ’, πώς του πίντι, μι καταέκαψι...»
και ο μπάρμπα Στέργιος σοβαρός και αφ’ υψηλού που
λέμε, απευθυνόμενος στη σύζυγο απάντησε με σημασία,
«σι καταέκαψι;... Ά... για να δγείτι τι τραβούμι ιμείς που
του πίνουμι κάθι μέρα, μα ποιος μας καταλαβαίν’. . .!!!»
και αυτό συνέβη πραγματικά κι αν αμφιβάλλετε, ρωτήστε
στο χωριό, θα μάθετε περισσότερα.

εμπειρίες, αφαιρώντας απ’ αυτές όσα θεωρούνταν μεμπτά
από πλευράς εποχικής ηθικής. Και είναι εξακριβωμένο ότι
οι μουσικάντηδες διαχρονικά είναι ίδιοι παντού, χωρίς να
πιουν δεν παίζουν, και για να έρθουμε και στα δικά μας
τα κοντινά, όπως γνωρίζουν οι ερωτευμένοι μερακλήδες
ξενύχτηδες, όταν αγκαζάριζαν όργανα στην Αρναία για
ολονυχτιά, για αγρυπνία που λέμε, η συμφωνία γίνονταν
στο πόδι, «τόσου για του παίξμου κι τα ρακιά μέσα, θκα
σας», όλα δηλαδή τα πλήρωνε η παρέα. Έτσι λοιπόν και
ο προπάππος μας ο Όμηρος, πονηρά σκεφτόμενος και
μερακλής στο τσίπουρο, χειρίσθηκε το θέμα ανώδυνα,
σού λέει αντί να τους μαρτυρήσω και να κατηγορηθεί το
τσίπουρο στους αιώνες, είναι καλύτερο να πω μόνο για τους Λωτούς και δεν βαριέσαι, ώσπου να
φτάσει η είδηση στην Ιθάκη μάλλον όλα θα ξεχαστούν στις χαρές
της επιστροφής, ήξερε αυτός, οι
λωτοί σού λέει έτσι κι αλλιώς
σπάνιο φρούτο είναι, και πόσους
θα φάνε, άστο το τσίπουρο για
τους μερακλήδες, άστο για τους
βαριά πονεμένους, μια και η κατανάλωσή του αποδεδειγμένα έχει διπλή ενέργεια, έστω
και προσωρινή. φέρνει λήθη και διώχνει τα προβλήματα,
τα κάνει όλα ίσιωμα καταργώντας ανηφόρες και κατήφορους, με δυο τρία τσίπουρα ξεχνιέται η Εφορεία, ξεχνιέται
προσωρινά το τεφτέρι στον μπακάλη, και έρχεται ένας
ύπνος χωρίς όνειρα και εφιάλτες.
Ο τρόπος παρασκευής του τσίπουρου είναι γνωστός
στους περισσότερους και γίνεται από τα «στέμφυλα» που
μένουν μετά από το πάτημα των σταφυλιών για να βγει
ο μούστος, αφού μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα για
να ωριμάσουν όπως λέμε, «να βράσουν» πριν να μπουν
στο ρακοκάζανο, τον «άμβυκα», όπως τον αντέγραψε απ’
τους αρχαίους η Εφορεία, η οποία εκδίδει και τη σχετική
άδεια για να μπορέσει να λειτουργήσει το καζάνι και να
φορολογήσει ανάλογα τον παραγωγό και νομίζω ότι ο
«ρακοκαζανάς» πληρώνει φόρο ανάλογα με τις ώρες που
λειτουργεί το καζάνι και όχι για την ποσότητα που παράγεται. Τώρα γιατί πιάσαμε τέτοιο θέμα, αφού υπάρχουν
τόσα άλλα, η απάντηση είναι ότι το τσίπουρο αυτή την
εποχή του χρόνου έχει την τιμητική του. Οι μερακλήδες
τώρα το προτιμούν και το πίνουν. Το τσίπουρο είναι κάπως δυνατό ποτό, δεν είναι σαν το κρασί, αν και υπάρχουν
ποτά πολύ πιο δυνατά, με οινόπνευμα περισσότερο, αλλά
αυτά είναι τα ξενικά τα εισαγόμενα, αυτά που διαφημίζονται πολύ, ενώ το δικό μας το ταπεινό τσίπουρο το πίνουμε όσοι το γνωρίζουμε, όσοι το συνηθίσαμε. Κι εδώ έρχεται η συνήθεια η οποία ξεκινάει από παλιά, από τη μυρωδιά η οποία μας ακολουθεί ακόμα από τα μικρά μας τα
χρόνια, από τότε που κάθε χειμώνα κρυώναμε και βήχαμε
συνέχεια και δόστου μάλλινα πανιά στο στήθος μουσκεμένα με ζεστό τσίπουρο. Το κάθε σπίτι είχε από ένα μπουκάλι τσίπουρο μπορεί και παραπάνω, και τύχαινε μέρα
που όλο το σχολείο μύριζε τσίπουρο, όλοι κρυολογούσαμε τότε, το ντύσιμο φτωχό και η θέρμανση προβληματική
τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Τι να πεις, επιβιώσαμε και τα ξεπεράσαμε αυτά, μεγαλώσαμε και μας έμεινε η
18
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στο ραντάρ του Πηλίου με
το Διοικητή της μονάδος.

Στην παραλία της
Μαγνησίας.

Στη πλατεία της
Ελασσόνας.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της 111 Πτέρυγας Μάχης.

Ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ του Προέδρου του Συλλόγου
και του Διοικητή της 9ης ΜΣΕΠ σμηνάρχου κ. Αντ. Μιχαλοπούλου.

Αναμνηστική φωτογραφία των μελών του Παγχαλκιδικού στο Ηρώο της 111 Π.Μ., με τον υποδιοικητή της μονάδος.
20
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ
(Σιθωνία, 31.1.2010)

Η ηγεσία της Αεροπορίας και οι Δήμαρχοι της περιοχής.

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού ψάλλει το Αιωνία η Μνήμη.

Ο υποπτέραρχος (Ι) εν
αποστρατεία κ. Νικόλαος
Παπαδημητρίου εκφωνεί το
λόγο της εκδήλωσης.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης
καταθέτει στεφάνι
εκ μέρους του Συλλόγου

Αναμνηστική φωτογραφία
των μελών του
Παγχαλκιδικού μπροστά
στο μνημείο.
21
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δ.Σ. στο χορό του
Συλλόγου (7.2.2010).

Το τραπέζι των
καλεσμένων. Διακρίνονται
ο βουλευτής Χαλκιδικής
κ. Γ. Βαγιωνάς, ο
αντιστράτηγος ε.α. κ. Στ.
Κυρίμης, ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Κασσανδρινών
ιατρός δρ. Γ. Α.
Δαλαμάγκας και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου.

Ο καθηγητής Γιάννης Τσίκουλος και η αρχιτεκτόνισα Μαρία
Τσαμουρτζή διαβάζουν Παπαδιαμάντη (16.12.2009).

Το κόψιμο της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
κόβει το κομμάτι της
Λαογραφικής Εταιρείας
και το παραλαμβάνει
ο Πρόεδρός της κ. Βασ.
Πάπας.
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ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Τα Καρνάγια της Ιερισσού αποτελούν την
παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη και βασίζονται ιδιαίτερα στη ξυλοναυπηγική πρακτική. Είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα που έχουν ιστορική συνέχεια από τα
αρχαία χρόνια.
Στην Ιερισσό οι (Καραβομαραγκοί) όπως τους ονομάζουν, ασκούν το επάγγελμα αυτό με κληρονομικό
δικαίωμα. (Από τον παπού στον εγκονό). Τα τρία καρνάγια που υπάρχουν σήμερα είναι ανεπτυγμένα κοντά
στη θάλασσα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Τα
εργαλεία και οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούν για
την επεξεργασία του ξύλου είναι προοδευτικά
και σύγχρονα και ως εκ
τούτου έχουν απαλλάξει
οριστικά την χειρωνακτική εργασία.
Η κατ’ εξοχή χρησιμοποιούμενη ξυλεία
για τη ναυπήγηση ενός
πλοίου, είναι αυτή του
πεύκου. Η μεγάλη περιεκτικότητα του πεύκου σε ρετσίνι, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί έχει τη δυνατότητα να το κάνει
ανθεκτικότερο στο θαλασσινό νερό.
Ο σχεδιασμός ενός πλοίου γίνεται με την πρακτική μέθοδο το (χνάρ’) όπως το ονομάζουν, δηλαδή το
σχέδιο.
Οι κατασκευές κατά σειρά προτεραιότητας που
ακολουθούν είναι οι εξής:
Η καρίνα - η πλώρη - η πρύμη - (τα ποδόστομα) τα πλευρά (στραβά) - το κατάστρωμα (κουπαστές) και
το πέτσωμα με σανίδια. Ακολουθεί το καλαφάτισμα
που είναι μια εργασία για να επιτευχθεί η στεγανοποίηση του πλοίου και χρησιμοποιούν τα εξής εργαλεία:
Βαμβάκι το οποίο επεξεργάζονται σε φιτίλι- ένα ξύλινο σφυρί (ματσόλα) και ένα πεπλατυσμένο σιδερένιο
εργαλείο το (καλαφάτ) με το οποίο κλείνουν τις χαραμάδες.
Μετά ακολουθεί η κατασκευή των (σπιράγιων) του
αμπαριού και της μηχανής. Επεξεργάζονται και τοποθετούν το κατάρτι του οποίου η αναλογικότητα εξαρτάται από το μήκος και ύψος του πλοίου. Τελευταίες
εργασίες είναι το κάψιμο του κάτω μέρος του πλοίου
και το βάψιμο.

Τα κυριότερα σκαριά που χρησιμοποιούν οι ιερισσιώτες Καραβομαραγκοί για να φτιάξουν ένα πλοίο
είναι: Τριχαντίρι, Λίμπερτι, Τάκος και Πέραμα.
Οι Ασχολούμενοι με την τέχνη του ναυπηγού στην
Ιερισσό σήμερα είναι:
1. Ο Παναγής Ιωάννου με τα Παιδιά του Βασίλη και
Δημήτρη.
2. Ο Νικόλαος Γιαννάκης με τον Χριστόδουλο Δάλλα και
3. Ο Δημήτριος Παπαστεριανός (ήδη μακαρίτης),
με τον γαμπρό του στην
κόρη του και τον ανεψιό
του Γιάννη Πλιούκα. Η
οικογένεια που ανέδειξε
πολλούς καραβομαραγκούς είναι αυτή των
Παπ ασ τεργ ι αν άδ ων.
Από αυτούς μόνο δύο
σήμερα ασχολούνται με
το επάγγελμα, ο αναφερόμενος Δημήτρης
Παπαστεργιανός
και
ο Παναγής Ιωάννου ο
οποίος είναι το γένος Παπαστεργιανού. Ο μακαρίτης
Δημήτρης Παπαστεργιανός ή (Ζεμπίλης), ήταν ο μοναδικός που χρησιμοποιούσε την θεωρητική μέθοδο
για να σκαρώσει ένα πλοίο.
Πρέπει επίσης ν’ αναφερθεί ότι προερχόμενα από
τα καρνάγια της Ιερισσού πλοία, ταξιδεύουν σε όλες
τις θάλασσες, αφού είναι γνωστό ότι από ολόκληρη
την επικράτεια έρχονται θαλασσινοί να φτιάξουν τα
πλοία τους στα καρνάγια της Ιερισσού. Να προσθέσουμε ότι το ρίξιμο στη θάλασσα του νεοκατασκευασθέντος πλοίου, αποτελεί μια ιδιαιτέρως τελετουργική
διαδικασία.
Πρώτα καλείται ο ιερέας να τελέσει τον αγιασμό,
μετά ακολουθούν τα κεράσματα με ωραίους μεζέδες
και ποτά και οι ευχές από τους συνδαιτυμόνες « άιντε
καλές θάλασσες και καλοτάξιδο να είναι». Αν πρόκειται για ψαράδικο πλοίο, λένε «καλές ψαριές με γεμάτα τ’ αμπάρια». «Οταν σκαρώνουν το πλοίο επικρατεί
η ευχή «μάλαμα το καρφί». Ακολουθεί το ρίξιμο στη
θάλασσα του πλοίου και η επιβίβαση σ’ αυτό όλων
των συμμετασχόντων στον αγιασμό, και οι βόλτες με
αναμμένες τις μηχανές και τα τραγούδια από όλη την
παρέα.
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Στην παρούσα δημοσίευση η Χερσόνησος
Κασσάνδρα Χαλκιδικής χωρίζεται σε τρεις επιμέρους
λεκάνες απορροής (Θερμαϊκού, Τορωναίου, Β. Αιγαίου). Σε κάθε μία από τις λεκάνες αυτές περιγράφονται
τα βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως
το ανάγλυφο, η υδρογραφία, η δασική κάλυψη, οι καλλιέργειες, οι παραλίες κ.ά.
Το φυσικό περιβάλλον και οι διεργασίες που το χαρακτηρίζουν καθόριζαν και τις συνθήκες διαβίωσης του
ανθρώπου κατά την εξελικτική του πορεία και τις ιδιαιτερότητες των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν μέχρι
σήμερα. Ο άνθρωπος φρόντιζε πάντοτε να ζει σε φιλικό
περιβάλλον, προσαρμόζοντας τη ζωή του στις φυσικές
συνθήκες, όπως στο κλίμα, το ανάγλυφο, τους υδατικούς πόρους, την ευφορία της γης κ.λπ. Αυτό συνέβαινε και στον ελλαδικό χώρο μέχρι την έλευση του 20ού
αιώνα αφότου παρατηρείται μία συνεχώς αυξανόμενη
επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.

αποτελείται από μία ακολουθία ιζημάτων του Νεογενούς και Τεταρτογενούς. Νεότερες αποθέσεις εντοπίζονται στις παράκτιες ζώνες της Κασσάνδρας, κυρίως
κροκάλες και άμμοι, προϊόντα διάβρωσης των νεοτεταρτογενών σχηματισμών.
Από πλευράς επιφανειακού ανάγλυφου η Κασσάνδρα διακρίνεται σε δύο τμήματα: (α) το βόρειο πεδινό τμήμα με υψόμετρο <100 m, μεταξύ Ποτίδαιας και
Κασσανδρείας, στο οποίο υπάρχουν εκτεταμένες καλλιέργειες, (β) το νότιο λοφώδες τμήμα με υψόμετρο
100-353 m, νότια της Κασσανδρείας, στο οποίο εντοπίζονται μεγάλες δασικές εκτάσεις.
Από πλευράς παράκτιας διαμόρφωσης η Κασσάνδρα κυριαρχείται από ευθύγραμμες ρηξιγενείς ακτές
με απότομο μέτωπο, κρεμασμένες κοιλάδες και τεκτονικές αναβαθμίδες.
Από πλευράς υδρογραφίας η Κασσάνδρα δεν έχει
ενιαίο δίκτυο με ένα κεντρικό υδρογραφικό άξονα
και πλευρικούς κλάδους, αλλά αποτελείται από ένα
κεντρικό υδροκρίτη και περιφερειακά αποκλίνοντες
κλάδους. Η Κασσάνδρα έχει τρεις κύριες λεκάνες
απορροής:
• Τη λεκάνη του Θερμαϊκού στα ΒΑ με έκταση 108
km2, με επίμηκες σχήμα, η οποία αποστραγγίζεται από
ρεύματα περιορισμένης ανάπτυξης με χαρακτήρες νεότητος.
• Τη λεκάνη του Τορωναίου στα ΒΑ με έκταση 108
m2, με επίμηκες σχήμα, η οποία αποστραγγίζεται από
ρεύματα περιορισμένης έκτασης. Στο Β τμήμα η ανάπτυξη είναι υποτυπώδης.
• Τη λεκάνη Β. Αιγαίου στα Ν με έκταση 86 km2, η
οποία έχει παρόμοιους χαρακτήρες με αυτή του Τορωναίου κόλπου.
Είναι προφανές ότι η λεκάνη Θερμαϊκού κόλπου
ευνοείται από πλευράς υδρογραφίας και υδατικών
αποθεμάτων, όπως επίσης και από πλευράς ανάγλυφου λόγω του πεδινού χαρακτήρα και των ώριμων
κοιλάδων. Κατά θέσεις (Σάνη - Φούρκα) κοντά στις
ακτές σχηματίζονται ελώδεις εκτάσεις. Αντίθετα οι
δύο άλλες λεκάνες μειονεκτούν ως προς τα στοιχεία
αυτά.

Γεωγραφικά - Γεωλογικά στοιχεία
Η χερσόνησος της Κασσάνδρας έχει τριγωνικό
σχήμα. Το ακρωτήριο Ποσείδι αποτελεί την κορυφή
του τριγώνου, ενώ οι ακτές του Τορωναίου κόλπου,
μήκους 45 km, αποτελούν τη βάση του. Τη δυτική
πλευρά, μήκους 28 km, αποτελούν οι ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, ενώ τη νότια πλευρά, μήκους 33 km,
αποτελούν οι ακτές του Β. Αιγαίου. Η διώρυγα της Ποτίδαιας στο βόρειο άκρο χωρίζει την Κασσάνδρα από
τον κορμό της Χαλκιδικής, έτσι ώστε αυτή να αποκτά
νησιωτικό χαρακτήρα.
Το αρχικό όνομα της χερσονήσου ήταν Φλέγρα,
ενώ αργότερα ονομάστηκε Παλλήνη και κατά τους
ελληνιστικούς χρόνους Κασσάνδρα (Π. Στάμου 1961,
Λ. Σωτηριάδης 1969).
Από γεωλογική πλευρά η Κασσάνδρα αποτελεί ένα
τεταρτογενές τεκτονικό κέρας (ανύψωμα) μεταξύ των
τάφρων του Θερμαϊκού και Τορωναίου κόλπου. Το
υπόβαθρο της αποτελείται από βασικά και ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι) στο ΝΑ άκρο, επί των
οποίων κάθονται ασύμφωνα ηωκαινικά ιζήματα περιορισμένης έκτασης. Το κύριο σώμα της χερσονήσου
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Ποτίδαια μέχρι το Πευκοχώρι, με πυκνή δόμηση σε
πλάτος 500 m από την ακτή και ελάχιστη ελεύθερη
έκταση.
Η παραλιακή ζώνη του Β. Αιγαίου από το επίνειο
της Αγ. Παρασκευής, τα Λουτρά, μέχρι το Ποσείδι έχει
δομηθεί επίσης αλλά όχι με μεγάλη πυκνότητα.
Η παραλιακή ζώνη του Θερμαϊκού, μετά την αποστράγγιση των ελωδών εκτάσεων (Σάνη, Σίβηρη,
Φούρκα - Καλάνδρα), δέχεται νέους οικισμούς με κέντρα τη Σάνη, τη Σίβηρη και τη Σκάλα Φούρκας τόσο
στην ακτή όσο και μέσα σε δασικές εκτάσεις.
Η εκρηκτική αυτή οικιστική δραστηριότητα της
Κασσάνδρας προκάλεσε μεγάλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο αλλοιώνεται σε σημαντικό
βαθμό. Ολόκληρη η Κασσάνδρα έχει μετατραπεί σε
ένα τουριστικό θέρετρο και ο τουρισμός αποτελεί την
κυριότερη πηγή εισοδημάτων των κατοίκων. Η διάνοιξη δρόμων, η καταστροφή δασικών εκτάσεων, η αλλοίωση των παράλιων, η υπερεκμετάλλευση των φτωχών
υδάτινων πόρων, η εγκατάλειψη της γεωργίας, οι μεταβιβάσεις της γης και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής
των κατοίκων έχουν δημιουργήσει μια νέα κατάσταση
στην Κασσάνδρα με δυσμενείς προοπτικές για το μέλλον της. Το εξαίρετο φυσικό περιβάλλον αλλοιώνεται
ραγδαία κάτω από την πίεση του ανθρώπου και μετατρέπεται σ’ ένα δυσμενές ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ανθρωπογενής δραστηριότητα
Η ανθρωπογενής δραστηριότητα στην Κασσάνδρα είναι βεβαιωμένη τουλάχιστον από την εποχή του
Τρωικού πολέμου μέχρι σήμερα (Π. Στάμου 1961) και
μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις περιόδους:
1η Περίοδος. Περιλαμβάνει τους αρχαίους χρόνους
κατά τη διάρκεια των οποίων στην Κασσάνδρα κτίστηκαν πόλεις - αποικίες των Πελληναίων της Πελοποννήσου (Σκιώνη), των Κορινθίων (Ποτίδαια)
και κυρίως των Ερετριέων (Άφυτις, Θράμβη, Μένδη,
Σάνη) αλλά και των Μακεδόνων (Κασσανδρεία στη
θέσης της Ποτίδαιας). Έτσι φαίνεται ότι κατά μήκος
των ακτών του Τορωναίου κόλπου κτίστηκαν έξι πόλεις - αποικίες, κατά μήκος των ακτών του Β. Αιγαίου
τρεις, ενώ στις ακτές του Θερμαϊκού κτίστηκε μία.
2η Περίοδος. Περιλαμβάνει τους βυζαντινούς οικισμούς, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι γύρω από μετόχια κυρίως Αγιορίτικα. Στη λεκάνη απορροής του
Θερμαϊκού, την πιο ευνοημένη περιοχή από πλευράς
υδατικών πόρων και καλλιεργούμενων εκτάσεων,
αναπτύχθηκαν 17 μετόχια (Δοχειαρίου, Σιμωνόπετρας,
Μ. Λαύρας, Κρεμμυδίου, Φιλόθεου, Αγίας Αναστασίας
κ.λπ.). Αντίθετα στη λεκάνη του Τορωναίου βρίσκονταν 6 μετόχια (Αγ. Λαύρας, Αγ. Παύλου, Ρωσσικό,
Φιλόθεου, Ζωγράφου κ.λπ.) και στη λεκάνη του Β.
Αιγαίου μόνο σκάλες (Αγ. Αναστασίας και Σερβικού).
Στη συνέχεια στην περίοδο της οθωμανικής σκλαβιάς
υπήρχαν στην Κασσάνδρα 12 μικροί οικισμοί που
χτίστηκαν στην εσωτερική ζώνη της χερσονήσου. Το
σύνολο των κατοίκων της Κασσάνδρας κατά το 1863
υπολογίζεται σε 412 οικογένειες.
3η Περίοδος. Περιλαμβάνει κατά βάση τον 20ο αιώνα, οπότε απελευθερώνεται η Κασσάνδρα (1912-1913)
και ενισχύεται με το προσφυγικό στοιχείο (1920-1922),
είτε διασπαρμένο στους ήδη υπάρχοντες οικισμούς
είτε συγκεντρωμένο σε νέους οικισμούς (Ν. Φώκαια,
Καλλιθέα, Ν. Ποτίδαια, Ν. Σκιώνη). Κατά την περίοδο αυτή αυξάνεται σημαντικά ο πληθυσμός της Κασσάνδρας, σχεδόν οκταπλασιάζεται και παρατηρείται η
τάση μεταφοράς των οικισμών στις παραλιακές ζώνες
και η ανάπτυξη επινείων. Η παραλιακή ζώνη του Τορωναίου κόλπου συγκεντρώνει 7 χωριά ενώ η παραλιακή ζώνη του Β. Αιγαίου 2 χωριά και 2 επίνεια και η
παραλιακή ζώνη του Θερμαϊκού κόλπου συγκεντρώνει μόνο 2 επίνεια. Στο εσωτερικό παραμένουν 4 χωριά
και η πρωτεύουσα Κασσανδρεία.

Σχέσεις Φυσικού και Ανθρωπογενούς
Περιβάλλοντος
Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν γίνεται φανερό
ότι οι παράμετροι του φυσικού περιβάλλοντος καθόριζαν πάντοτε τα πλαίσια της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Υπάρχουν
όμως σοβαρές διαφορές μεταξύ των τριών λεκανών
απορροής. Επιγραμματικά μπορεί να αναφερθεί ότι:
− Η λεκάνη του Τορωναίου κόλπου συγκεντρώνει
τα περισσότερα ευνοϊκά για τον άνθρωπο στοιχεία
του φυσικού περιβάλλοντος που για το λόγο αυτό είχε
τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή επίδραση από τα αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα. Σταδιακά όμως το ανθρωπογενές περιβάλλον τείνει να αντικαταστήσει το φυσικό,
ιδιαίτερα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.
− Η λεκάνη του Θερμαϊκού κόλπου, παρ’ όλες τις
ευνοϊκές συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος και
τη θέση της προς τον Θερμαϊκό κόλπο, δέχθηκε μικρή
ανθρωπογενή επίδραση, με εξαίρεση την εξάπλωση
μετοχιών. Χαρακτηριστική ήταν η απουσία παράκτιων
πόλεων στις ακτές του Θερμαϊκού. Σταδιακά όμως παρατηρείται μια αυξανόμενη οικοδόμηση και δημιουργία
οικισμών, μετά την εκτέλεση αποστραγγιστικών έργων
(Σάνη, Σίβηρη, Φούρκα), η οποία δείχνει τη μεγάλη
επιρροή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στη λεκάνη αυτή. Είναι γνωστό ότι η επέμβαση του ανθρώπου
για την αποστράγγιση μιας περιοχής (καταστροφή
υγροτόπων) καταλήγει στην τροποποίηση της πλημμυρικής ροής της. Από μελέτες που έγιναν διαπιστώθη-

Σημερινή Περίοδος
Η περίοδος αυτή αρχίζει ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1970 και συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη της Κασσάνδρας. Μεγάλες και μικρές ξενοδοχειακές
μονάδες, μεγάλοι και μικροί οικισμοί παραθεριστικής
κατοικίας και ανεξάρτητες κατοικίες εξαπλώνονται με
μεγάλη ταχύτητα σε ολόκληρη την παράκτια ζώνη της
Κασσάνδρας. Η παραλιακή ζώνη του Τορωναίου κόλπου σήμερα αποτελεί έναν τεράστιο οικισμό από την
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χώρο της Κασσάνδρας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
προκαλέσει σοβαρές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στις παραλιακές ζώνες, έτσι ώστε
να δημιουργηθούν νέες συνθήκες ενός ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με άγνωστα αποτελέσματα για
το μέλλον της (κατολισθήσεις, πλημμύρες, διάβρωση,
λειψυδρία).
Για τον λόγο αυτό απαιτείται να γίνει μια συστηματική ερευνητική προσπάθεια στα επιμέρους στοιχεία
του φυσικού περιβάλλοντος και στις αλλοιώσεις του
από την ανθρώπινη δραστηριότητα (δάση, παραλίες,
καλλιέργειες, υδατικοί πόροι). Έτσι μόνο μπορούν να
προκύψουν αξιόπιστα στοιχεία για τη μελλοντική εξέλιξη των περιβαλλοντικών διεργασιών σε μια περιοχή
με επιταχυνόμενη ανθρωπογενή επέμβαση, κυρίως
λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των τουριστικών δραστηριοτήτων.

κε ότι λεκάνες απορροής που καλύπτονταν κατά 15%
από υγροτόπους είχαν πλημμυρικές παροχές αιχμής
κατά 60-65% μικρότερες από ό,τι θα είχαν εάν δεν καλύπτονταν από υγροτόπους. Μπορεί λοιπόν να λεχθεί
ότι στην εκδήλωση των μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων της περιοχής Φούρκας κατά το 1990, με δυσμενέστατες επιπτώσεις στους παραθεριστικούς οικισμούς,
συνέβαλε, εκτός από την καταστροφή του δάσους, και
η αποστράγγιση των ελωδών εκτάσεων της περιοχής.
− Η λεκάνη του Β. Αιγαίου είχε τα δυσμενέστερα
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά η στρατηγική της θέση επέτρεψε την ανάπτυξη σημαντικών
πόλεων κατά την αρχαιότητα. Στο σύνολο της όμως
δέχθηκε περιορισμένη ανθρωπογενή επίδραση. Τα
τελευταία χρόνια η παράκτια ζώνη δέχεται σοβαρές
ανθρωπογενείς επεμβάσεις.
Οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις σ’ ολόκληρο τον







ΦΛΕΓΡΗ
(Μία κοσμογονία)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΡΟΣ

Η δυτικότερη από τις τρεις χερσονήσους
της νότιας Χαλκιδικής ονομαζόταν, στα πολύ παλιά,
τα προϊστορικά χρόνια, Φλέγρη. Στα κλασσικά ονομαζόταν Παλλήνη και μετά τα ελληνιστικά, πήρε πια το
σημερινό και οριστικό της όνομα, Κασσάνδρα.
Δε θα μας απασχολήσει, βέβαια, επί του προκειμένου, το τι, το πώς και το γιατί της μεταπτωτικής αυτής
διαδρομής. Θα σταθούμε όμως διεξοδικότερα στα ίδια
τα γεγονότα της Φλέγρης, τη Γιγαντομαχία.
Και πράγματι η παλιά αυτή ονομασία, Φλέγρη, δείχνει ολοφάνερα, ετυμολογικά, νοηματικά, θα λέγαμε,
κατανοητότερα, ότι έχει άμεση σχέση με τις έννοιες,
όπως φλόγα, φλέγομαι, κτλ.
Φαίνεται ακόμη, ότι προσεγγίζει − λόγω συγγενείας των γλωσσών − και με την αδελφή της Ελληνικής,
τη Λατινική, αφού και σε κείνη το αρκετή ομόηχο της
ρήμα, «flagro», σημαίνει φλέγομαι.
Τι συμβαίνει, λοιπόν; Είναι ότι στη νοτιοανατολική πλευρά της χερσονήσου υπάρχει κάποια ηφαιστειογενής περιοχή − όπου και τα σημερινά λουτρά της
Αγίας Παρασκευής. Όμως καμιά αντίστοιχη σεισμική
δραστηριότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα συμβαίνει, παραμένοντας άγνωστη εντελώς και τελείως
ανενεργή.
Στον χώρο αυτό, αυτής της χερσονήσου, λοιπόν,

γεννήθηκε, αντρώθηκε και έδρασε, κατά την τρίτη θεογονική περίοδο και κάτω, μάλιστα, από την αποκλειστική πρόνοια, προστασία και φροντίδα της μεγάλης
θεάς μάνας Γης, μια νέα τρομακτική γενιά ημιθέων, οι
Γίγαντες, που συνετέλεσε δραστήρια σε ένα νέο κοσμογονικό γίγνεσθαι.
Διακαής πόθος της μεγάλης Θεάς ήταν να τους χαρίσει επιπλέον και την αθανασία και, γι’ αυτό τον σκοπό, φύτεψε κρυφά και το μοναδικό μυστικό βοτάνι της
γι’ αυτούς. Όμως ο «ἴδρις» των πάντων Ζευς, τα ήξερε
όλα από την αρχή, επενέβη, λοιπόν, και ματαίωσε τις
φιλοδοξίες της. Και ο πόλεμος άρχισε, με διαφοροποιημένες όμως τώρα πια τις προοπτικές του.
Χολωμένη, δηλαδή, κατάφορα, από την έκβαση
των γεγονότων της προηγηθείσης «Τιτανομαχίας»,
που άφησε απόλυτο κυρίαρχο του κόσμου τον Δία,
ενώ καταδίκασε τα υπόλοιπα παιδιά της, τους Τιτάνες,
στα Τάρταρα, η Θεά επιθύμησε μια ανατρεπτική αντίδραση, μια ρεβάνς, όπως θα λέγαμε σήμερα.
Δημιούργησε, όντως, όπως αφηγείται ο Απολλόδωρος, μια νέα γενιά υπερφυσικών όντων, τρομερών
στην όψη, ακατάβλητων στη δύναμη, ακαταπόνητων
στη μαχητικότητα τους Γίγαντες. Τόπος γέννησης και
διαμονής η Φλέγρη, όπου είχαν, μάλιστα, κατ’ αρχήν,
το προνόμιο να μένουν και άτρωτοι.
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αυτά υψώματα, στο χείλος μιας σπηλιάς. Δίπλα του
κάθισε, προκαλώντας με τα πληθωρικά σωματικά
της κάλλη, η θεά της ομορφιάς η Αφροδίτη. Πέφτοντας, λοιπόν, στο στημένο αυτό δόλωμα οι Γίγαντες
τοξεύονταν από τον καμουφλαρισμένο Ηρακλή και
εξουδετερώνονταν.
Λεπτομέρειες της Γιγαντομαχίας είναι ότι, κατά τη
διάρκειά της, η ίδια η θεά Αθηνά πετώντας ένα τεράστιο βράχο καταπλάκωσε με αυτόν τον Γίγαντα Εγκέλαδο και έτσι σχηματίστηκε η νήσος Σικελία, εξ ου,
κατά την παράδοση, όταν γίνεται σεισμός και ακούγεται κάποιος υπόκωφος θόρυβος είναι αναταράσσεται κάτω από τον βράχο ο Εγκέλαδος. Η ίδια η Αθηνά συνέλαβε τον Γίγαντα Πάλλαντα, τον έγδαρε και
δημιούργησε με το δέρμα του το άτρωτο προσωπικό
της όπλο, την Αιγίδα. Ο Ποσειδώνας κυνηγώντας τον
Γίγαντα Πολυβότη απέσπασε από τη νήσο Κω μια τεράστια κορυφή και καταπλάκωσε με αυτή το Γίγαντα
και έτσι σχηματίστηκε η Νίσυρος.
Στη Γιγαντομαχία, υπέρ των θεών, έλαβε μέρος και
ο Διόνυσος. Αυτός επιστράτευσε ένα κοπάδι από γαϊδάρους της περιοχής, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι και
αυτοί χαρακτηριστικά μαχητικότατοι στο είδος τους,
και με τη φασαρία, που έκαναν και τα ογκανιτά, κατατρόμαξαν τους Γίγαντες, οι οποίοι δεν είχαν οπτικό
πεδίο, για να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε.
Μέσα από όλη αυτή την καταγεγραμμένη αφήγηση της Γιγαντομαχίας προκύπτουν, διαβάζοντας τη
προσεκτικά, διάφορα συμπεράσματα:
Πρώτα - πρώτα δεν μπορεί να υπάρξει μυθολογία,
αν δεν έχουν συμβεί στο απέραντο βάθος του παρωχημένου χρόνου κάποια σημαντικά, δημιουργικά
γεγονότα. Αυτά, με την πάροδο του χρόνου, επενδύονται με τη φαντασία και τον θρύλο και μεταβάλλονται, σταδιακά σε παραμύθι-τραγούδι, διατηρώντας
όμως κάποια κλειδιά, που, αν ξέρει όμως κανείς να τα
διακρίνει, βλέπει τότε να φωτίζεται κάποια ιστορική
πραγματικότητα.
Δεύτερο: Τα πανάρχαια αυτά ονόματα, που αποδίδονται σε όντα, πρόσωπα και πράγματα, σε μια τόσο
προαπελθούσα περιοχή του χρόνου, παρατηρούμε ότι
προέρχονται από ελληνικότατες ρίζες, πράγμα αξιοπαρατήρητο.
Τρίτο: Αυτοί που ήρθαν στη Φλέγρη από τα βόρεια
βεβαιώνεται ότι εκπροσωπούσαν, στις πεποιθήσεις
τους το δωδεκάθεο, και, κατά συνέπεια, την πατριαρχική αντίληψη και εξουσία.
Τέταρτο: Όλοι αυτοί που υπέστησαν και αντιμετώπισαν αυτήν την επέλαση φαίνεται ότι παρέμεναν
ακόμη σε αρχαιότερες χθόνιες-παγανιστικές αντιλήψεις και εκπροσωπούνταν από τη μητριαρχία.
Πέμπτο: Πρέπει να ήταν και πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, σε κάποια περίοδο, γνωστό το σπήλαιο των Πετραλώνων, για να αναφέρεται, σύμφωνα
με την τοπογραφία της περιοχής ως κρησφύγετο του
Ηρακλή.

Να τώρα και μερικά από τα πάμπολλα ονόματα
των Γιγάντων, που μας διασώθηκαν, μέσω της σχετικής παράδοσης:
Αιγαίων, Άγριος, Αλκυονεύς, Άργος, Αρισταίος,
Αστήρ, Βαλίος, Βριάρεως, Δαμάστωρ, Εγκέλαδος, Εφιάλτης, Ερυσίχθων, Ευρυμέδων, Εύρυτοσθόας, Ίσχενος,
Κοίος, Μίμας, Οφίων, Ορόντης, Ουδαίος, Πέλωρ, Πολυβότης, Πορφυρίων, Ροίτος, Τυφών, Χθόνιος, Ώτος ...
Στην αρχή ο πόλεμος είχε μάλλον στατικό χαρακτήρα ... Ο Αλκυονέας, Γίγαvτας με αξεπέραστη δύναμη, ξερίζωνε τεράστια βράχια και εξακοντίζοντάς τα
κατά των αντιπάλων θεών τους κατέστρεψε, από την
αρχή δώδεκα τέθριππα άρματα. Άλλοι συνάδελφοί
του στοιβάζοντας τεράστιους όγκους βουνών προσπαθούν να γεφυρώσουν τον Όλυμπο. Όμως ο Ζευς,
από το στρατόπεδο των θεών, έχει τώρα ένα ακαταμάχητο όπλο, τον κεραυνό. Του το δώρισαν οι φίλοι
του οι κύκλωπες, Άργης, Στερόπης και Βρόντης, και
παραμένει ασυναγώνιστος.
Οι θεοί, σύμφωνα με κάποιο παλιό, απόρρητο, θέσφατο, δέχονται, για την οριστική, όπως προφήτευε,
επικράτησή τους, να προσλάβουν ακόμη ένα ξένο
σύμμαχο, τον Ηρακλή.
Συμπολεμιστής, λοιπόν, των Oλυμπίωv ο Ηρακλής
σημαδεύει και τοξεύει τον Αλκυονέα. Εκείνος, σύμφωνα με προνόμιο της μάνας Γης, παραμένει ακλόνητος,
επειδή πατάει ακόμα τα χώματα της γενέτειράς του,
της Φλέγρης. Η Αθηνά τρομάζει. Δίνει νόημα στον
ήρωα να παρασύρει τον Γίγαντα στον ευρύτερο χώρο
και αμέσως εκείνος καταβάλλεται από τα τοξεύματα
του αντιπάλου του.
Ο αδελφός του Αλκυονέα, ο Πορφυρίωνας, βλέποντας ο ίδιος τον τρόπο θανάτου του αδελφού του,
ορμά ακάθεκτος κατά του Ηρακλή. Ο ήρωας θα βρισκόταν ακριβώς στο απόλυτο αδιέξοδο, αν η Ήρα, που
παραστεκόταν, δεν απασχολούσε, σαν γυναίκα, με τα
θέλγητρά της, κατά κάποιο τρόπο, τον Γίγαντα, ώστε ο
Ηρακλής να μπορέσει να επαναλάβει τους ίδιους φονικούς χειρισμούς και εναντίον του.
Έπρεπε να πούμε ότι παράλληλα με τη ξέχειλη
ρώμη και ασυγκράτητη μαχητικότητα, τους Γίγαντες
χαρακτήριζε εμφανέστατα και έκδηλη αρρενωπότητα, πράγμα, που και κατά την επέκεινα παράδοση,
φαίνεται ότι συνόδευσε και πολλά άλλα γεννήματαθρέμματα της χερσονήσου Φλέγρης - Κασσάνδρας.
Προσέχοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες η θεά
της σοφίας και του πολέμου, η Αθηνά, κατέστρωσε
ένα σχέδιο.
Ξέρουμε πια ότι Φλέγρη είναι η συζητούμενη
χερσόνησος και πατρίδα των Γιγάντων. Φλεγραίον
πεδίον, κατά τας αφηγήσεις των γεγονότων, πρέπει
να είναι η επέκεινα εκτεταμένη πεδιάδα, που ορίζεται
από την παραλία του Θερμαϊκού, μέχρι τις υπώρειες του Χολομώντα ανατολικά και τα υψώματα του
όρους Κάλαυρου προς βορράν. Σύμφωνα, λοιπόν, μ’
αυτό το σχέδιο ο Ηρακλής κρύφτηκε προς τα βόρεια
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ... ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ
ΕΜΠΡΟΣ
13 Νοεμβρίου 1910: ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εις Ρεβενίκια της Χαλκιδικής υπό της επί του αφοπλισμού επιτροπής, ής προΐσταται ο γνωστός επί ωμότητι Χαμήτ βέης, εδάρησαν ανηλεώς, όπως μαρτυρήσωσι πού είχον κεκρυμμένα όπλα οι πρόκριτοι Δημ.
Τσιπινιάς, Ιω. Κατραντσιώτης, Ιω. Προφήτης, Αθαν.
Παπαγεωργίου και Ιω. Μαναζής, όν μετά το ξύλισμα
ανύψωνον κρεμάμενον από τινος δένδρου και έπειτα
τον άφηνον να καταπέσει επί του εδάφους. Το τοιούτον επανελήφθη πολλάκις, μέχρις ότου απωλέσας τας
αισθήσεις του μετεφέρθη εις την οικίαν του, όπου και
μετά τινας ώρας απέθανε.
Εις το χωρίον Στρατώνιον δια τον αυτόν λόγον εξυλίσθησαν οι Βασ. Μουλούσης και Ιωάν. Ναούμ, οίτινες
και μένουσιν εισέτι κλινήρεις…

αίτινες έλαβον χώραν προχθές μεταξύ γηγενών και
προσφύγων των Δουμπιών Χαλκιδικής.
Καθώς εξέθηκεν ο κ. Δομέστιχας προς τον Γ. Διοικητήν, ο Επικοισμός είχεν αναγνωρίσει κατά το παρελθόν έτος την διανομήν 780 στρεμμάτων εις τους ακτήμονας γηγενείς χωρικούς των Δουμπιών. Επειδή όμως
αι γαίαι αύται ήσαν ανταλάξιμοι, οι πρόσφυγες του
Καρά-Γκιολ προέβαλον αξιώσεις, ζητούντες την εκχώρησιν εις αυτούς των εν λόγω στρεμμάτων. Ο Επικοισμός εντούτοις επέμενεν εις την απόφασίν του, δια της
οποίας άλλωστε ενομιμοποιείτο καθεστώς ισχύον από
του 1922, συνίστα δε εις τους πρόσφυγας να προβούν
εις την καλλιέργειαν άλλων γαιών.
Οι πρόσφυγες όμως δεν απεδέχθησαν την μέσην
ταύτην λύσιν, αλλ’ επέμενον εις την κατάληψιν των
γαιών, αίτινες ανήκαν, ως μουσουμανική περιουσία,
παρά δε τας συστάσεις του Επικοισμού… οι ειρημένοι ηθέλησαν να καλλιεργήσουν τα 780 στρέμματα. Οι
γηγενείς ηρνήθησαν να παραδώσουν και επήλθε μοιραίως η συμπλοκή, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν ο
τραυματισμός 15, εξ ών σοβαρώς τρεις….
Δέον να σημειωθεί ότι το επεισόδιον του ΚαράΓκιολ είναι το τρίτον ήδη, όπερ σημειούται εις την περιφέρειαν Λαγκαδά, συνεπεία της μη οριστικής διανομής των γαιών.
28 Σεπτεμβρίου 1932: ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΣΚΗΝΑΙ
ΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΕΘΡΟΥ
Αι αλλεπάλληλοι και έντονοι σεισμικαί δονήσεις της
προχθεσινής νυκτός, αι οποίαι εσκόρπισαν τον τρόμον
εις τους κατοίκους της πόλεώς μας… επέπρωτο δυστυχώς να σκορπίσουν τον θάνατον και την καταστροφήν
σε μια ολόκληρη επαρχία της Χαλκιδικής, όπου αι δονήσεις ήσαν μεγαλυτέρας εντάσεως και διαρκείας.
Ένας μεγάλος αριθμός χωριών όπως η Ιερισσός, τα
Ν. Ρόδα, η Στρατονίκη, το Στρατώνιον, το Νεοχώριον
και τα Στάγειρα επλήρωσαν τον μεγαλύτερον φόρον
εις την πρωτοφανή καταστροφήν.
Όλαι αι οικίαι κατέρρευσαν ή διερράγησαν και υπό
τα ερείπια εύρον οικτρόν και αυτόχρημα φρικιαστικόν
θάνατον εκατοντάδες ανθρωπίνων θυμάτων… Χιλιάδες γυναικοπαίδων παραμένουν εις το ύπαιθρον, αναμένοντα σκηνάς, τροφάς και φάρμακα.
Αι σκηναί φρίκης και τρόμου, που εξετυλίχθησαν
μέσα εις το σκότος της νυκτός, είναι ανώτεραι πάσης
περιγραφής….
3 Οκτωβρίου 1932: ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, 8 Σεπτεμβρίου 1925: Η ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επανέκαμψε χθες εξ Αθηνών ο εκ των μελών της
διοργανωτικής επιτροπής της Διεθνούς Εμπορικής και
Βιομηχανικής Εκθέσεως κ. Ν. Γερμανός. Καθ’ ά μας
ανεκοίνωσεν ο κ. Γερμανός, παρά τας επιμόνους αντιδράσεις διαφόρων εν Αθήναις ενδιαφερουμένων, το
υπουργείον ενέκρινε την διοργάνωσιν της Εκθέσεως
εν Θεσσαλονίκη, ορίσαν ημέραν ενάρξεως αυτής την
15ην Μαΐου του 1926.
16 Σεπτεμβρίου 1925: ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Πληροφορούμεθα ότι αι ζημίαι εκ των τελευταίων
δύο μεγάλων πυρκαγιών, αι οποίαι κατέστρεψαν τα
μεγαλύτερα δάση της Χαλκιδικής, ήτοι το δάσος της
χερσονήσου Σιθωνίας και το εκ του χωρίου Ορμυλίας
μέχρις Αγ. Νικολάου τοιούτον είναι τεράστιαι… Ταυτοχρόνως εκάησαν και πολλαί χιλιάδες μελισσιών, τα
οποία ετρέφοντο από τα δάση ταύτα…
Συγχρόνως εκάησαν πλείστα θηρεύσιμα άγρια ζώα,
ιδίως έλαφοι, ως διηγούνται αυτόπται μάρτυρες, δια να
σωθούν εκ του πυρός έτρεχον προς την παραλίαν και ερρίπτοντο εις την θάλασσαν, όπου εύρισκον τον θάνατον.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 17 Σεπτεμβρίου 1929: Η ΑΙΜΑΤΗΡΑ
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑ-ΓΚΙΟΛ
Ο Γ. Διοικητής συνειργάσθη χθες με τον νομάρχην
Χαλκιδικής κ. Στελλάκην… επί των θλιβερών σκηνών,
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«Προμηθεύς»…εξετέλεσε αυτά μεά εξαιρετικής επιμελείας και ακριβείας ο μηχανικός της αναδόχου εταιρείας «Κάδμος», Νέστωρ Μπιζάνης…
Εις την τελετήν είχον προσκληθεί όπως παραστούν
όλαι αι αρχαί και αρκετοί Πολυγυρινοί, από της 11ης
δε π.μ. το λεωφορείον των αδελφών Γαβρίλη με του
κομερσιάλ των αδελφών Λαγού μετέφερον αλληλοδιαδόχως τους προσκεκλημένους…

Αι εντυπώσεις της πρώτης στιγμής, κάτω εις την
ήρεμον ακτήν, όπου η σμαραγδένια θάλασσα εξαντλείται σε ψίθυρους γεμάτους νανούρισμα, δεν ήταν δυνατόν ν’ ανταποκρίνονται στη θλιβερή πραγματικότητα,
όπως ζωγραφίζεται εκατό βήματα πιο επάνω, εκεί στην
πλαγιά που κατέφυγαν τα τσακισμένα υπολείμματα
του πληθυσμού και στον αντικρινό λόφο, όπου υψώνονται λόφοι συντριμμιών, τα σπίτια της Ιερισσού…
Αφάνταστη είναι η αθλιότητα στις πρόχειρες κατασκηνώσεις των σεισμοπλήκτων. Ποτέ ανθρώπινη δυστυχία δεν είχε τόση έκταση και ένταση. Όλοι αυτοί
οι άνθρωποι, που ο καθένας τους έχει θάψει έναν ή
και περισσότερους από τους δικούς του, μας κοιτάζουν
με μιαν βαθύτατη έκπληξη να κινούμαστε ανάμεσά
τους… Στο βλέμμα τους παιχνιδίζουν σκοτεινές φλόγες παραφροσύνης…
Ο καταυλισμός των Ιερισσιωτών είναι πολύχρωμος.
Σκηνές, αντίσκηνα, ψαθιά, σανίδες, κλαδιά, όλα έχουν
χρησιμοποιηθεί για να γίνει μια ανεπαρκέστατη στέγαση. Αν επέτρεπαν τουλάχιστον στους σεισμοπαθείς
να κόψουν ξύλα από τα γειτονικά δάση και να κατασκευάσουν πρόχειρες καλύβες, ασφαλώς οι γυμνοί και
αξιοδάκρυτοι επιζήσαντες θα ήσαν καλύτερα προφυλαγμένοι. Μα η Δασική Υπηρεσία φρονεί, ότι πρέπει
να… προστατευθούν τα δάση και να αφεθούν στο
έλεος του ουρανού οι σεισμοπαθείς!

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
29 Σεπτεμβρίου 1940: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η Χαλκιδική συμμετέχουσα και εφέτος εις την Έκθεσιν Θεσ/νίκης εκθέτει όλα τα αξιόλογα προϊόντα της,
ήτοι μεταλλεύματα, τα ωραία υφαντά της, σιτηρά, μέλι
και διάφορα άλλα. Ο αντιπρόσωπος του νομού Χαλκιδικής κ. Χατζημιλτιάδης μετά των βοηθών του, με υπερηφάνειαν επιδεικνύουν εις τους διαφόρους επισκέπτας τα πλούσια και εκλεκτά εκθέματα της ευάνδρου
χερσονήσου, προκαλούντα τον θαυμασμόν όλων…
Βιομηχανικά προϊόντα εκθέτουν εφέτος εις το διαμέρισμα της Χαλκιδικής οι Τ. Συργιάννης, Ρ. Σταμούλη, Ν.
Βογιατζή, Δ. Τσίκουλα (εργόχειρα και υφαντά τέλεια).
Οινοπνευματώδη ποτά εκθέτουν οι Γ. Γαραράς, Γ. Γκιντιδής, Ν. Τσατσαρώνης, Ν. Μορένος, Κ. Ταμπούλης, Ν.
Χαλάτης. Ελαιοκομικά οι Εμ. Πρίντζος, Ι. Αϊβαλιώτης,
Δ. Αλεξίδης, Χ. Αναγνωστίδης. Μελισσοκομικά οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί Κασσανδρινού «Νέκταρ»
και Βάλτης Α. Χαντζής, Ν. Μπανάβας, Ν. Ματθαίος…
Το διαμέρισμα της Χαλκιδικής, μεταξύ των πρώτων επεσκέφθησαν και ο Νομάρχης μας κ. Τζικάκης,
ο κ. Δήμαρχος Πολυγύρου, παραστάντες και εις τα
εγκαίνια της Εκθέσεως, ο Εισαγγελεύς Χαλκιδικής κ.
Σαρλής και αρκετοί Χαλκιδικείς της πολυπληθούς εν
Θεσσαλονίκη παροικίας των Χαλκιδικέων.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
15 Δεκεμβρίου 1935: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ Της ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΑΒΡΟΛΑΚΚΑ
Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθσαν μετά πάσης επισημότητος τα εγκαίνια της επί του χειμάρρου
«Καβρόλακκα» μεγάλης γεφύρας της οδού Πολυγύρου-Θεσ/νίκης.
Η γέφυρα αύτη ευρίσκεται ακριβώς εις το 60ον χιλιόμετρον της οδού, διασκέλισε δε το μέγα ρεύμα του Καβρόλακκα δι ενός μεγάλου θόλου στηριζομένου εις τα
βάθρα αυτού δια δύο αρθρώσεων και υποβαστάζοντος
το κατάστρωμα της γεφύρας μήκους 47 μ. και πλάτους 5
μ. Αλλ’ εκείνο που προσδίδει εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν εις την γέφυραν ταύτην είναι το ύψος της 16 μ. καθώς
η κομψοτάτη και καλλιτεχνική εμφάνησίς της, δι ό θεωρείται αύτη υπό των τεχνικών ως μία εκ των τελειοτέρων γεφυρών οίτινες κατεσκευάσθησαν εν Ελλάδι…
Τα σχέδια ταύτης εξεπόνησε κατ’ αρχήν ο πρώην
νομομηχανικός… Καλλίμαχος Αμπαδογιάννης, επεξεργάσθη δε και υπελόγισεν η υπηρεσία της Εταιρείας

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
23 Οκτωβρίου 1955: ΑΙ ΕΥΧΑΙ ΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΩΝ
Ο Βουλευτής του Νομού μας κ. Βασίλειος Βασιλικός ανέλαβε το Υπουργείον Βιομηχανίας. Το γεγονός
γνωσθέν εις τον Νομόν μας επροκάλεσεν ιδιαιτέραν
χαράν εις όλους, αδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων,
αφ’ ενός μεν διότι η υπουργοποίησις του κ. Βασιλικού
περιποιεί αναμφισβητήτως τιμήν εις την Χαλκιδικήν,
αφ’ ετέρου δε διότι θα τω δοθεί η μοναδική ευκαιρία
να ικανοποιήσει όλα τα τόσον δίκαια αιτήματα της ιδιαιτέρας του πατρίδος…

Η πληρωμή της συνδρομής
2) Με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου στην ΑΤΕ
233 01 013 981 58.
Με απόφαση του δ.σ. έγινε ρύθμιση των οφειλών των
προηγουμένων ετών. ΄Ετσι ο κάθε οφειλέτης πληρώνει
μόνο τα δύο τελευταία έτη 2009 και 2010.
Για κάθε πληροφορία στον ταμία κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο 928664 ή 6946/086-467.

΄Αρχισε από 1-1-2010 η καταβολή της συνδρομής του
έτους 2010. Το ύψος της συνδρομής παραμένει 15 ευρώ
ετησίως. Μερικοί έχουν ήδη τακτοποιηθεί στη Γεν. Συνέλευση της 17ης Ιαν. και το χορό της 7ης Φεβρουαρίου. Αναμένονται οι υπόλοιποι.
Η πληρωμή γίνεται: 1) Αυτοπροσώπως στα Γραφεία του
Συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 6.30΄-8.00΄
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ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009
Οι εκδηλώσεις, οι ενέργειες και οι δράσεις του Συλλόγου (περιληπτικά)
Α) ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ιανουάριος 2009
11. Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γεν. Συνέλευση
των μελών του Συλλόγου και αναδείχθηκε το νέο δ.σ.
και η ε.ε. για τη διετία 2009-2010.
20. Κυκλοφόρησε με αρ. πρωτ. 14 η πρώτη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του δ.σ. προς τα μέλη.
25. ΄Εκλεισε ο πανελλήνιος δημόσιος διαγωνισμός
που είχε προκηρυχθεί το 2008, για την φιλοτέχνηση του
αγάλματος του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ για το ΑΠΘ. Σ΄ αυτόν πήραν μέρος 10 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι σχετικοί φάκελοι και τα προπλάσματα παραδόθηκαν στην
επιτροπής κρίσεως των προτάσεων για αξιολόγηση.

του γλύπτη αναπληρωτή καθηγητή του ΑΠΘ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΣΙΑΡΑ στο οποία και μετά παρέλευση κάποιων προθεσμιών θα ανατεθεί η εκτέλεση του έργου.
Απρίλιος 2009
2. Κυκλοφόρησε με αριθμό πρωτ. 48 η δεύτερη
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. προς μέλη, στην
οποία πέραν των άλλων αγγέλλεται και επίσημα πλέον
η έκδοση του περιοδικού με τίτλο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ και καλούνται όλοι για αποστολή συνεργασιών.
15. Επίσκεψη κλιμακίου του δ.σ. στις φυλακές Κασσάνδρας και προσφορά δώρων για τους φυλακισμένους, ενόψει των εορτών του Πάσχα.
25. Ημερήσια εκδρομή με λεωφορείο στα Λουτρά
Πόζαρ (Αριδαία, Φούστανη, Αετοχώρι, Ι.Μ. Αρχαγγέλων, Αγρόκτημα Αρχοντάκη, Αξιούπολη, Πολύκαστρο).

Φεβρουάριος 2009
8. Συμμετοχή στο τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Βρασίδα Κυργιαφίνη στη γενέτειρά, τα Βράσταμα, με πάνδημη συμμετοχή του δ.σ. και των μελών.
18. Εκδήλωση τιμής και μνήμης του αείμνηστου
προέδρου μας Βρασίδα Κυργιαφίνη με πλούσιο ποικίλο πρόγραμμα στην Εστία του Συλλόγου. Ονομασία της
αίθουσας σε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗΣ με αποκάλυψη εντοιχισμένης χάλκινης επιγραφής.
Λυπητερά τραγούδια και ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.
25. Παρουσίαση στην Εστία του Συλλόγου, του βιβλίου του Αρναιώτη φιλολόγου- θεολόγου και ιστορικού κ.
Δημ. Κύρου με τίτλο Ο Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ. Παρουσιαστής ο λογοτέχνης και ποιητής, φιλόλογος Ι. Καραμίχος.
Σημ. Ο ετήσιος χορός δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
πένθους από τον αδόκητο θάνατο του προέδρου μας.

Μάιος 2009
10. Ημερήσια εκδρομή με δύο λεωφορεία στο σπήλαιο του Μαρά Ν. Δράμας, όπου οι πηγές του Αγγίτη
ποταμού, στο οποίο έχει βάλει τη σφραγίδα του ως
κατασκευαστής ο πολιτικός Μηχανικός Θεόδωρος Τσαμούρης.
20. Παρουσίαση στην Εστία του Συλλόγου του βιβλίου της Πολυγυρινής Μαρίας Μπουλάκη, ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΑ ΠΟΤΕ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ. Παρουσιαστές οι : Σταύρος
Αυγολούπης, Ιωάννης Τσίκουλας και Ιωάννης. Καραμίχος.
23. Ημερήσια εκδρομή με λεωφορείο και πλοιάριο
στην Ουρανούπολη και Αγ. ΄Ορος. Επίσκεψη της Μονής
Ζυγού με ξεναγό τον αρχαιολόγο και ανασκαφέα της
Ιωακ. Παπάγγελο και πλεύση της νότιας ακτής του Αγ.
΄Ορους.
29. Συνεστίαση στο κέντρο διασκεδάσεως του Γιάννη Τριάντη προς τιμή της χορωδίας μας με την ευκαιρία
λήξεως της περιόδου 2008-2009.

Μάρτιος 2009
14. Ημερήσια εκδρομή με λεωφορείο στον κάτω
΄Ολυμπο (Ι. Μ. Καναλών, Καρυά, Καλλιπεύκη, Άνω Σκοτίνα, Παλ. Πανελεήμονας)
19. Συγκρότηση επιτροπή έκδοσης του περιοδικού
του Συλλόγου με τίτλο ΠΑΓΧΑΛΚIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Αυγολούπης Στ., Καραμίχος Ιωάν., Καρτσιώτης Μιχ., Κοντογιαννόπουλος Κων., Παπάγγελος Ιωακείμ, Τσαμουρτζή
Μαρία, Τσίκουλας Ιωάννης).
28. Εθνική εκδήλωση, μπροστά στην προτομή του
κ. Χάψα στην πλατεία Βούλγαρη με τρισάγιο, ομιλία ( Ι.
Σαμαράς), κατάθεση στεφανιών, τραγούδια και δεξίωση. Ήταν κοινή εκδήλωση με το πολιτιστικό σωματείο
του Γιάννη Τριάντη.
30. Η επιτροπή του διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση του αγάλματος του Αριστοτέλη για το ΑΠΘ, ύστερα
από τρεις συνεδριάσεις της έκρινε ως ΠΡΩΤΟ το έργο

Ιούνιος 2009
10. Διάλεξη στην Εστία του Συλλόγου από τον καθηγητή του ΑΠΘ Σταύρο Αυγολούπη με θέμα η δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος.
12, Υπεγράφη από τον πρόεδρο του Συλλόγου Μιχ.
Καρτσιώτη συμφωνητικό ανάθεσης του έργου της φιλοτέχνησης του ανδριάντα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ για το ΑΠΘ,
στο γλύπτη Γεώργιο Τσιάρα, νικητή του σχετικού διαγωνισμού. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 120.000
ευρώ συν ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η
κατασκευή του βάθρου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ο φωτισμός κλπ.
30
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14. Επίσημος εθνικός εορτασμός της επετείου της
μάχης των Βασιλικών και της Θυσίας του Χάψα και των
παλικαριών με μνημόσυνο και πανηγυρικό λόγο στο
καθολικό της Ι. Μονής και κατάθεση στεφανιών, ύμνους
και μουσικές στον ανδριάντα του ήρωα καπετάν Χάψα
που ανήγειρε ο Σύλλογος προ δεκαετίας.
Συνδιοργάνωση με τη Νομαρχία Χαλκιδικής, και
τους Δήμους Ανθεμούντα, Βασιλικών και Τορώνης.
20-21. Διήμερη εκδρομή με λεωφορείο στο δασικό
χωριό Δρυάδες του Ν. Καρδίτσας.

λών του Συλλόγου, με την ευκαιρία των εορτών των
Χριστουγέννων.
Β) ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Για τις ανασκαφές στα αρχαία Στάγειρα
Στείλαμε έγγραφο στο Υπουργείο Πολιτισμού με
παράκληση για τη συνέχιση των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων. Μέχρι στιγμής παρά τις πιέσεις που ασκήσαμε δεν κατορθώσαμε
να φέρουμε αποτέλεσμα.

Σεπτέμβριος 2009
26. Ημερήσια εκδρομή: Γύρος του Κισσάβου (Ι.Μ.
Αγ. Δημητρίου, Καρύτσα, Κουτσουπιά, Βελίκα, Αγιά επιστροφή).

Ψήφισμα για τη μη χρήση κυανίου
στις μεταλλευτικές εξορύξεις
Επικαιροποιήσαμε και στείλαμε προς κάθε κατεύθυνση ψήφισμα με το οποίο ο Σύλλογος χρόνια τώρα
ζητάει να μην πραγματοποιηθεί, η μεταλλευτική επένδυση για την εξόρυξη μεταλλευμάτων και κυρίως
χρυσού από την εταιρία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., με
χρήση ΚΥΑΝΙΟΥ, στην περιοχής της Μεγάλης Παναγίας και της Ολυμπιάδας , γιατί θα προκληθεί ανυπολόγιστη καταστροφή στο περιβάλλον με δυσμενέστατες
συνέπειες για το μέλλον του τόπου μας που είναι το
μέλλον των παιδιών μας.

Οκτώβριος 2009
16-17. Διήμερη εκδρομή - επίσκεψη σε μονάδες της
Πολεμικής αεροπορίας στην Αγχίαλο και στο Πήλιο, με
διανυκτέρευση στο Βόλο.
21. Παρουσίαση στην Εστία του βιβλίου του κ. Δημ.
Κύρου: Ο Προφήτης Ηλίας Αρναίας. Παρουσιαστής ο φιλόλογος Ιωάν. Καραμίχος.
Νοέμβριος 2009
1. Συνεστίαση των μελών στο οικογενειακό Κέντρο
του Γιάννη Τριάντη με εμφάνιση της χορωδίας μας.
8. Συμμετοχή του δ.σ. και πολλών μελών στο ετήσιο
μνημόσυνο του αειμνήστου προέδρου μας Βρασίδα
Κυργιαφίνη.
11. Τα νεοελληνικό παραμύθι. Εκδήλωση στην Εστία
του Συλλόγου με ομιλία και παραμυθού με 4 παραμύθια και μουσική.
14. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις επετείου ολοκαυτώματος της Κασσάνδρας το 1821, που έλαβαν χώρα στην
Ποτίδαια.
15. Ημερίδα υγείας στον Ταξιάρχη με εισηγητές του
γιατρούς: Αστ. Κατσιαμούρη από Αρναία, Θεμ. Καλτσά
από Γεροπλάτανο και Μιχ. Καραμούζη από Ταξιάρχη
Προσφορά και τεσσάρων κιβωτίων με παιδικά βιβλία
στο Δημ. Σχολείο του χωριού.
29. Ημερήσια εκδρομή: Λιβάδι Ολύμπου, Ελασσόνα,
Τύρναβος.

Η χορωδία
Η χορωδία, το πιο δυνατό τμήμα του Συλλόγου, στο
οποίο πήραν μέρος με συνέπεια 35 μέλη και φίλοι μας,
λειτούργησε κανονικά όλο το χρόνο κάθε Τρίτη 8.30΄10.00΄. Παρά τις ατυχίες του μαέστρου και του αναπληρωτή του, οι οποίοι σε διάστημα δύο μηνών έχασαν τις
συζύγους τους, η χορωδία πραγματοποίησε τρεις εμφανίσεις. Στο μνημείο του κ. Χάψα (14-6-2009) και δύο στις
συνεστιάσεις του Συλλόγου (9 Μαίου και 1 Νοεμβρίου)
στο οικογενειακό κέντρο του Γιάννη Τριάντη. Για την ενίσχυση της αγοράσθηκε καινούργιο αρμόνιο και κιθάρα.
Επικοινωνία με μηνύματα μέσω κινητών
τηλεφώνων SMS
Το 2009 εγκαινιάσθηκε νέος τόπος επικοινωνία της
διοικήσεως με τα μέλη με SMS, ο οποίας αποδείχθηκε
οικονομικότερος ταχύτερος και ευκολότερος.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ και e-mail, ηλεκτρονική λειτουργία,
Αγοράσθηκε καινούργιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Eνημερώνεται πλέον τακτικά η ιστοσελίδα μας,
που έχει διεύθυνση: www.panchalkidikos.gr και τέθηκε
σε λειτουργία το e-mail : panchalkidikos@gmail.com.
Τίποτε πλέον δε μας λείπει. Εδώ πρέπει να αναφερθεί
η μεγάλη συμβολή δύο νέων επιστημόνων της πληροφορικής του Δημήτρη Κυργιαφίνη του Βρασίδα και της
Δέσποινας Παπαδοπούλου του Αβραάμ, οι οποίοι βοήθησαν και συνεχίζουν και σήμερα να στηρίζουν την
ηλεκτρονική επικοινωνία.

Δεκέμβριος 2009
13. Ημερήσια εκδρομή-επίσκεψη στις αρχαιότητες
της Κασσάνδρας, με ξεναγό τον δρ. Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελο.
16. Χριστούγεννα με το Παπαδιαμάντη Εκδήλωση
με ανάγνωση κομματιών από τα διηγήματά του και
μουσική. Σκηνοθεσία και σκηνογραφία Ιωάννης Τσίκουλας και ΜαρίαΤσαμουρτζή.
21. Εκδήλωση αλληλεγγύης. Επίδοση χρηματικού
ποσού στο γηροκομείο Αρναίας, προσφορές των με31
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Επαναβεβαίωση των ατομικών στοιχείων
των μελών
Για την ανασύνταξη του Μητρώου και την καταγραφή τυχόν νέων ατομικών στοιχείων π.χ. κινητών τηλεφώνων, αλλαγή διευθύνσεων κλπ. .΄Ετσι συντάχθηκαν
ήδη με όσο στοιχεία συγκεντρώσαμε πέντε κατάλογοι:
1) Κατά αλφαβητική σειρά 2) Κατά Ταχ. Κώδικα (γειτονιές), 3) Κατά χωριό καταγωγής ή αναφοράς, 4) Κατά
επάγγελμα και 5) Με ένδειξη πότε κατεβλήθη η τελευταία συνδρομή.
Η προσπάθεια συνεχίζεται.

φαίων επιστημόνων και λοιπών πνευματικών άλλα και
απλών συνεργατών.
Αν για όλες τις δραστηριότητες το δ.σ. αισθάνεται
ικανοποίηση, για την έκδοση του περιοδικού σεμνύνεται. Προφανής είναι και η ικανοποίηση του συνόλου
των αναγνωστών του πρώτου τεύχους, το οποίο ας σημειωθεί εκδόθηκε σε 2.500 αντίτυπα και εστάλη, πέρα
από τα μέλη, σε μέγα πλήθος Αρχών, Υπηρεσιών και
άλλων αποδεκτών.
Χορηγός της έκδοσης υπήρξε και πάλι ο μέγας ευεργέτης του Συλλόγου μας, ο ιατρός δρ. Γεώργιος Βαγιωνάς. Ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη του αξίζουν

Λειτουργία των γραφείων
Λειτούργησαν κανονικά τους δέκα μήνες κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Για το άνοιγμα και την καθαριότητα
των γραφείων, ο μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου μας
ιατρός Γεώργιος Βαγιωνάς παραχώρησε μια υπάλληλο-καθαρίστρια, η οποία επιλαμβάνεται της καθαριότητος και της ευταξίας της αίθουσας κάθε Δευτέρα και
Τετάρτη και μετά από κάθε εκδήλωση.

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη
Το έργο αυτό το αναφέρουμε επίτηδες τελευταίο,
για να τονίσουμε τη σημασία του.
Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο το έργο, δυσανάλογο με
το ανάστημα και τις δυνατότητες ενός συλλόγου σαν
τον Παγχαλκιδικό. Όμως τολμήσαμε, το προχωράμε
και ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, σε λίγους μήνες να το
δούμε όρθιο, έτοιμο για τα αποκαλυπτήρια.
Πλήρης ενημέρωση για την πορεία του έργου έγινε
στο πρώτο τεύχος του Π.Λ., αλλά και στο παρόν τεύχος
υπάρχουν αναφορές σε άλλες σελίδες. Εδώ σας πληροφορούμε ότι ο γλύπτης συνεχίζει να το «δουλεύει» στο
εργαστήριό του και στο τέλος Φεβρουαρίου η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παραλάβει την πρώτη φάση
του.

Το περιοδικό του Συλλόγου
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ένα όνειρο ετών έγινε εφέτος πραγματικότητα. Εκδόθηκε το πρώτο τεύχος του νέου περιοδικού του Συλλόγου μας με τίτλο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Π.Λ.), το
οποίο αποτελεί πλέον το επίσημο όργανο προβολής
και επικοινωνίας του Συλλόγου. Ήταν ένα τόλμημα. Σ’
αυτό θεμελιώνεται πλέον με ντοκουμέντα η ίδρυση και
η ιστορική διαδρομή του Συλλόγου με τις εκάστοτε διοικήσεις, ενώ περιλαμβάνει άρθρα και εργασίες κορυ-

Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

του παγκόσμιας ακτινοβολίας πανσόφου Αριστοτέλη,
του δασκάλου του Μεγ. Αλεξάνδρου, ήδη εδώ και καιρό σταμάτησε.
Το γεγονός αυτό μας θλίβει ιδιαίτερα. Σήμερα, την
εποχή των αδικαιολόγητων ιστορικών αμφισβητήσεων σχετικών με τη Μακεδονία, έχομε τη γνώμη και
υποβάλλουμε την παράκληση η διακοπείσα ανασκαφή να πάρει την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις
του Υπουργείου σας και να συνεχισθεί.
Ανησυχούμε ως Έλληνες και ιδιαίτερα ως Μακεδόνες και Χαλκδικιώτες, που έχουμε την ύψιστη τιμή της
κοινής καταγωγής με τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως γίγαντα του πνεύματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και περιμένουμε σύντομα να μας απαντήσετε θετικά.

Θεσσαλονίκη, 4.5.2009
Προς τον αξ. Κύριο Υπουργό Πολιτισμού, Αθήνα
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ με τις χιλιάδες μέλη και φίλους στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και σε όλη την Ελλάδα και με
μια μεγάλη, μοναδική θα λέγαμε, διαδρομή στα Εθνικά και Πολιτιστικά γεγονότα της Βορείου Ελλάδος, για
περισσότερα από 100 χρόνια (έτος ιδρύσεως 1903),
παρακολουθεί με μεγάλη θλίψη και αινιγματική διάθεση ερμηνείας την εγκατάλειψη της ανασκαφής και
της ανάδειξης των ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ στην περιοχή
της Ολυμπιάδος Χαλκδικής.
Η μεγάλη ανασκαφή που άρχισε πριν λίγα χρόνια
και έφερε στο φως τα αρχαία Στάγειρα, την πατρίδα

Με τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχαήλ Καρτσιώτης			
Ιωάννης Κοτσάνης

Σημ. Τα πεπραγμένα όπως ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτη στη γεν. συνέλευση της 17ης Ιανουαρίου
2010, μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.panchalkidikos.gr
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Το νεοελληνικό
παραμύθι
Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 και
ώρα 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ
εκδήλωση με θέμα: «Το νεοελληνικό λαϊκό
παραμύθι». Οργανώτρια ήταν η αρχιτεκτόνισσα κ. Μαρία Τσαμουρτζή, έφορος
του Συλλόγου.
Η εκδήλωση περιελάμβανε δύο σκέλη: (α) Εισήγηση σχετική με το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι από την καθηγήτρια
Εθνολογίας και Λαογραφίας του Α.Π.Θ. κ.
Χρυσούλα Χατζητάκη-Κοψωμένου και (β)
παράσταση με αφηγήτρια επαγγελματία
παραμυθιού, συνοδεία λαϊκού μουσικού
οργάνου.
Το ημίφως και η πετυχημένη σκηνογραφική παρέμβαση στον χώρο από τη
Μαρία Τσαμουρτζή εξασφάλισαν την υποβλητική ατμόσφαιρα που απαιτούσε το
συγκεκριμένο δρώμενο.
Την προ πολλού χαμένη παιδικότητα
όμως όλων (και ήταν πολλοί) έφερε στην
επιφάνεια η παραστατική, πολυεπίπεδη
φωνητικά και γεμάτη ζωντάνια θεατρική
αφήγηση της παραμυθούς.
Απολαύσαμε έτσι τη δυνατότητα που
έχει ο προφορικός λόγος να μεταλλάσσεται συναισθηματικά και να ταξιδεύει τον
νου του ανθρώπου, όταν αυτός που τον
χειρίζεται έχει το υποκριτικό ταλέντο της
χαρισματικής επικοινωνίας με τους αποδέκτες ακροατές.
Ανασύρθηκαν από τη μνήμη μας δράκοι, μάγισσες και υπεράνθρωπα όντα που
για μιάμιση ώρα παρηλάσανε από μπροστά μας μέσα σε ένα κλίμα αθώας παιδικής μυσταγωγίας.
Η νοσταλγική και ανεπιτήδευτη λαϊκή
μουσική ήρθε και έδεσε αναπόσπαστα με
τον προφορικό λόγο παραπέμποντάς μας
στις αρχαίες του καταβολές.
Η λήξη της εκδήλωσης τους βρήκε
όλους με ένα ευφρόσυνο χαμόγελο και
ένα από καρδιάς ευχαριστώ στους συντελεστές γιατί έτσι και για λίγο ξέφυγαν από
την γκρίζα πραγματικότητα της καθημερινότητας.

Χριστούγεννα
με τον Παπαδιαμάντη
Την Τετάρτη επίσης 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στο θαυμάσιο «εικονογράφο» της θρησκευτικής ζωής
Αλ. Παπαδιαμάντη.
Τη σκηνοθεσία είχαν τα επίλεκτα μέλη του Συλλόγου Γ. Τσίκουλας και Η. Τσαμουρτζή, που είχε και την επιμέλεια για το θαυμάσιο Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο της αίθουσας.
Μετά τη σύντομη ενημέρωση για τη ζωή και το έργο του Παπαδιαμάντη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτη,
ακολούθησε υπό το αμυδρό φως των κεριών και σε ατμόσφαιρα
άκρως υποβλητική η ανάγνωση αποσπασμάτων από τα διηγήματα του μεγάλου λογοτέχνη από τον Γ. Τσίκουλα και τη Μ. Τσαμουρτζή.
Ο λιτός τρόπος ανάγνωσης τους, η πετυχημένη απόδοση
της γλωσσικής ιδιαιτερότητας του Παπαδιαμάντη, η νοερή
μεταφορά στο αξεπέραστο κλίμα του συγγραφέα, μα προ παντός η σωστή και επίκαιρη επιλογή χριστουγεννιάτικων αποσπασμάτων από το έργο του, δημιούργησαν την κατάλληλη
συναισθηματική διάθεση στο πολυπληθές ακροατήριο, για να
γευτεί την απαράμιλλη γοητεία του σκιαθίτη κοσμοκαλόγερου,
που θα παραμείνει πάντα επίκαιρος, κόντρα στην πληθωρική
λογοτεχνική παραγωγή της εποχής μας.
Την Παπαδιαμάντεια πρόγευση επέτεινε και η δεδομένη
προεόρτια χριστουγεννιάτικη ευφορία όλων, που ασυνείδητα
υιοθετούσαν τον παραινετικό λόγο του νομπελίστα ποιητή μας
Οδυσσέα Ελύτη:
«Όπου κι αν σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,
όπου κι αν θολώνει ο νους σας
μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
Στη συνέχεια η χορωδία του Συλλόγου απέδωσε με επιτυχία
χριστουγεννιάτικους ύμνους, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου κ. Νικ. Καλαϊτζή. Για πρώτη φορά ακούστηκε και ο Ύμνος
της Χαλκιδικής «Χαλκιδική, πανώρια κόρη» σε στίχους Γ. Καραμίχου.
Το εορταστικό κλίμα συνεχίστηκε με τραγούδια και μουσική
από τον καλλίφωνο Γ. Καρακάση, μετατρέποντας τη βραδιά σε
μια αυθόρμητη χοροεσπερίδα.
Τον πλούσιο μπουφέ προσφορά της κ. Αναστασίας Τσίκουλα και των άλλων γυναικών του Συλλόγου συνόδευσε εκλεκτό,
κόκκινο κρασί.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος και ταυτόχρονα προσφορές χρημάτων για τους έχοντες ανάγκη αδελφούς μας ενόψει της του Χριστού Γεννήσεως.
Γ.Κ.
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Ένα διήμερο σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας
Την Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου 2009
ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε επίσκεψη στις μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας Αγχιάλου και Πηλίου. Η
συμμετοχή των μελών υπήρξε αθρόα. Εκτός του προέδρου κ. Μιχ. Καρτσιώτη συνοδοί ήσαν τα μέλη του Δ.Σ.
κ. Θεοδ. Τσαμούρης, ο κ. Γιάννης Σαμαράς και η υπεύθυνη των κρατήσεων κ. Ανδρομάχη Κωστοπούλου. Αρχηγός, ξεναγός και υπεύθυνος της εξόρμησης ήταν το
επίλεκτο μέλος του Συλλόγου κ. Νικ. Παπαδημητρίου
(με τη σύζυγο του) υποπτέραρχος ε.α. στον οποίο εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την άρτια οργάνωση
και την εμπεριστατωμένη ενημέρωση.
Η εκδρομή, εκτός του ψυχαγωγικού της χαρακτήρα,
κυρίαρχο στόχο είχε τη γνωριμία με την Αεροπορία και
την ανάδειξη του κοινωνικού της προφίλ.
Πρώτος σταθμός ήταν η 111η Πτέρυγα Μάχης στην
Αγχίαλο, όπου μετά το θερμό κλίμα υποδοχής ακολούθησε ενημέρωση υπό την επίβλεψη του υποδιοικητή
της 111ης Πτέρυγας Μάχης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο οργανωμένος τρόπος παρουσίασης, οι εξειδικευμένες γνώσεις των νεαρών πιλότων, μα προπαντός
το υψηλό αίσθημα ευθύνης και η αποφασιστικότητα
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα με
οποιοδήποτε τίμημα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των πεσόντων αεροπόρων της πτέρυγας
και κατάθεση στεφάνου.
Συγκινητική υπήρξε η απαγγελία του ποιήματος «Η
σιωπή των αετών», αφιερωμένο στους απανταχού πεσόντες αεροπόρους, από το μέλος του Συλλόγου μας
φιλόλογο και ποιητή κ. Γιάννη Καραμίχο.
Στο τέλος εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.
Στο υπόστεγο της Μ.Σ.Β. έγινε σύντομη ενημέρωση
και επιτόπια γνωριμία με όλους τους τύπους των μαχητικών αεροπλάνων.
Ακολούθησε παράθεση γεύματος που συνοδεύτηκε
από ανταλλαγή αναμνηστικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου σφράγισε την επίσκεψη με την απονομή τιμητικής
πλακέτας καθώς και βιβλίων από τις εκδόσεις του Συλλόγου προς τον Υποδιοικητή της πτέρυγας.
Το καθαρά ψυχαγωγικό μέρος της μέρας της ημέρας κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο το βραδινό γλέντι
σε κέντρο εκτός της πόλης του Βόλου με επίσημο προσκεκλημένο τον διοικητή της Μονάδας της 9ης Μ.Σ.Ε.Π.
Σμήναρχο κ. Αντώνιο Μιχαλόπουλο.
Επόμενος σταθμός ήταν η 9η Μ.Σ.Ε.Π (στην ψηλότερη κορυφή του Πηλίου).
Τη φιλόξενη και ζεστή υποδοχή στη μονάδα διαδέχτηκε το καθαρά ενημερωτικό σκέλος του προγράμματος, όπου ο διοικητής της 9ης Μ.Σ.Ε.Π. με λεπτομερή,
συγκροτημένο και άκρως ενδιαφέροντα τρόπο επεσήμανε το υπεράνθρωπο εθνικό έργο που συντελείται

στον ειδικό χώρο παρακολούθησης των εχθρικών αεροσκαφών. Το ενδιαφέρον όλων υπήρξε αμείωτο και οι
ερωτήσεις - απορίες πολλές.
Συνειδητοποιήθηκε από όλους σε βάθος ότι το
έργο που επιτελείται από τους χειριστές των υπολογιστών είναι άκρως εθνικό και απαιτεί γνώση, πειθαρχία,
σωστή εκτίμηση, αυτοσυγκράτηση και διαρκή επαγρύπνηση (οι βάρδιες εναλλάσσονται σε 24ωρη βάση).
Στην παράθεση του παραδοσιακού γεύματος που μας
παρέθεσε ο διοικητής της μονάδας με σπετσοφάι, φασουλάδα και καλό κρασί έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.
Ο Διοικητής της Μονάδας κ. Α. Μιχαλόπουλος τόνισε με
έμφαση πως τέτοιες συναντήσεις εμπεδώνουν το αίσθημα
εμπιστοσύνης στην Αεροπορία και ενισχύουν την ανάγκη
για ανάπτυξη στενών κοινονικών δεσμών με τον λαό.
Στην πρόσκληση του προέδρου κ. Μιχ. Καρτσιώτη να παρευρεθεί στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα
του Αριστοτέλη στον χώρο του Αριστ. Πανεπιστημίου,
ανταποκρίθηκε με ζέση.
Οι εκδρομείς στην επιστροφή τους για τη Θεσσαλονίκη είναι βέβαιο πως μαζί με τις αποσκευές τους
κουβάλησαν την ικανοποίησή τους και το αίσθημα
ασφάλειας που τους ενέπνευσε το αθόρυβο και αποτελεσματικό έργο των ένστολων παιδιών με την αψάδα
της νιότης και την ώριμη εθνική στάση ζωής.

Η σιωπή των αετών
Ανοίξατε τα ατσάλινα φτερά σας
και με τους ελιγμούς του δέους
στο ματωμένο δειλινό του ορίζοντα
κεντήσατε στον καμβά του τη λέξη
Ελλάδα
Κρεμάσατε στα δασωμένα στήθη σας
το σταυρουδάκι του ήλιου
κι αφήσατε την καυτή σας ανάσα
παρακαταθήκη και απειλή στον εισβολέα.
Και τώρα αναπαύεσθε εν ειρήνη
στην αγκαλιά της μυρόπνοης μάνας-γης
“Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι”.
Και μες στη δωρική σιωπή της νύχτας
οι ψυχές σας λουσμένες στη χρυσόσκονη,
αστέρια του σύμπαντος,
μέσα από αέρινους διαύλους
εφορμούν και σμίγουν και γελούν
κι αναβοσβήνουν,
μέχρι που χάνονται στον απέραντο
θόλο τ’ ουρανού.
Κι όταν η νύχτα τις αισθήσεις νεκρώνει
ακούγονται, χαμηλόφωνα, λέξεις
όπως: Χρέος, Φιλότιμο, Συνέπεια.
Το πρωί ντυμένοι τη σοβαρότητα των ΗΡΩΩΝ
δανείζετε τα ονόματα σας στην ΙΣΤΟΡΙΑ.
Γ. Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
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Με επιτυχία έγινε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός μας
Με επιτυχία έγινε στις 7 Φεβρουαρίου 2010, στο δότης κ. Αθανάσιος Γκάγκανος. Τότε ένας χορός με πολκοσμικό κέντρο PRIVEE, ο ετήσιος αποκριάτικος χορός λές δίπλες γέμισε την πίστα. Αδιαχώρητο. ΄Ολοι χόρευτου Συλλόγου μας, ο οποίος άγγιξε τα όρια του χαρα- αν και μαζί τραγουδούσαν τα τραγούδια της πατρίδας
κτηρισμού ΜΕΓΑΣ, όπως ονομαζόταν παλαιότερα.
μας της Χαλκιδικής και χαίρονταν τη στιγμή.
Πολλοί οι συμπατριώτες και οι φίλοι που προσήλΗ λαχειαγορά που ακολούθησε είχε απόλυτη επιτυθαν: Εκπρόσωποι όλων των ηλικιών, νέα ζευγάρια, πα- χία. Οι λαχνοί διατέθηκαν αμέσως Πολλοί μάλιστα δεν
λαιά μέλη του Συλλόπρόλαβαν να πάρουν.
γου που μόχθησαν και
΄Ηταν μια πράγματι
κράτησαν γερά τα ηνία
συγκινητική στήριξη
του Συλλόγου στην ποτων προσπαθειών του
λύχρονη πορεία του,
Συλλόγου για τη ολοπλήθος νέων μελών
κλήρωση του έργου
που αγωνίζονται σήμετης φιλοτέχνησης και
ρα για τη δυναμική πατοποθέτησης
στον
ρουσία του Συλλόγου,
υπαίθριο χώρο του
ανάμεσά τους: ανώταΑΠΘ του ανδριάντα
τοι στρατιωτικοί ε.α.,
του Αριστοτέλη.
ιατροί, καθηγητές των
Από τους καλεσμέπανεπιστημίων
μας,
νους προσήλθαν και
επιχειρηματίες, εκπαιπαρέστησαν μόνον:
δευτικοί όλων των βαθο βουλευτής και μεμίδων και εργαζόμενοι
γάλος ευεργέτης του
Η χαρούμενη παρέα των «συμμαθητών, -τριών», της Αρναίας
στο δημόσιο και τον
Συλλόγου μας κ. Γεώριδιωτικό τομέα, συνέφαγαν και διασκέδασαν για τέσ- γιος Βαγιωνάς, o βουλευτής Θωμάς Ρομπόπουλος και
σερις περίπου ώρες μέσα σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα ο νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιιώτης Ψωμιάδης,
χαράς και κεφιού.
ενώ ο νομάρχης Χαλκιδικής κ. Αστέριος Ζωγράφος
Το θερμόμετρο ανέβηκε όταν το μικρόφωνο πήρε έστειλε χαιρετισμό από την Αθήνα όπου βρισκόταν για
η γνωστή από τα παλιά τραγουδίστρια των Χαλκιδικιώ- το συνέδριο της ΕΝΑΕ.
τικων τραγουδιών κ. Νίτσα Τσίτρα με τον κλαρινίστα κ.
Το Δ.Σ. απευθύνει εκ βαθέων θερμές ευχαριστίες
Γκάγκο δίπλα της, τους οποίους κάλεσε ο γνωστός εκ- προς όλους που προσήλθαν. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Νέα επίτιμα μέλη του Συλλόγου
Με απόφαση της ετήσιας τακτικής συνέλευσης
της 17ης Ιανουαρίου 2010 ανακηρύχθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ισχύοντος καταστατικού και
ύστερα από απόφαση - πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, επίτιμα μέλη οι κάτωθι, για την πολύχρονη
(πάνω από πέντε χρόνια) και επιτυχή θητεία τους ως
μέλη των Δ.Σ. της τελευταίας πεντηκονταετίας:
1. Βασίλειος Κουτσός του Νάκου, από το Βάβδο, ο οποίος υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος και
μέλος των Δ.Σ. συνολικά 24 χρόνια σε 6 θητείες
(1964 - 1997).
2. Βασίλειος Λεων. Μαυρουδής, ιατρός από τη
Στρατονίκη, ο οποίος υπηρέτησε ως μέλος των Δ.Σ.
συνολικά 14 χρόνια σε 5 θητείες (1986 - 1999).
3. Κωνσταντίνος Βλαχάκης, από την Κασσάνδρα, ο οποίος υπηρέτησε ως μέλος των Δ.Σ. συνολι-

κά 10 χρόνια σε 5 θητείες (1997 - 2007).
4. Ιωάννης Σαρ. Καράβατος, από την Παλαιοχώρα, ο οποίος υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος έφορος και μέλος των Δ.Σ. συνολικά 8 χρόνια σε 4 θητείες (1999 - 2007).
5. Ιωάννης Ζαφ. Οικονόμου, από τη Γαλάτιστα, ο
οποίος υπηρέτησε ως ταμίας, έφορος και μέλος των
Δ.Σ. συνολικά 6 χρόνια σε 4 θητείες (1993 - 1999).
Σε όλους τους βραβευθέντες απονεμήθηκαν
αναμνηστικές - τιμητικές πλακέτες.
Μετά την ανακήρυξη και αυτών των επίτιμων
μελών το σύνολο των επίτιμων μελών του Συλλόγου
ανέρχονται σε οκτώ, μαζί με τους Αθανάσιο Γουλιά,
τον Αθανάσιο Τσαμουρτζή και το Θωμά Θοδωρίδη, που έχουν ανακηρυχθεί στο παρελθόν.
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Ψήφισμα
για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη ΒΑ Χαλκιδική
Στη Θεσσαλονίκη και στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου, Μαντώς Μαυρογένους 23, σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2009,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, συνήλθαν σε τακτική
μηνιαία συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, «Ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», και αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την
επανάληψη και επικαιροποίηση του από 2/4/07 ψηφίσματος (Πρακτικό 9ο) του Συλλόγου και τη συζήτηση
για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των Μεταλλείων
Κασσάνδρας της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».
‘‘Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», το αρχαιότερο και μακροβιότερο πολιτιστικό Σωματείο της πόλης (έτος ίδρυσης1903), ιδιαίτερα ευαίσθητος
σε θέματα ιστορικής, πολιτισμικής, τουριστικής και οικονομικής πορείας της Χαλκιδικής, είναι γενικώς θετικός σε κάθε
επένδυση που αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη.
Ειδικώς, όμως, με το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της
Χαλκιδικής που αποβλέπει στην εξόρυξη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θειούχων μεταλλευμάτων στις περιοχές Ολυμπιάδας και Σκουριές Μ. Παναγίας, με ταυτόχρονη απόληψη χρυσού και χαλκού από έκταση 35.000
στρεμμάτων, διατηρεί επιφυλάξεις για τη σκοπιμότητα και
τα αποτελέσματα της επένδυσης, γιατί πιστεύει πως εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους, διότι:
Θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή του πανέμορφου και σπάνιου δασικού πλούτου.
Θα επιφέρει οριστική και μόνιμη μόλυνση του εδάφους
και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
Θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα το πλούσιο φυσικό
οικοσύστημα και θα εξαφανίσει την πλούσια πανίδα και
χλωρίδα της περιοχής.
Θα υποβαθμίσει σε βαθμό μη αναστρέψιμο το πολιτισμικό τοπίο της περιοχής με τις μοναδικές κλασικές (Αρχαία Στάγειρα, Άκανθος) και άλλες αρχαιότητες.
Θα υποστεί ανήκεστη βλάβη η υγεία όχι μόνο των κατοίκων αυτής της περιοχής αλλά και γενικότερα της Χαλκιδικής.
Θα ενταφιαστεί οριστικά και αμετάκλητα κάθε προοπτική ανάπτυξης του τόπου αυτού μέσα στα ερείπια της
οικολογικής καταστροφής. Ο Σύλλογος πιστεύει ότι δεν
πρέπει να θυσιαστεί το απώτερο μέλλον αυτής της περιοχής σε μια μικρής διάρκειας και αμφιβόλου αποδόσεως
επένδυση, που μόνο ζημιά θα προκαλέσει, αφού ταχέως
και ασφαλώς θα μεταβάλει την περιοχή σε σεληνιακό
τοπίο, που θα αναγκάσει τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν και μαζί και τις πατρογονικές τους εστίες.
Για τους παραπάνω λόγους ζητεί από τους αρμόδιους
φορείς του κρατικού μηχανισμού να μην επιτρέψουν την
καταστρεπτική αυτή επένδυση, αλλά να στραφούν σε
άλλες ήπιες επενδύσεις (π.χ. τουρισμό, αξιοποίηση των
παλαιών εξορυκτικών σπηλαίων κ.ά.), που θα στηρίζονται
στις αρχές σεβασμού της Υγείας των κατοίκων της περι-

οχής, διαφύλαξης της ιστορίας και των αρχαιοτήτων αυτού του ιστορικού τόπου, της προστασίας του ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους του περιβάλλοντος και της διασφάλισης
αισιόδοξου μέλλοντος, καθώς και της προοπτικής μιας
καλύτερης ζωής για τις επερχόμενες γενιές.’’
Και συμπληρώνοντας επιπροσθέτως τονίζουν:
Τελικά, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην
απόφαση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ,
Δελτίο Τύπου 23/2/2007) για Μεταλλεία Χρυσού Χαλκιδικής. Το Συμβούλιο αυτό στελεχώνεται από τους πιο
ειδικούς και ανιδιοτελείς επιστήμονες που έχει η χώρα
μας. ‘‘Το Συμβούλιο αυτό επισημαίνει σε επίσημο έγγραφό του τους μεγάλους κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία
και το Περιβάλλον, τη σοβαρή υποβάθμιση του φυσικού
και πολιτισμικού τοπίου της Χαλκιδικής, μοναδικό για τη
Θεσσαλονίκη, τη Β. Ελλάδα και τους κατοίκους της, και την
πρωτοφανή προβλεπόμενη ανάλωση φυσικού κεφαλαίου
της χώρας, δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το προσδοκώμενο δημόσιο όφελος, από την υλοποίηση του προτεινόμενου αυτού Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης της
Χαλκιδικής που προβλέπει εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θειούχων μεταλλευμάτων στις περιοχές Σκουριές και
Ολυμπιάδος, με ταυτόχρονη απόληψη χρυσού και χαλκού
από έκταση 35.000 στρεμμάτων δασική και άλλης γης.’’
Επιπλέον έχουμε και την επίσημη και ξεκάθαρη θέση
του κράτους και της επιστήμης για το πόσο επιβλαβής
για το περιβάλλον είναι η εξόρυξη χρυσού από την παρέμβαση στην Κομισιόν που έκανε η ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας (το Πράσινο ΠΟΝΤΙΚΙ, Νοέμβριος 2008) Μαρία Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου. Στην
ερώτηση που απήυθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανέφερε ότι: «Δεδομένου του ότι η εξόρυξη χρυσού πραγματοποιείται σήμερα με τη μέθοδο της κυάνωσης, η οποία
είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το περιβάλλον και προσβάλει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού, παράγει ποσότητες υδροκυανίου και δημιουργεί τέλματα επικίνδυνων αποβλήτων,
ερωτάται η Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε
να περιοριστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες
στα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου από αυτή τη διεργασία, που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από γειτονική
χώρα». Και «όπως επισημαίνουν εξάλλου οι επιστήμονες,
οι συνέπειες των καταλοίπων κυάνωσης είναι χειρότερες
των αντίστοιχων ενός πυρηνικού εργοστασίου».
Μετά από όλα αυτά πιστεύουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι
φορείς του κρατικού μηχανισμού, με γνώμονα την σοφία και την επιστημονική γνώση, θα τοποθετηθούν σωστά απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα και θα αγωνιστούν με αποφασιστικότητα για το περιβάλλον και το
μέλλον της Χαλκιδικής, όπως αρμόζει στον ρόλο τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Επιστολές που λάβαμε
Προς τη διεύθυνση του περιοδικού
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

O κ. Νικολάς Ψυλλινάκης με επιστολή του παρεμβαίνει διορθωτικά στο άρθρο του κ. Ιωακ. Παπαγγέλου
«Περί του ονόματος της Χαλκιδικής», το οποίο δημοσιεύθηκε στο 1ο τεύχος του περιοδικού μας. Θεωρεί ότι
ο όρος «κρατικό μόρφωμα», τον οποίο χρησιμοποίησε
ο συντάκτης του άρθρου για το Κοινό των Χαλκιδέων,
«είναι λίγο απαξιωτικός» και πιστεύει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παραθέτει σύντομη
αναφορά της ιστορικής διαδρομής του Κοινού κατά τα
έτη 432 - 379 π.Χ.
Ο κ. Αθανάσιος Ν. Γουλιάς, επίτιμο μέλος του Παγχαλκιδικού, μας απέστειλε τρεις πολυσέλιδες επιστολές
με ενδιαφέροντα θέματα, τις οποίες ζητεί να δημοσιεύσουμε. Η «οικονομία» του περιοδικού δεν επιτρέπει την
δημοσίευση τόσο μεγάλων κειμένων, γι αυτό παραθέτουμε την περίληψή τους.
Α. Προτείνει να τιμηθούν τα «ιστορικά πρόσωπα της
Χαλκιδικής κατά την αρχαιότητα», με απεικόνιση της
μορφής τους σε έναν πίνακα και την ανάρτησή του στα
γραφεία. Επίσης προτείνει να γίνουν άλλοι τρεις πίνακες που να απεικονίζουν, την μάχη στα Σκιωτούδια, την
πυρπόληση της Μονής της Αγίας Αναστασίας το 1821
και την ορκομωσία του Εμμ. Παπά στην Μ. Εσφιγμένου.
Β. Με επιστολή 13 σελίδων παρουσιάζει αναλυτικότατα το θέμα «Πώς φθάσαμε στην ανέγερση του Μνημείου του καπετάν Χάψα. Η επιστολή αυτή θα αποθησαυρισθεί στο ιστορικό αρχείο του Συλλόγου.
Γ. Με επιστολή 6 σελίδων, παρουσιάζει τέσσερεις
(+1) «Σκέψεις - Προτάσεις»: 1ον. Το Δ.Σ. να αναλάβει την
έκδοση του μεταφραστικού έργου του αειμνήστου Νικολάου Χαριστού, το οποίο περιλαμβάνει την Ιλιάδα και
την Οδύσσεια του Ομήρου, 7 τραγωδίες του Αισχύλου,
7 του Σοφοκλέους, 19 του Ευριπίδου, 11 κωμωδίες του
Αριστοφάνους, 4 του Μενάνδρου και την Αποκάλυψη
του Ιωάννου. 2ον. Προτείνει να τιμηθεί ο Τάκης Σαμαράς «με ένα φιλολογικό μνημόσυνο» και να μεταγραφούν σε CD, τα τραγούδια που κατέγραψε, το οποίο να
πωλείται «έναντι συμβολικού ποσού». 3ον. Να συντεθεί
ένας χάρτης της Χαλκιδικής, στον οποίο να παρατίθεται η σημερινή οικιστική κατανομή παραλλήλως με τις
πόλεις της αρχαιότητος. 4. Στη θέση όπου έγινε η θυσία του Χάψα (Σκιωτούδια ή Κομμένοι) να στηθεί ένας
Σταυρός με σχετική επιγραφή. Σε Υ.Γ., εκφράζει σκεπτικισμό για την παρουσίαση βιβλίων «ατομικών και τοπικών», στην Εστία του Συλλόγου.

Κύριε Πρόεδρε!
Κρατώ στα χέρια μου τον «Παγχαλκιδικό Λόγο» και
σας ευχαριστώ.
Σας συγχαίρω για τον τολμηρό άθλο που αναλάβατε να επικαλεστείτε τη βοήθεια της Θεάς «Μνημοσύνης» για να μας ταξειδέψει από το διαβρωτικό τώρα,
στο χθες.
Με το κύλισμα του χρόνου και των ανθρώπων, κυλούν, διαρρέουν και χάνονται τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία.
Άξιοι, όσοι μπορούν να τα εγκλωβίσουν στα θησαυροφυλάκια, όπως ο «Παγχαλκιδικός Λόγος», για να μην
γίνουν θύματα της λήθης.
Με εκτίμηση
Γ. Λυπηρίδης

Αυτοί που έφυγαν...
Το 2009 ο Παγχαλκιδικός έχασε δύο ακόμα επίλεκτα μέλη του:
• Κώστας Παπάζογλου του Αντωνίου, εν ζωή
Σχολικός Σύμβουλος
• Γεώργιος Πελτέκης, εν ζωή υπάλληλος του
ΟΣΕ
Αιωνία τους η μνήμη
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Βιβλία που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας

1. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΄Αγνωστοι σελίδες της ιστορίας του,
του Στέφ. Κότσιανου. Ανάτυπο, με δύο άρθρα, στο
τέλος των αείμνηστων Αθ. Γκαραγκάνη και Νικ.
Πόδα.
2. ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ: (α)Τριανταφυλλιάς και Ιωάννου Παυλίδη και (β) Της Τριανταφυλλιάς χήρας Δημητρίου Κριεζή.
3. ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ της Τριανταφυλλιάς Παυλίδου και του Βασιλείου Φραντζή.
5. ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΘ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ
6. Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821
7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940
8. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
9. Τρείς εργασίες που έχουν σχέση με τα μαθηματικά
Α) ΠΕΡΙ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΜΙΟΥ
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ) ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

• Ο αρχαιολογικός χώρος του υψώματος Προφήτης Ηλίας Αρναίας, Δημητρίου Κύρου, φιλολόγουθεολόγου.
• Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Στεφάνου Αρναίας, Δημητρίου Κύρου, φιλολόγουθεολόγου.
• Η απελευθέρωση της Αρναίας και της Βορείου Χαλκιδικής, Δημητρίου Κύρου, φιλολόγουθεολόγου.
• Παρασκευάς Μηλιόπουλος, ο ασυμβίβαστος, ο παραμυθάς του Βοϊου. ΄Εκδοση του συνδέσμου φοιτησάντων εις την εν Τσοτυλίω Σχολή.
• Ο Τύρναβος, Βύρωνος Γ. Σκρουμπή.
• Ιωάννης Πέζαρος (1749-1806). ΄Εκδοση του Δήμου
Τυρνάβου.
• Ένα παιδί μεγαλώνει στο Ζαρό της Κρήτης, Γεωργίου Ζωγραφάκη,2009.
• Αρχή και τέλος – Η ιστορία του σύμπαντος, Σταύρου Αυγολούπη, καθηγητή αστρονομίας ΑΠΘ,
2010.
• Και πέρα απ’ τη μαύρη γραμμή, Δρ. ιατρού Γεωργίου Αθ. Δαλαμάγκα 2009.
• Από τα Πλάγια της Ανατολικής Θράκης στα Νέα
Πλάγια της Χαλκιδικής, Νικολάου Μπανάκη, εκπαιδευτικού, 2009.
• Δημοπρατήριο αισθημάτων, Ποιητική Συλλογή
Ηρακλή Βουλγαράκη, 2009.

Βιβλία

Περιοδικά

• Τα Πετροκέρασα, (πρώην Ραβνά), Ιστορία Λαογραφία, τόμοι 4, Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη.
• Περασμένα μα ποτέ ξεχασμένα, Μαρίας Μπουλάκη.
• Όταν ο παππούς ανακάλυψε το μολύβι, Καίτης Ζαμπούνη-Δεσποτίδου.
• Το εγγύς διαστημικό περιβάλλον της γης - Ιστορία,
Τεχνολογία και Επιστήμη της Αστρονομίας, Σταύρου Αυγολούπη, καθηγητή της Αστρονομίας του
ΑΠΘ, 2009.
• Το γεφύρι που μας περνά στο παρελθόν. Γομάτι
Χαλκιδικής, Σταύρου Κλειδαρά.
• Ο Άγιος Μάμας Χαλκιδικής, Στυλιανού Κυρίμη, αντιστράτηγου ε.α.
• Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου
΄Ορους, Σωτηρίου Καδά, ομότιμου καθηγητή του
ΑΠΘ.

• Αρναία. Εκδότης – δ/ντής Δημ. Κύρου
• Εμμανουήλ Παπάς. Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμ. Παπάς Θεσσαλονίκης.
• Πολύγυρος. ΄Εκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Δ/ντής έκδοσης Γιάννης Κανατάς.
• Βοϊακή Ζωή. Έκδοση της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης.
• Σελίδες από τη Φωκίδα. ΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.

Μελέτες
Κωνσταντίνου Κοντογιαννόπουλου:

Ημερολόγια τοίχου, 2010
• Του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικη ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ.
• Της ΄Ενωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
• Του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών
Θεσσαλονίκης.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Σ υ ν ο π τ ι κό

πρ ό γρ α μ μ α

Εκδηλώσεων και εκδρομών του Συλλόγου για το Α΄ εξάμηνο 2010
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2010
Κυριακή
17 Ιανουαρίου
Τετάρτη
27 Ιανουαρίου
Πέμπτη
28 Ιανουαρίου

Κυριακή
31 Ιανουαρίου

Συνέρχεται η τακτική ετήσια
γενική συνέλευση των μελών του
Συλλόγου
Βραδιά αφιερωμένη στο Γιάννη
Ρίτσο, σε σκηνοθεσία Θεοδώρας
Καραθανάση,
1η Συνάντηση των δ.σ. των
πολιτιστικών Συλλόγων της
Χαλκιδικής που λειτουργούν στη
Θεσ/νίκη, για συνεργασία κοινές
εκδηλώσεις, δράσεις.
Εκδρομή: Γύρος της Σιθωνίας. Το
πρωί ώρα 11.00 στην εκδήλωση
τιμής και μνήμης στο μνημείο των
πεσόντων αεροπόρων.

΄Ωρα 11.00΄στην Εστία του Συλλόγου.
Λεπτομέρειες στην πρόσκληση που θα σταλεί.
΄Ωρα 8.00΄μ.μ. στην Εστία του Συλλόγου.
Η εκδήλωση είναι ευγενική προσφορά, του Συλλόγου
Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης.
΄Ωρα 8.00΄στην Εστία του Συλλόγου.
Σχετική πρόσκληση έχει σταλεί στους Συλλόγους που
βρήκαμε.
Αναχώρηση του λεωφορείου ώρα 8.00΄π.μ. από την
προτομή του καπ. Χάψα. Εισιτήριο 10 ευρώ.
Η πρωτοβουλία είναι του ιπταμένου πτεράρχου ε.α. Νικ.
Παπαδημητρίου.
Ξεναγός ο δρ.κ. Ιωακ. Παπάγγελος

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2010
Κυριακή
7Φεβρουαρίου
Σάββατο
20 Φεβρουαρίου

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τιμή πρόσκλησης 25 ευρώ.

Στο κοσμικό κέντρο PRIVEE (Πριβέ), επάνω στο δρόμο,
μετά το αεροδρόμιο. Τηλέφωνα κέντρου 2310/475-101
και κιν. 6945/101-522.

Σέρρες, χιονοδρομικό κέντρο
Λαϊλιά. Προσκύνημα στην Ι. Μονή
Τιμίου Προδρόμου

Αναχώρηση ώρα 8.00΄.Το άτομο ευρώ 15

Μ ά ρ τ ι ο ς 2010
Κυριακή
7 Μαρτίου
Τετάρτη
10 Μαρτίου
Παρασκευή
12 Μαρτίου
Σάββατο
13 Μαρτίου

Εκδρομή και ημερίδα υγείας στον
Άγιο Νικόλαο Χαλ/δικής.
Παρουσίαση του βιβλίου τού
δρ. ιατρού και προέδρου των
Κασσανδρινών κ. Γεωργίου Αθ.
Δαλαμάγκα με τίτλο: Και πέρα απ’
τη μαύρη γραμμή.
Δ΄ Χαιρετισμοί. Εκκλησιασμός στο
Μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου
(Χαλκιδική)
Βραδιά-αφιέρωμα στο Βασίλη
Τσιτσάνη. Μουσική και τραγούδια
από το σχήμα:
«Η Παρέα του Τσιτσάνη».

Τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα,
Παρασκευή, Σάββατο για επίσκεψη του Μουσείου
της Ακροπόλεως και άλλων
και Κυριακή
αξιοθέατων. Το αναλυτικό
19-20-21 Μαρτίου
πρόγραμμα θα ακολουθήσει.
Μεγάλη Τρίτη
30 Μαρτίου

Μετάβαση κλιμακίου του δ.σ. στις
αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας
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Αναχώρηση ώρα 8.00΄. Το άτομο ευρώ 10.
΄Ωρα 20.00΄στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου. Παρουσιαστής
ο φιλόλογος-λογοτέχνης και ποιητής κ. Γιάννης
Καραμίχος.
Αναχώρηση ώρα 16.00΄. Τα άτομο ευρώ 10.
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 25 άτομα, για την
πραγματοποίηση του εκκλησιασμού
΄Ωρα 20.00΄στην ΕΣΤΙΑ του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Θα ακουσθούν αξέχαστα τραγούδια του μεγάλου
συνθέτη- μουσουργού.
Πρωτοβουλία και φροντίδα καθηγ. Ι Τσίκουλα
Αναχώρηση ώρα 7.00. Το άτομο 140 ευρώ και
περιλαμβάνει: Μεταφορά, ξενοδοχείο (δύο βράδια
σε δίκλινο), εισιτήριο Μουσείου, επίσημο ξεναγό.
Υπεύθυνη η Μαρία Παν.Τσαμουρτζή (6944/627-655).
Αστυνομική ταυτότητα απαραίτητη. Δηλώσεις με προκ/
βολή 70 ευρώ.
Προσφορά ειδών ένδυσης και υπόδησης στους
φυλακισμένους. Δεκτές οι προσφορές
όλων των μελών και φίλων από σήμερα.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 2ο

Α π ρ ί λ ι ο ς 2010
Σάββατο
10 Απριλίου

Τετάρτη
14 Απριλίου

Πέμπτη
15 Απριλίου
Σάββατο και Κυριακή
17-18 Απριλίου

Αναχώρηση ώρα 8.00΄. Το άτομο ευρώ 15.
Θα μας ξεναγήσει ο μαέστρος της χορωδίας μας κ.
Νικόλαος Καλαϊτζής.
΄Ωρα 20.00΄στην Εστία του Συλλόγου
Διάλεξη από το φιλόλογο και
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο των
συγγραφέα, τ. Σχολικό Σύμβουλο
Πολυγυρινών: Ο Τσουκαλάς, στα πλαίσια της συνεργασίας
φιλολόγων κ. Δημ. Κοσμά με θέμα: Η
των Πολιτιστικών Συλλόγων Χαλκιδικής με έδρα τη
Αστική ΣχολήΠολυγύρου(1897-1915)
Θεσσαλονίκη.
2η Συνάντηση των Δ.Σ. των
΄Ωρα 20.00΄στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου για συνεργασία σε
πολιτιστικών Συλλόγων της
κοινές δράσεις και κοινές εκδηλώσεις.
Χαλκιδικής με έδρα τη Θεσ/κη
Αναχώρηση ώρα 8.00΄. Το άτομο 80 ευρώ και
Διήμερη εκδρομή
περιλαμβάνει: Μεταφορά, ξενοδοχείο (σε δίκλινα δωμάτια)
σε Καβάλα- Θάσο (με λεωφορείο και
και εισιτήρια πλοίου.
πλοίο).
Υπεύθυνη η Μαρία Τσαμουρτζή.
Ημερήσια εκδρομή: ΣιδηρόκαστροΠετρίτσι-Πορόϊα

Μ ά ι ο ς 2010
Κυριακή
9 Μαίου

Εκδρομή στα «Τέμπη» του ΝέστουΞάνθη, με λεωφορείο και τραίνο.

Τετάρτη
12 Μαίου

Αφιέρωμα στο Γ. Σεφέρη. Μια
προσέγγιση στο έργο του
νομπελίστα ποιητή.

Σάββατο
22 Μαίου
Παρασκευή
28 Μαίου

Ημερήσια εκδρομή στη «Βυζαντινή»
Καστοριά και στον προϊστορικό
λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό.
Συνεστίαση στο οικ. κέντρο
Τριάντης, προς τιμή της χορωδίας.
Πλήρες μενού με ποτό και μουσική.
Διασκέδαση

Αναχώρηση ώρα 8.00. Το άτομο ευρώ 15. (Δεν
περιλαμβάνεται το εισιτήριο του τραίνου)
Ώρα 20.00΄στην ΕΣΤΙΑ.
Παρουσίαση από τη φιλόλογο κ. Καίτη Μπαλάση.
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο
Πολυγυρινών Ο Τσουκαλάς.
Αναχώρηση ώρα 8.00΄ Το άτομο ευρώ 15. (Δεν
περιλαμβάνεται η αμοιβή τυχόν επίσημου ξεναγού).
΄Ωρα 21.00΄. Το άτομο ευρώ 17,5
Τηλέφωνο κέντρου 322-353 Δηλώσεις στο Γιάννη
Γαλαρνιώτη 309-880, 6977223475

Ιούνιος 2010
Κυριακή
13 Ιουνίου

Αρχές του τρίτου
δεκαημέρου του
Ιουνίου.

Εθνικός εορτασμός 189ης επετείου
της φονικής και πολύνεκρης μάχης
των Βασιλικών του 1821, κατά τα
ειωθότα.

Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας. Μνήμόσυνο καπετάν Χάψα και
παλικαριών του. Εορτασμός επετείου μάχης Βασιλικών.
Λεωφορείο για τη χορωδία και τους βουλομένους
ΔΩΡΕΑΝ. Συνεργασία: Της Νομαρχίας Χαλκιδικής και των
Δήμων Βασιλικών, Ανθεμούντα και Τορώνης

Πολυήμερη ( 7ήμερη;) εκδρομή στην
Οι ακριβείς ημερομηνίες και το κόστος θα ανακοινωθούν
Κων/πολη και στα παράλια της Μ.
με νεότερη ειδοποίηση. Σήμερα το ερευνούμε. ΄Όμως από
Ασίας. Λεπτομερές πρόγραμμα θα
τώρα μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή.
ανακοινωθεί έγκαιρα
ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.- Για δηλώσεις συμμετοχής στις εκδρομές και στις άλλες εκδηλώσεις να απευθύνεστε στην κ. Μάχη Κωστοπούλου στα τηλέφωνα 2310/413-053 και 6932/474-037, εκτός αν στο πρόγραμμα ορίζεται άλλος υπεύθυνος.
2.- Ως σημείο αναχώρησης για όλες τις εκδρομές ορίζεται η προτομή του καπετάν Χάψα στην ομώνυμη πλατεία
τέρμα Βούλγαρη.
3.- Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο της συμμετοχής σε ημερήσια εκδρομή, το τελευταίο πριν την
αναχώρηση τριήμερο, υπάρχει υποχρέωση καταβολής του αντιτίμου του εισιτηρίου.
4.- Για συμμετοχή στις διήμερες και πολυήμερες εκδρομές, καταβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής, ως προκαταβολή το μισό της τιμής του εισιτηρίου.
5.- Κάθε τυχόν αλλαγή ή ακύρωση ή προσθήκη εκδηλώσεων θα ανακοινώνεται με SMS στα μέλη και τους φίλους.
Προϋπόθεση βέβαια είναι η κατάθεση στη γραμματεία του αριθμού του κινητού.
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