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Φιλολογική επιμέλεια : Αθανάσιος Χριστιανός
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών
τους. Όσα δεν φέρουν υπογραφή συντάσσονται από τον εκδότη.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες προς το περιοδικό δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις 1800 - 2000 λέξεις ή 9000 περίπου χαρακτήρες
(χτυπήματα).
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O ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Συμπληρώθηκαν, πριν λίγες μέρες, πέντε ολόκληρα
χρόνια από το δροσερό δειλινό της 25ης Αυγούστου
2010, που πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Αριστοτέλη,που είχε στηθεί στον
ευρύχωρο προαύλιο χώρο του κτιρίου Διοίκησης του
Α.Π.Θ.. Ο ανδριάντας, προσφορά του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Α.Π.Θ. αλλά και στο λαό της Θεσσαλονίκης, αποτελεί
χειροπιαστή απόδειξη της τεράστιας ιστορικής και πολιτιστικής δράσης του Συλλόγου (μελών και διοικήσεων) στην πορεία των χρόνων.
Η τελετή των αποκαλυπτηρίων πραγματοποιήθηκε
με κάθε επισημότητα, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, των πρυτάνεων των δύο Πανεπιστημίων
της πόλης, της συγκλήτου του ΑΠΘ, καθηγητών, φοιτητών και πλήθους πολιτών. Παρούσες οι αυτοδιοικητικές Αρχές της Χαλκιδικής, Πρόεδροι και Διοικητικά
Συμβούλια Συλλόγων της ιδιαίτερης πατρίδας μας,
μέλη του Παγχαλκιδικού, συμπατριώτες και φίλοι μας.
΄Ακρως επίσημη ήταν η τελετή των αποκαλυπτηρίων. Ο πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Αναστάσιος Μάνθος χαιρέτισε πρώτος και απένειμε επαίνους. Ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης
αντιφώνησε, συνεχάρη κι ευχαρίστησε όλους όσους
συνέβαλαν για την ολοκλήρωση του έργου, από τη
δημιουργία του ανδριάντα, ως την τοποθέτησή του
και τη διαμόρφωση του περίγυρου χώρου, χορηγούς,
γλύπτη, Πανεπιστήμιο κ.ά. Στη συνέχεια ο Χαλκιδικιώτης Καθηγητής της Αστροφυσικής του Α.Π.Θ. κ.
Σταύρος Αυγολούπης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
μας, διάβασε το πρακτικό με το οποίο «Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος δωρίζει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, εκ μέρους όλων των Χαλκιδικιωτών,
τον ορειχάλκινο ανδριάντα του κορυφαίου φιλοσόφου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, καταγομένου από τα Στάγειρα της
Χαλκιδικής, φιλοτεχνημένο από το γλύπτη Καθηγητή
κ.Γεώργιο Τσάρα, ύστερα από πανελλήνιο διαγωνισμό
και με δαπάνη του Συλλόγου μας, για να τιμήσει τον
πανεπιστήμονα της ελληνικής αρχαιότητας και να
αποτελεί παντοτινό μνημείο έμπνευσης των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας».
Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η Καθηγήτρια κ. Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, η οποία κάλεσε
τον Πρύτανη για τα αποκαλυπτήρια και του πρόσφερε
την άκρη του σχοινιού που δενόταν με το λευκό σε-

ντόνι. ΄Ολοι σηκώθηκαν όρθιοι. Μέσα στην υποβλητική ατμόσφαιρα του σιωπηρού δειλινού ο Πρύτανης,
συγκινημένος, τράβηξε το σχοινί κι αποκαλύφθηκε σε
όλη του τη μεγαλοπρέπεια ο ανδριάντας! Η συγκίνηση όλων των παρισταμένων συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα. Δάκρυσαν τα μάτια αυτών
που ονειρεύτηκαν και πραγματοποίησαν το όνειρο.
Αυτών που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη και πρόσφεραν σημαντικά ποσά για την ολοκλήρωση του έργου, με πρώτο τον ευπατρίδη Χαλκιδικιώτη κ. Γεώργιο
Βαγιωνά, αλλά και αυτών που πέρασαν τεράστιες δυσκολίες και που συγκέντρωσαν τα υπόλοιπα, δραχμή
δραχμή, ευρώ ευρώ, από τον κόπο των Χακλιδικιωτών,
αυτών που ξεπέρασαν χρονοβόρες γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις και διαδικασίες, που έχασαν τον ύπνό
τους και ξέχασαν τα σπίτια τους για να γίνει άλλος
ένας μεγάλος στόχος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
πραγματικότητα. Για να γίνει ο Σύλλογος συνδιαμορφωτής του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι της
Πατρίδας μας.
Ακολούθησαν τα συγχαρητήρια προς τους εκπροσώπους του Παγχαλκιδικού Συλόγου και του Πανεπιστημίου για το σπουδαίο έργο. «Από σήμερα,» τόνιζε
διαρκώς ο πρόεδρος του Δ.Σ. «το Πανεπιστήμιο αποκτά
τον ανάδοχο που του χάρισε το όνομα, για να το στολίζει
και να εμπνέει διδάσκοντες και διδασκομένους».
Πριν πέντε, λοιπόν, χρόνια, την 25η Αυγούστου
2010 ο Παγχαλκιδκός Σύλλογος πρόσφερε ένα ακόμα
μεγάλο έργο, αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο, στην
Παιδεία και την Πατρίδα, ως συνέχεια του προηγούμενου επίσης μεγάλου και σπουδαίου έργου, του μνημείου με τον ανδριάντα του ήρωα του 1821 καπετάν
Χάψα και την αναπαράσταση της μάχης των Βασιλικών, που έστησε ο Σύλλογος κάτω από το Μοναστήρι
της Αγ. Αναστασίας το 1998 για να τιμήσει τους ξεχασμένους ηρωικούς Χαλκιδιώτες, που έπεσαν εκεί, όλοι
μέχρις ενός, τον Ιούνιο του 1821, αγωνιζόμενοι για τα
ιδανικά της πατρίδας, αυτοθελήτως και όχι «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
Αυτός είναι ο Παγχαλκιδικός. Γεννήθηκε μεσα
στις φλόγες του Μακεδονικού Αγώνα (αρχές 20ού
αιώνα) για να υπηρετεί μέχρι σήμερα με κάθε τρόπο
τα οράματα και τις αγωνίες της Πατρίδας μας.
Αυτά, για να μην ξεχνούμε.
					Το Δ.Σ.
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ (1909-1910)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΙΟΥΤΗΣ
Θεολόγος

Το 19ο

αιώνα η Θεσσαλονίκη συνέχιζε να απο- τος. Ο πρώτος πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συνδέτελεί μια πόλη της οθωμανικής αυτοκρατορίας, δο- σμου, Γεώργιος Παπανικολάου, σε ομιλία του το 1910
μημένη στο σύστημα των millet (οργάνωση σύμφω- ανέφερε ότι η «ιδέα της ιδρύσεως […] εκυοφορείτο
να με το θρήσκευμα). Οι χριστιανοί αποτελούσαν το από ετών ενταύθα εν τω κύκλω των ημ. Συμπατριωτρίτο συστατικό του πληθυσμού της, ακολουθώντας τών, αλλ’ η επάρατος απολυταρχία ηνάγκαζεν ημάς να
τους εβραίους και τους μουσουλμάνους. Στους πρώ- αναβάλλωμεν επ’ αόριστον την πραγματοποίησιν της
τους ήταν ενσωματωμένη η ελιδέας ταύτης, ήτις εκαρποφόληνική κοινότητα, η οποία κατά
ρησεν, άμα, ως οι νέοι της Νέας
το δεύτερο ήμισυ του αιώνα αυΤουρκίας παράγοντες επάταξανόταν συνεχώς, επωφελούμεξαν κατακέφαλα το πρώην κανη από την οικονομική ανάπτυξη
θεστώς».
της πόλης και την εγκατάσταση
Αναφερόμενος σε αυτή τη
αγροτικών πληθυσμών από το
μεταβολή ο Παπανικολάου υπομακεδονικό χώρο.
δεικνύει την επανάσταση των
Στην πόλη μεταξύ των κατοίΝεοτούρκων, η οποία από το
κων βρίσκονταν και «Κασσαν1908 εισήγαγε στην οθωμανιδρινοί», οι καταγόμενοι από τον
κή αυτοκρατορία ένα νέο πολιτιόμορο καζά της Κασσάνδρας,
κό σκηνικό, έχοντας προμετωπίτη Χαλκιδική. Οι πληροφορίες
δα τις έννοιες της ισονομίας και
γι’ αυτούς είναι πενιχρές˙ ωστότης ισοπολιτείας για όλους τους
σο η ιστορία της πόλης έχει διυπηκόους, ανεξαρτήτως θρηατηρήσει στην προσωπογραφία
σκευτικής κλίσης. Η πολιτική
της τα ονόματα των Δ. Κατούνη
συγκυρία ευνόησε τους Χαλκιδι(από τη Γαλάτιστα), Αθ. Χαϊδευκιώτες, οι οποίοι απέσπασαν από
Η πρώτη σφραγίδα
τού (από τα Ριζά) και Ξ. Παιονίτους Νεοτούρκους το δικαίωμα
του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου (1909)
δη (από τη Φούρκα), οι οποίοι
της σύστασης ενός σωματείου
αποτέλεσαν σημαντικές προσωπικότητες για την ελ- με σκοπούς, που ταυτιζόταν με την πορεία εκδημοκραληνική κοινότητα.
τισμού, που υποσχόταν η νέα εξουσία. ΄Ετσι μέσα σε
Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα ανά- αυτό το περιβάλλον ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα
μεσα στους 30.000 ΄Ελληνες κατοίκους της Θεσσα- νέο σωματείο με συνεκτικό στοιχείο την κοινή ιδιαίτελονίκης θα πρέπει να βρίσκονταν περισσότερο από ρη πατρίδα (Χαλκιδική), κάτι που πιθανόν να αποτελεί
χίλιοι, των οποίων η καταγωγή προερχόταν από τη και μια ιδιάζουσα περίπτωση για την τελευταία περίοΧαλκιδική. Προφανώς ο όγκος τους είχε ελκύσει σε δο της οθωμανικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης.
κάποιους τον οραματισμό να οργανωθεί η κοινότητα
Το σωματείο των Χαλκιδικιωτών ιδρύθηκε στις αραυτή, ώστε να ενδυναμωθεί μέσα σε μια πραγματικό- χές του 1909, φέροντας τον τίτλο «Παγχαλκιδικός Σύντητα, που ήθελε τη Θεσσαλονίκη ως το κορυφαίο λι- δεσμος ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’». Το αποτελούσε δωδεκαμεμάνι του μεταπρατικού εμπορίου στα Βαλκάνια, αλλά λή διοίκηση, ετήσιας θητείας, αποτελούμενη από τους
και ως ένα τόπο με συνεχώς αυξανόμενο εθνικισμό Γ. Παπανικολάου (πρόεδρος), Πολ. Μοσχίδη (αντι(Μακεδονικός αγώνας), ο οποίος καλλιεργείτο από πρόεδρος), Κ. Τριανταφύλλου (ταμίας), Π. Παναγιωτην προσδοκώμενη κατάρρευση της οθωμανικής αυ- τάκη (γραμματέας), Ν. Κοντόπουλο (σύμβουλος, στο
τοκρατορίας.
εξής: σ.), ΄Αγγ. Φιλιππίδη (σ.), Γ. Καραγκάνη (σ.), Δ.
Το βασικό εμπόδιο, που καθυστέρησε χρονικά τη Σωνίδη (σ.), Αθ. Τσιλιπάκο (σ.), Ι. Μαχίλη (σ.), Ε. Πανσύσταση της σωματειακής οργάνωσης των Χαλκιδι- δούλα (σ.) και Ζ. Ευσταθιάδη (σ.). Εντός του έτους στη
κιωτών, ήταν το απολυταρχικό καθεστώς του σουλ- διοίκηση υπήρξαν κάποιες μεταβολές και έτσι αντικατάνου Αβδούλ Χαμίτ, το οποίο ήταν επιφυλακτικό με ταστάθηκαν οι Μοσχίδης (από τον Στ. Καραγκουνίτις οργανώσεις και τα επαγγελματικά σωματεία, θε- δη), Μαχίλης (από τον Μ. Λιόντα), Ευσταθιάδης (από
ωρώντας τα, κέντρα συνομωσίας κατά του καθεστώ- τον Θ. Κατσαμένη) και Τριανταφύλλου (από τον ΄Αγ.
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Φιλιππίδη).
και σε μετάφραση: «Σύλλογος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ των
Μέλη του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου ήταν περί- εν Θεσσαλονίκη Κασσανδρινών»). Στο κάτω ημικύπου τριακόσιοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με κα- κλιο ο τίτλος του σωματείου ήταν στην ελληνική γραταγωγή από τη Χαλκιδική. Από τους διασωθέντες φή: «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΡΙΣΤΟκαταλόγους των μελών διαπιστώνεται ότι ως μέλη ΤΕΛΗΣ – Θεσσαλονίκη 1909».
εγγράφονταν μόνο άρρενες κάτοικοι, αρχηγοί οικο΄Αρα τεκμηριώνεται πια η χρονολογία της επίγενειών, μερικοί εκ των οποίων δεν είχαν καταγωγή σημης σύστασης του σωματείου, η οποία αποτέλεσε
από τη Χαλκιδική, ωστόσο είχε η σύζυγός τους. Εν- πραγματικότητα με καθυστέρηση ετών εξαιτίας της
δεικτικά αναφέρω την περίπτωση του διπλωμάτη Αθ. περιόδου του Μακεδονικού Αγώνα. Ο «από πολλού
Χαλκιόπουλου, ο οποίος ήταν σύζυγος της Θ. Χαϊ- μελετώμενος» Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος ιδρύθηκε,
δευτού με ρίζες από τα Ριζά Χαλκιδικής. Τα τακτικά λοιπόν, στις 16 Ιανουαρίου 1909, καθώς τονίζει (σ. 12)
μέλη έπρεπε να κατάγονται από τη Χαλκιδική και να σε δημοσιευμένη του διάλεξη για τη Χαλκιδική (1909)
διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Τα αντεπιστέλλοντα ο δάσκαλος Γ. Καραγκάνης, μέλος της Διοίκησης του
μέλη ήταν οι απανταχού συμπατριώτες, που έστελναν τότε Συνδέσμου.
τη συνδρομή τους στο Σύνδεσμο και ήταν λιγοστά.
Στο έργο του Συνδέσμου κατά το πρώτο έτος της
Επίτιμοι πρόεδροι του Συνδέσμου ήταν ο Μητροπολί- λειτουργίας του (Φεβρουάριος 1909 – Φεβρουάριος
της Θεσσαλονίκης και οι τρεις τοπικοί επίσκοποι: της 1910) διακρίνει κανείς φιλανθρωπικές και φιλεκπαιΚασσανδρείας,
δευτικές όψεις.
της ΑρδαμερίΕνίσχυσε
με
ου και της Ιερισχρηματικά ποσά
σού και Αγίου
α ν α ξι ο π α θ ο ύ ΄Ορους.
ντες ΧαλκιδικιΣύμφωνα με
ώτες της Θεσσατον Κανονισμό ο
λονίκης, καθώς
Σύνδεσμος αποκαι το εκπαιδευσκοπούσε στην
τήριο της Κοιαλληλεγγύη των
νότητας ΄Ανω
μελών του και
και Κάτω Καραστη γενική υπομπουρνού (σημ.
στήριξη των κοιΑγ γ ε λ ο χ ώ νοτήτων
της
ρι και Ν. ΚεραΧαλκιδικής. Ο
σιά αντίστοιχα),
Κανονισμός αυόπου προφανώς
τός εκδόθηκε το
θα υπήρχε ση1909 και αποτεμαντική παρουλούνταν από 25
σία Χαλκιδικιωάρθρα. Είχε τριτών, εργαζόμενη
Ο ισολογισμός του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
κατά το πρώτο έτος ίδρυσης (1909-1910)
ετή ισχύ και διστα κτήματα του
καίωμα
τροΧασάν
Μπέη.
ποποίησης μετά από την παρέλευση της τριετίας (Ο Στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε την οικονομική ενίσχυση
δεύτερος κανονισμός εκδόθηκε το 1914).
είκοσι απόρων μαθητών της Χαλκιδικής, που φοιτούΑκολουθώντας το πνεύμα του Κανονισμού ο Σύν- σαν σε σχολεία της πόλης. Μερίμνησε για το εκπαιδεσμος εξαρχής μερίμνησε για την ενίσχυση των είκο- δευτικό έργο στη Χαλκιδική προτείνοντας ικανούς
σι ενός υπαρχόντων σωματείων και αδελφοτήτων των δασκάλους στις διάφορες κοινότητες και επισκοπές
χωριών της Χαλκιδικής και για την ανασύσταση των του τόπου, έχοντας πάντοτε ως στόχο την εθνική
διαλυθέντων. Η σύνδεση του σωματείου με την κοι- εγρήγορση των Ελλήνων.
νή ιδιαίτερη πατρίδα γινόταν μετά από το χωρισμό της
Στο αξιόλογο έργο του εντάσσεται και το «ΠραΧαλκιδικής σε δώδεκα περιφέρειες, τις οποίες αντι- κτορείο των Υπηρετριών», το οποίο μεριμνούσε για
προσώπευαν τα δώδεκα μέλη του Διοικητικού Συμ- τις κοπέλες της Χαλκιδικής, που ως «θύματα ασυνειβουλίου.
δήτων γονέων και μεσιτών» κατέφθαναν στη ΘεσσαΗ ημέρα της 25η Μαρτίου (εορτή του Ευαγγελι- λονίκη, για να εργαστούν ως υπηρέτριες στα σπίτια
σμού και της εθνικής αναγέννησης του Ελληνισμού) ευπόρων μουσουλμάνων και χριστιανών και σε αγροήταν η κορυφαία ημέρα (επέτειος) του Συνδέσμου. τικές εργασίες. Το Πρακτορείο, με ειδικό κανονισμό
Ωστόσο στη σφραγίδα του κυριαρχούσε η μορφή του και υπό τη διεύθυνση του Βαβδινού Χ. Παπάτσα, διΣταγιρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη. Η σφραγίδα αυτή αδραμάτισε ανασχετικό ρόλο στην αθρόα άφιξη των
(διάμετρος 4,5 εκ.) ήταν κυκλικού σχήματος και στο κοριτσιών στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας «να περισώάνω ημικύκλιο έφερε τον τίτλο του σωματείου στην ση εκ της απωλείας εκατοντάδας όλας νεαρών υπάροθωμανική γραφή (απόδοση στη σημερινή τουρκι- ξεων». Κατά τους πρόχειρους υπολογισμούς των δική: «Selanik’ de Kesendirelerin Aristotelis Cemiyeti» οικούντων το 1909 βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη
3
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περίπου δύο χιλιάδες κορίτσια από τη Χαλκιδική, εκ ών, οι χοροί στη Θεσσαλονίκη και οι έκτακτες δωρεές
των οποίων τα διακόσια μόνο από το Λειβάδι.
από τα μέλη ή συμπατριώτες, που διαβιούσαν σε μαΚατά τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής του ο Σύν- κρινές περιοχές.
δεσμος εξέδωσε τη διάλεξη του Γ. Καραγκάνη, δαΟ Σύνδεσμος διατηρούσε γραφεία σε άδηλη περισκάλου του Παπάφειου Ορφανοτροφείου (Θεσσα- οχή της πόλης, πληρώνοντας ενοίκιο. Κατά την περίλονίκη), με τον τίτλο «Διάλεξις περί Χαλκιδικής», οδο αυτή τον επιβάρυνε και το ενοίκιο του Πρακτοτην οποία εισηγήθηκε κατά την πρώτη γενική συ- ρείου των Υπηρετριών μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα για
νέλευση των μελών του Συνδέσμου (1909). Από τις το φιλεκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό έργο του. Το
πωλήσεις του εντύπου η Διοίκηση σχεδίαζε την έκ- υπόλοιπο του ταμείου του έπρεπε να είναι κατατεθειδοση ενός νέου (δωρεάν διανομή) με οδηγίες προς μένο στην Τράπεζα Αθηνών, της οποίας διευθυντής
τους Χαλκιδικιώτες για
ήταν ο Χαλκιδικιώτης
τη Γεωργία, την ΚτηνοΓ. Χρυσάφης, ένθερμο
τροφία και άλλους συμέλος του Συνδέσμου.
ναφείς κλάδους, ώστε
Πίσω από αυτή τη
να αναδειχθούν και άλμεγάλη
προσπάθεια
λες παραγωγικές πηγές
των Χαλκιδικιωτών της
της Χαλκιδικής εκτός
Θεσσαλονίκης υπήραπό τον μεταλλευτικό
χε ένας ηγέτης, ο οποίπλούτο.
ος διέθετε παιδεία, φιΟ Σύνδεσμος εργάλοπατρία, οργανωτικό
στηκε με ζήλο για τα
και αγωνιστικό πνεύπράγματα της Χαλκιμα. ΄Ηταν ο ιατρός Γεδικής, γνωρίζοντας ότι
ώργιος Πα-πανικολάου
έτσι θα συγκρουστεί με
(από τον Πολύγυρο), ο
τους κοινοτικούς άρχοοποίος επί έτη στήριντες και επίσημα πρόξε με ενθουσιασμό και
σωπα της τοπικής κοιμε όλες του τις δυνάνωνίας, που από χρόνια
μεις το βηματισμό του
είχαν φτιάξει τους δι«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», που
κούς τους κώδικες ποεκείνη την εποχή απολιτικής και κοινωνικής
τελούσε το καύχημα
συμπεριφοράς. Ο πρότων απανταχού Χαλεδρος Γ. Παπανικολάκιδικιωτών. Ο Παπανιου στον ετήσιο απολοκολάου με τους συνεργισμό του Συνδέσμου
γάτες του είχαν πετύχει
το 1910 καταφέρθηαπό το πρώτο έτος της
κε εναντίον του «τζορίδρυσης να συσπειρώμπατζισμού», ο οποίος
σουν γύρω από αυτό
εμπόδισε σε αρκετές πετο εθνικό σωματείο
ριπτώσεις το έργο του
320 τακτικά μέλη και
Συνδέσμου στη Χαλκι30 αντεπιστέλλοντα
δική και «απομυζά την
(στην πορεία διαγράικμάδα της αγαπητής
φηκαν 62 μέλη εξαιημών Πατρίδος κατατίας θανάτων, αποδηδικάσασα τον φύσει ευμίας και οικονομικών
Το εξώφυλλο της έντυπης λογοδοσίας του Συνδέσμου (1910)
άγωγον, εργατικόν και
εκκρεμοτήτων προς το
αισθηματίαν λαόν αυσωματείο). Τα ονόματα
τής εις την αμάθειαν και
αυτών δημοσιεύονται
απαιδευσίαν».
στη συνέχεια και αποθανατίζουν τη Χαλκιδική, που
Το οικονομικό πλαίσιο του σωματείου μάς είναι έζησε εντός των τειχών της παλαιάς Θεσσαλονίκης.
γνωστό ότι στηριζόταν στις εισφορές των μελών του, Για διαφόρους λόγους ένα τμήμα της δεν εγκατέλειοι οποίες ήταν εβδομαδιαίας βάσης και με την είσπρα- ψε την πόλη από τότε και συνεχίζει να ζει σε αυτή μέξή τους ήταν επιφορτισμένοι ειδικοί εισπράκτορες. χρι τη σύγχρονη εποχή, μη γνωρίζοντας την ιστορική
Άλλες πηγές εσόδων ήταν το Πρακτορείο Υπηρετρι- του σύνδεση με τη Χαλκιδική.
ΠΗΓΕΣ: α) Κανονισμός του εν Θεσσαλονίκη Παγχαλκιδικού
Συνδέσμου Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 1909, β) Γ. Καραγκάνης, Διάλεξις περί Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1909, γ) Λογο-

δοσία των υπό του εν Θεσσαλονίκη Παγχαλκιδικού Συνδέσμου
Πεπραγμένων κατά το Α΄ έτος της ιδρύσεων αυτού (Φεβρ. 1909Φεβρ. 1910), Θεσσαλονίκη 1910.
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Τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
κατά το πρώτο έτος ίδρυσης (1909-1910)
Α΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
΄Αγγ. Φιλιπίδης
Αθ. Τσιλιπάκος
Αθ. Κατσαρός
Αθ. Σαμαράς
Αθ. Παπαγιαννίδης
Αθ. Π. Σαμαράς,
Αθ. Πλαταμώνας,
Αθ. Ευσταθιάδης,
Αθ. Σταμάτης,
Αθ. Γραμματικός,
Αθ. Χαλκιόπουλος,
Αθ. Μπούρδας,
Αν. Γερομόσχου,
Αλ. Πρώτσιος,
Αλ. Βάττου,
Αλ. Ραβνιώτης,
Αλ. Δ. Σαμαράς,
Αλ. Ζυρίνης,
Ανδ. Καρατάσιος,
Αντ. Βάσιου,
Αρ. Τώλιας,
Αρ. Πανταζάρας,
Αρ. Γακούδης,
Αρ. Ζαφειρόπουλος,
Αντ. Μιχαλάκης,
Αστ. Αυγερινού,
Αστ. Μπούρδας,
Αστ. Βέργου,
Αστ. Πανώρας,
Αστ. Αστεριάδης,
Αστ. Σα-μπορούδης,
Αχ. Τιμολέοντος,
Αχ. Παπάτσας,
Απ. Φεργάδης,
Αλ. Μπακάλης,
Β. Πασχαλίδης,
Β. Κώτσιος,
Β. Ραμπότας,
Β. Γαζιάλης,
Β. Τσιάπας,
Γ. Παπανικολάου,
Γ. Καραγκάνης,
Γ. Κουτσαφτίκης,
Γ. Ζαχαρίας,
π. Γ. Ζαφειρόπουλος,
Γ. Χρυσάφης,

Γ. Κοτρούδης,
Γ. Γαζιάλης,
Γ. Βουρδώνης,
Δ. Σωνίδης,
Δ. Βαφειάδης,
Δ. Τσιφωτίδης,
Δ. Γιαννούδης,
Δ. Τριανταφύλλου,
Δ. Χατζόγλους,

Γαβ. Μέγας αρχιμ.,
Γ. Μαρέτης,
Γ. Ζουμπατλής,
Γ. Αγορατσούδης,
Γεώργιος ιεροδιάκονος,
Γ. Δήμου,
Γ. Βογιατζόπουλος,
Γ. Λιόντας,
Γ. Βαφεύς,

Το διασωθέν εξώφυλλο της διάλεξης του Γ. Καραγκάνη
για τη Χαλκιδική κατά την πρώτη Γενική Συνεδρίαση
των μελών του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου (1909)

Δ. Πλουμής,
Δημοσθ. Αποστολίδης,
Δ. Θωμά,
Δ. Παγιδόπουλος,
Δ. Τσιλιπάκος,
Διον. Χατζηζαφειρίου,
Δημοσθ. Κουκούλης,
Δ. Παπαγγέλου,
Δ. Κοκκόνας,
Δ. Χαρίστου,
Δ. Κεχαγιάς,
Δ. Καρπούζης,
Δημοσθ. Ραβνιοτόπουλος,

Γ. Κατσαρός,
Γ. Ραμαντάνης,
Γρ. Γρηγοριάδης,
Γ. Βογιατζής,
Γ. Χαραλάμπης,
Γρ. Σαμαράς,
Γ. Μήλιου,
Γ. Δαλαβέρης,
Γ. Αγγέλου,
Γ. Αστείου,
Γ. Χριστοδούλου,
Γ. Πολυνόπουλος,
Γ. Τριανταφύλλου,
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Δ. Τσερίνης,
Ευάγ. Πανδούλας,
Εμ. Μανάκας,
Εμ Κατακάλου,
Ευάγ. Λεμπίρης,
Ζ. Ευσταθιάδης,
Ζ. Κισσούμης,
Ηλ. Παπαϊωάννου,
Θεαγ. Κατσαμένης,
Θ. Θεοδοσίου,
Ι. Μαχίλης,
Ι. Τσιλιπάκος,
Ι. Οικονόμου,
Ι. Νικολάου,
Ι. Πολίτης,
Ι. Νασιούδης,
Ι. Συνοδινός,
Ι. Βαφεύς,
Ι. Σταύρου,
Ι. Νέστορος,
Ι. Δημόπουλος,
Ι. Γραμματικός,
Ι. Ιωαννίδης,
Ι. Γκούρας,
Ι. Βογιαζόπουλος,
Ι. Μαλάμης,
Ι. Ευσταθίου,
Ι. Καρπούζης,
Ιωακ. Κεφάλας,
Κ. Τριανταφύλλου,
Κρουστ. Σταμπολής,
Καλλίνικος ιεροδιάκονος,
Κ. Πάτσας,
Κοσμ. Καρίκης,
Λέαν. Μοσχόπουλος,
Λ. Αυγερινού,
Μ. Μαργαρίτου,
Μ. Βαρέλας,
Μαυρ. Χαραμής,
Μαυρ. Καραγιαννούδης,
Μ. Τριανταφύλλου,
Μ. Παπαδόπουλος,
Μηνάς ιερεύς,
Ξ. Αλετράς,
Ξανθ. Αστερίου,
Ν. Κοντόπουλος,
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Ν. Σουβαρής,
Ν. Αγγελόπουλος,
Ν. Βογιατζόπουλος,
Ν. Σαλαγκούδης,
Ν. Μαυρωδής,
Ν. Καραμπελίδης,
Ν. Κυλιμπέκας,
Ν. Παπαγιαννίδης,
Ν. Κωτινούδης,
Ν. Γουλινούδης,
Ν. Παπαργυρίου,
Ν. Μπετλής,
Ν. Πολυζωΐδης,
Ν. Σαραφιανού,
Ν. Χ’’Ηλίας,

Π. Κατακάλου,
Στ. Αθανασιάδης,
Σκαρ. Αναγνώστου,
Στ. Γεωργιάδης,
Στ. Κουτάκης,
Σωτ. Αστεριάδης,
Στ. Κόγιας,
Σαρ. Χριστοδούλου,
Στ. Καραγκωνίδης,
Στ. Καράς,
Φιλ. Παιωνίδης,
Φ. Συρμακέζης,
Χ. Ελευθερίου,
Χ. Σταύρου,
Χρ. Τσιδάς,

Κωνσταντίνος ιερεύς,
Πολ. Μοσχίδης,
Πασχ. Σταύρου,
Π. Αναγνώστου,
Παύλ. Οικονόμου,
Π. Χρυσάφης,
Παύλ. Εμμανουήλ,
Π. Παναγιωτάκης,
Περ. Γαροφάλλου,
Παύλος Διονυσιάτης(;),
Πέτρος Εσφιγμενίτης,
Πασχ. Μαργαρίτου,
Πασχ. Πασχάλη,
Παντ. Γιαννούδης,
Πρ. Πολυχρόνη,

Χ. Αναγνωστούδης,
Χ. Παπαδόπουλος,
Χρ. Αλετράς,
Χρ. Ιατρού,
Χ. Ευαγγελίδης,
Χ. Μανωλούδης,
Χ. Κουκουλέτας,
Χ. Δριστάρης,
Χ. Αργυριάδης,
Χ. Γεωργακόπουλος,
Χαρ. Μάρη,
Χ. Πολυζωΐδης.

Β΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αστ. Σφονδύλας,
Αστ. Γικόπουλος,
Αντ. Λιάρος,
Αρ. Μαυρωδής,
Ανδ. Δαφνιάδης,
Αθ. Παπακυρίτσης,
Αλ. Κατσαρός,
Απ. Σαμολαδάς,
Απ. Κρετσήλης,
Αστ. Δημητρίου,
Αθ. Αραμπατζόπουλος,
Αντ. Τσεκούρας,
Αλ. Κοντουπλάς,
Απ. Βασιλικού,
Αθ. Κρουστάλλης,
Αστ. Ζουμπατλής,
Αθ. Κωνσταντίνου,
Αστ. Τελιούσης,
Αργ. Λαμπούδης,
Αθ. Ραβνιωτάς,
Αλ. Ιωαννίδης,
Β. Πελτέκης,
Β. Νεράντζης,

Δ. Παπέκης,
Εμ. Παπούλιας,
Εμ. Κεχαγιάς,
Ευάγ. Πρώιος,
Εμ. Τσεσμελής,
Ζ. Δημόπουλος,
Ηρ. Μαυρονάνου,
Θεμ. Ακριβού,
Θεμ. Ρήγα,
Θεμ. Θεμελής,
Θωμ. Βαφεύς,
Ι. Θεοχάρους,
Ι. Εμμανουήλ,
Ι. Νικολαΐδης,
Ι. Λαβουμενούδης,
Ι. Αστερίου,
Κ. Πετσής,
Κ. Παπαϊωάννου,
Κύρκ. Κότσιανος,
Κ. Ζωγράφος,
Κ. Ματθαίου,
Κ. Τσουρέλλας,
Μοσχ. Θωμάς,

Β. Αλωπούδης,
Γ. Σακκελλαρίου,
Γ. Παπαγιαννόπουλος,
Γ. Παπαβασιλείου,
Γ. Βαρλάμης,
Γ. Κατσαμένης,
Γρ. Κρεούζης,
Γ. Κούρτης,
Γ. Κουρπέτης,
Γρ. Αναγνωστούδης,
Γ. Μιχαήλ,
Γρ. Κωνσταντίνου,
Γ. Χαλτούρης,
Γ. Γιουβανούδης,
Γ. Παναγιώτου,
Γρ. Μόσχου,
Γρ. Ιωάννου,
Δ. Αθανασίου,
Δ. Βαρουχιάδης,
Δ. Αντωνίου,
Δ. Γαζέπης,
Δ. Ράπτης,
Δ. Κυριακούλης,

Μόσχ. Μόμκας,
Ν. Καραπασχάλης,
Ν. Αλεξίου,
Ν. Καρδαράς,
Ν. Πατάς,
Ν. Ανετούδης,
Ν. Κολούσης,
Πολ. Κατακάλου,
Παντ. Βαρέλας,
Πασχ. Ιωάννου,
Π. Ζάχου,
Πασχ. Νικολαΐδης,
Π. Σαρλής,
Πασχ. Καράνος,
Σωτ. Αντωνίου,
Στ. Νικολάου,
Σταμ. Αποστολίδου,
Χ. Καραμπελίδης,
Χ. Παπαθανασίου,
Χ. Κατσιούλας.

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Βασιλικών:
Αλ. Τριανταφύλλου,
Ηρ. Ιωάννου,
Αρχ. Αλωπούδης.
Επανωμής:
Αστ. Οικονομίδης.
Βάβδου:

Αστ. Αργυρίου.
Πολυγύρου:
Γ. Καζάνης,
Γ. Κατσίκας.
Κασσάνδρας:
Ι. Ρήγα,
Γ. Παραλής,

Ι. Σαρρής,
Γ. Παπαργυρίου.
Ζα γκλιβερίου:
Γ. Ακριβού.
Λειβαδίου:
Αθ. Τσιλιπάκος.
Δουμπιών:

Β. Αποστόλου.
Νικήτης:
Φ. Φιλιππίδης.
Λουτζικίου:
Αστ. Ευαγγέλου,
Γ. Γαλάνης.

Σ.Σ. Τον θεολόγο καθηγητή κ. Κώστα Χιούτη, επίλεκτο μέλος του Συλλόγου μας, συνεργάτη του Παγχαλκιδικού Λόγου, που έφερε στο φως τα παραπάνω γραπτά ντοκουμέντα της πρώτης περιόδου της ζωής του Συλλόγου μας, το Δ.Σ. ευχαριστεί και συγχαίρει θερμά. Επιφυλάσσεται σε επόμενο τεύχος για περισσότερα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Το θρυλικό έπος τοΥ ΄40
(Οι πρώτες ώρες της εποποιίας)

Γιάννης Χ. Καραμίχος
Φιλόλογος-Ποιητής

«…Φεύγαν, φεύγαν, φεύγαν
Τρομαγμένα από τις δράνες τα σπουργίτια
Και ηχούσαν και χτυπούσαν – σαν τρελές δαιμονισμένες,
Σαν Μαινάδες μεθυσμένες – μεσ’ στην νύχτα
Οι καμπάνες.».
(Ν. Σφυρόερας: Ελληνικός όρθρος)

ρήσεις και πολιτικές αντιθέσεις λησμονιούνται. Μπροστά
στον εθνικό κίνδυνο ο λαός αντιτάσσει την ψυχική ενότητα. Είναι η ώρα που τα λόγια των σχολικών βιβλίων γίνονται πράξεις. Την οργή για την άνανδρη συμπεριφορά του
αντιπάλου, την ηθική αναξιοπρέπεια και τη διάθεση του
για ονειδισμό, τα καυτά χνώτα του λαού την μετατρέπουν
σε ιαχή πολέμου.
Οι ξώμαχοι της γης εγκαταλείπουν άρον – άρον το αλέτρι, παίρνουν την ευχή των δικών τους, αποχαιρετούν τις γυναίκες και τα παιδιά
τους και ψάχνουν για τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό. «Θα
τους ξαναδούν άραγε»;
Τα βαγόνια καταπίνουν τους επίστρατους που κρεμασμένοι σαν τσαμπιά στις εισόδους τους ψάχνουν με
τον πυρετό στα μάτια τους δικούς τους. Μαντίλια ανεμίζουν, ευχές βγαίνουν από τα σωθικά, συγκρατημένα
τα δάκρυα της γυναίκας και της αρραβωνιαστικιάς ποτίζουν τα χλωμά μάγουλα. Χαμόγελα αμηχανίας διαγράφονται και χέρια σφικτά ενωμένα αποσπώνται βίαια, καθώς απομακρύνεται το τρένο.
Οι άκαπνοι χαρτογιακάδες των σκοτεινών γραφείων ξεχνούν την υπηρεσιακή αβρότητα και οι πνευματικοί άνθρωποι καλούνται να ενσαρκώσουν ρόλους των
βιβλίων τους. Οι μέχρι χθες βουτηγμένοι στην καθημερινότητα και τη βιοπάλη αποκαλύπτουν πρωτόγνωρες
πτυχές του εαυτού τους. Με περισσή δοτικότητα υπερασπίζονται αμυνόμενοι τις πατρογονικές τους εστίες
χωρίς να καμφθεί η αλκή της ψυχής τους και χωρίς να
υποκύψουν σε υστερόβουλες σκέψεις. Ξαναζωντανεύουν τα μαρμαρένια αλώνια και στο ψευτοδίλημμα υποταγή ή χρέος επιλέγουν το δεύτερο.
Με ένθεη ανάταση οι στρατευμένοι, αγνοώντας το
δέος της εχθρικής υπεροπλίας, αποδεικνύουν ότι οι
εντυπωσιακοί αριθμοί γρήγορα ξεφουσκώνουν μπροστά στην ευψυχία και τη βούληση ενός λαού, όταν η
πίστη του συγκρούεται με την έπαρση του αντιπάλου,
που σύντομα γνωρίζει τον πανικό της υποχώρησης, τον
περίγελο και την ντροπή. Μόνο όταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία σφυροκοπά τα πλευρά της χώρας μας, αυτή
γονατίζει με γερμένο το φιλότιμο της. Εξουθενωμένη,
όχι όμως ηττημένη. Η νίκη του φασισμού στεφανώνει
τα δικά μας όπλα.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μακένζυ Κίγκ δηλώνει
πως τη στιγμή όπου «η …. του ευγενέστερου πολιτισμού
που εγνώρισεν η ανθρωπότητα, η χώρα εις την οποίαν

Αι ιταλικαί

στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα
προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής
μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πάτριου εδάφους.
Η φωνή του εκφωνητή βραχνή,
επιβλητική, με την ευπρέπεια ενός
περήφανου λαού και την μακρόσυρτη εκφορά αρχαίου δράματος διασχίζει τον μουντό αττικό ουρανό. Με την ταχύτητα
του επείγοντος «κρούει τις θύρες» των ταπεινών νοικοκυριών της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς το τρέμουλο
του κιοτή και την ευτέλεια του ρίψασπη, στον απόηχο
της αρχαίας εμβατήριας παρότρυνσης «Ίτε παίδες Ελλήνων». Ο ελληνικός λαός και μαζί μ’ αυτόν ολόκληρος
ο κόσμος πληροφορείται πως η έως τώρα αιωρούμενη
απειλή παίρνει σάρκα και οστά και ο πόλεμος βυθίζει τη
χώρα στο μάτι του κυκλώνα.
Το ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου οδηγεί σε
περισυλλογή και αποφασιστικότητα κάθε ελληνική ψυχή.
Ξημερώνει 28η Οκτωβρίου 1940.
Τίποτα δεν προμηνύει πως η εναρκτήρια ημέρα της
εβδομάδας θα αποτελέσει την απαρχή μιας οδυνηρής
εθνικής περιπέτειας. «Ώστε λοιπόν πόλεμος». Η δωρική απάντηση του Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι,
πριν λίγες ώρες, λεκτική προέκταση και ανεπίστρεπτη
αποφασιστικότητα του Ελληνικού λαού συμπυκνώνει
τη βούλησή του να αλλάξει το ήθος του πολέμου των
πέντε ηπείρων.
Οι καμπάνες των εκκλησιών και τα ραδιόφωνα συνεγείρουν το θυμικό του λαού. Ένας ορμητικός άνεμος παρασύρει το σύμπαν. Εφησυχασμένες συνειδήσεις
επαναστατούν, αισθήματα ανάμεικτα κυριεύουν τις ψυχές όλων. Τον αρχικό φόβο διαδέχεται η αποδοχή και
την αποδοχή η απόφαση για σύγκρουση μέχρις εσχάτων. Σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και πολύβοη διαδραματίζονται σκηνές απερίγραπτης συγκίνησης κατά
την πρώτη ημέρα της επιστράτευσης.
Αισθήματα ενθουσιασμού, αγανάκτησης και περιφρόνησης διακατέχουν τους πάντες. Διαφωνίες, αντιρ7
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οφείλομεν ότι καθιστά την ζωήν ανωτέραν και ωραιοτέραν, υφίσταται τοιαύτην επίθεσιν, όλων των αληθινών ανθρώπων η θέσις είναι παρά το πλευρό της».- «Ανωφελείς
τας απειλάς του εκφοβισμού εύρε η Ιταλία, έναντι του ήρεμου θάρρους σας». Επισημαίνει ο Τσώρτσιλ.
«Η υπόθεσις σας είναι και δική μας υπόθεσις», από τα
πρώτα τηλεγραφήματα του Γεωργίου του Στ’ της Αγγλίας.
«Την 28ην Οκτωβρίου 1940 εις την Ελλάδα παρεσχέθη προθεσμία τριών ωρών και ουχί τριών ημερών ή τριών
εβδομάδων. Αλλά και τριών ετών προθεσμία, αν είχε δοθεί, η απάντησις θα ήτο η ιδία» επισημαίνει σε λόγο του ο
Φραγκλίνος Ρούσβελτ. Οι παραπάνω δηλώσεις δεν συνιστούν θεωρητικές εξάρσεις αβροσύνης αλλά τον ειλικρινή θαυμασμό για το ηθικό μεγαλείο της χώρας μας.
Ο κόσμος πληροφορείται για μια ακόμα φορά πως
άξιοι να ζουν είναι αυτοι που ξέρουν να πεθαίνουν. Κι
όλα αυτά τη στιγμή που στο παιχνίδι απόλυτοι κυρίαρχοι ήταν οι δύο δικτάτορες της Γερμανίας και της Ιταλίας.
Η απήχηση της ηρωικής αντίστασης φτάνει μέχρι
την Άπω Ανατολή και της Ινδίες – Αγγλία, Γαλλία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία εκθειάζουν το ψυχικό σθένος της
Ελλάδας, που πρώτη εκδηλώνει έμπρακτα την αντίσταση της σε έναν πόλεμο που προκλήθηκε να συμμετάσχει, επειδή διακυβεύονταν η εθνική της κυριαρχία.
Η σιδερόφρακτη βία, θερίζει τα νιάτα της Ευρώπης.
Oι ριπές των πολυβόλων αντικτυπούν το ανατριχιαστι-

κό σφύριγμα της σφαίρας, που έχει πάνω της γραμμένο
το όνομα κάποιου άγνωστου, αθώου ανθρώπου.
Σήμερα, που η απόσταση μάς επιτρέπει τη νηφάλια
εκτίμησή του, πασχίζουμε να ανακτήσουμε το κλίμα της
εποχής μέσα από την λογοτεχνία, τον κινηματογράφο
και τις εικαστικές τέχνες, χωρίς επιτυχία είναι αλήθεια,
πολλές φορές. Το κενό αναπληρώνει η ζωντανή αφήγηση των πρωταγωνιστών της εποποιίας. Ωστόσο πάντα
ελλοχεύει ο κίνδυνος να μας παρασύρει η συγκίνηση
της επιδερμικής συναισθηματικής φόρτισης εις βάρος
της ουσιαστικής προσέγγισης.
Όταν μιλούμε για θυσία, αγώνα, χρέος και πίστη στα
υψηλά ιδανικά, πρέπει να βιώνουμε την ιερότητά τους,
όπως τα Τίμια Δώρα της Θείας Μετάληψης.
Οι επιλογικοί στίχοι μου, ιερό μνημόσυνο, αφιερώνονται στους αφανείς ήρωες του έπους του ΄40.
1. Άλικος χείμαρρος το αίμα σας
2. έπνιξε την αιδώ του κόσμου
3. και πότισε τη στέρφα γη
4. με το πιο ακριβό συμβόλαιο τιμής.
5. Χαθήκατε τυλιγμένοι
6. στη λευκή καταχνιά της Πίνδου,
7. στερνό ένδυμα
8. στην πορεία προς το Φως.
(«Μετρούσαν το χρόνο αντίστροφα» (απόσπασμα).
Από τη συλλογή στην «Άκρη του νου»)

* * *

Λαογραφικά Αρναίας
Μια αξιόλογη επανέκδοση
Γιάννης Χ. Καραμίχος
Φιλόλογος-Ποιητής
Ο Μ.Π. με την επιδεξιότητα και την επιμονή του γιαννιώτη κτίστη μας κληροδοτεί ένα σημαντικό μνημείο της
τοπικής λαογραφικής μας ιστορίας αλλά παράλληλα και
ένα μάθημα γλωσσικής προσέγγισης της διαλέκτου.
Δυστυχώς δεν υπήρξαν μιμητές του, με φωτεινή
εξαίρεση τον ιστορικό λαογραφικό ερευνητή Δ. Κύρου.
Η Αρναία σεμνύνεται για το έργο του φωτισμένου
δασκάλου καθώς και για την πρωτοβουλία (καθήκον)
της Η.Π. να μας φέρει σε επαφή με την ανανεωμένη έκδοση των «Λαογραφικών Αρναίας».
Μελωδικά δημοτικά ακούσματα, παιδικές μνήμες,
γιορτές, γεννήσεις, βαφτίσεις, γάοι, παραδόσεις, διηγήσεις, μύθοι, παροιμίες, γνωμικά και ζητήματα, που αφορούν στην κοινωνική ζωή και το λαϊκό Δίκαιο, αναδύονται από τις σελίδες των δύο τόμων. Είναι διάχυτο το
άρωμα και το κλίμα μιας άλλης εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί. Τα χνάρια αυτής της διαδρομής ανεξίτηλα
παγιδεύονται από την παραγωγική και άκρως ευαίσθητη πένα του αειμνήστου Μ.Π.
Έζησα τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια στη σκιά
του αρχοντικού των Παπαθανασίου, λόγω γειτονίας,
χωρίς να αντιληφθώ το πνευματικό μέγεθός τους.
Το σύντομο αυτό σημείωμα είναι μικρή προσφορά
και μια οφειλόμενη απόδοση χρέους στην πνευματική
τους συμβολή στην κοινωνία της Αρναίας.

Η Ηλέκτρα

Παπαθανασίου (Μ.Π.) έκρινε
ώριμο το χρόνο να επανεκδώσει τα τέυχη 13, 14, 15, 16
των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με τον επιμεριστικό τίτλο «Λαογραφικά Αρναίας».
Πρόκειται για ένα έργο ζωής του αείμνηστου Δασκάλου Μαυρουδή Παπαθανασίου (Μ.Π.), που η αγάπη του για το λαογραφικό θησαυρό της Αρναίας δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι προϊόν ένθεου ζήλου
και μιας εγνωσμένης ελληνολατρικής διάθεσης.
Η επανέκδοση των «Λαογραφικών» από τις εκδόσεις «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ» στηρίχτηκε στην πρώτη έκδοση
του Μ. Τριανταφύλλου το 1967.
Ο στόχος της επανέκδοσης είναι καθαρά βελτιωτικός και παρεμβατικός, όχι όσον αφορά στο περιεχόμενο αλλά σε θέματα που σχετίζονται με διόρθωση τυπογραφικών λαθών, ορθογραφίας και κατάταξης της ύλης.
Η Η.Π. έκρινε σκόπιμο, στη βελτιωτική της αυτή
προσπάθεια να προσθέσει στο τέλος των «Λαογραφικών» κατάλογο με λέξεις και εκφράσεις από το γλωσσικό ιδίωμα της Αρναίας.
Η νέα έκδοση στέκεται με σεβασμό στο ύφος και την
ιστορικότητα του πρωτότυπου, διατηρώντας τη γλώσσα και τη στίξη ως έχουν. Σημαντική κρίνεται και η προσθήκη της ετυμολογίας λέξεων καθώς και οι προτάσεις
ορθής γραφής, κυρίως ιδιωματισμών.
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Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ:
Ο θρυλικός Καπετάν Γιαγλής και το ηρωϊκό του Σώμα*

Δρ ΒασιλείοΣ Ν. ΠάππαΣ
Δικηγόρου - πρ. Βουλευτή Χαλκιδικής

Η Χαλκιδική

μας, παρούσα σε όλα τα προ- προωθούνταν, κυρίως, στην Κεντρική και Ανατολική
σκλητήρια του Έθνους, προσέφερε σημαντικές υπηρε- Μακεδονία.
σίες στην ένδοξη ιστορική περίοδο του Μακεδονικού
Εάν επιχειρούσαμε βεβαίως να παραθέσουμε όλες
Αγώνα. Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τις Επιτροπές Άμυνας (που ως γνωστόν αποτελούπεριόδου, όταν ολόκληρη η Μακεδονία εμάχετο κατά νταν από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία)
των ξένων επιδρομέων, η Χαλκιδική «δεν πειράχθηκε» και τους πράκτορες των Προξενείων, που έδρασαν
καθόλου από τις επιθέσεις των κομιτατζήδων.
στη Χαλκιδική την περίοδο του Μακεδονικού ΑγώΘα μπορούσε κανείς να αποδώσει το γεγονός της να, η παρούσα μελέτη θα εκτεινόταν πολύ. Περισσόέλλειψης σλαβικής προπαγάνδας σε
τερο δε, εάν γινόταν μνεία στα πρόσωπολλές και διαφορετικές αιτίες. Όπως
πα της Δημογεροντίας κάθε περιοχής,
λ.χ. η γεωγραφική της θέση, που της
αλλά και στα μεμονωμένα άτομα, τους
επέτρεπε να στέκεται κάπως παράμερα
απλούς κατοίκους, «τους μικρούς αυαπό τον κύριο χώρο εξέλιξης των γεγοτούς ήρωες», όπως θα μπορούσε να
νότων. Ακόμη, η αρραγής σύσταση του
τους αποκαλέσει κανείς.
πληθυσμού, μια και δεν υπήρχαν αμιΟ πίνακας ονομάτων που μας άφηγώς σλαβικές κοινότητες εντός της, και
σε ο γενναίος οπλαρχηγός Αθανάσιος
η ιδιορρυθμία του εδάφους της, με τα
Μινόπουλος από τη Βαρβάρα Χαλκιδιβουνά και τα αμέτρητα ακρογιάλια της.
κής, ο κατάλογος των Μακεδονομάχων
Πέραν όμως των παραπάνω, ο «επεκταχαλκιδικιώτικης καταγωγής του Μουτικός» χάρτης της Μεγάλης Βουλγαρίσείου Μακεδονικού Αγώνα, καθώς και
ας, έτσι όπως τον καθόρισε η Συνθήκη
το βιβλίο «Αφανείς γηγενείς Μακεδοτου Αγίου Στεφάνου, δεν περιελάμβανε
νομάχοι» της Εταιρείας Μακεδονικών
στα όριά του τη Χαλκιδική.
Σπουδών, αποτελούν πολύτιμους οδηΟι γενναίοι και φιλοπάτριδες Χαλγούς στην προσπάθεια καταγραφής αυκιδικιώτες συμπατριώτες μας και σ’ αυτών. Αξιόλογο, επίσης, είναι και το τρίτήν την ιδιόμορφη αναμέτρηση δεν
τομο έργο του Άγγ. Ανεστόπουλου, το
έμειναν αδρανείς. Πολλά παλικάρια
οποίο παρουσιάζει ανά χωριό και κωμόσυμμετείχαν ενεργά στις κατά τόπους
πολη τους οπλαρχηγούς, τους οπλίτες,
Επιτροπές Αγώνα, δημιούργησαν ένοτους πολίτες, καθώς και τους συνεργάπλα Σώματα ανταρτών και ρίχθηκαν με Ο Ιερισσιώτης Μακεδονομάχος τες του Μητροπολίτη Κασσανδρείας ΕιΚαπετάν Γιώργης Γιαγλής
όλη τη δύναμη της ψυχής τους στις μάρηναίου, που συμμετείχαν ως μέλη στις
χες, αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους
Επιτροπές Μακεδονικού Αγώνα. Ωστότυράννους και τους Βούλγαρους κομιτατζήδες. Η συ- σο, πέραν των καταγεγραμμένων ονομάτων στα Αρχνή επικοινωνία των οπλαρχηγών με τους κατοίκους χεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού που ένδοξα τίτης Χαλκιδικής, απαραίτητη για τον εφοδιασμό των μησαν την Πατρίδα μας, υπήρξαν και άλλες αξιόλογες
Σωμάτων και για την ανταλλαγή πληροφοριών, έδι- προσπάθειες συμπατριωτών μας και μη.
νε την ευκαιρία στους τελευταίους να δείχνουν έμπραΙδιαίτερα σημαντικά είναι τα Αρχεία που βρίσκοκτα την πίστη τους και τη στήριξη στις δράσεις του νται στα χέρια απλών ανθρώπων, οι οποίοι, ανυποψίένοπλου αγώνα. Τα χωριά της Χαλκιδικής λειτουργού- αστοι, δεν γνωρίζουν την ανεκτίμητη αξία τους καθώς
σαν σαν μυστικές πύλες εισόδου αγωνιστών, που έρ- και τη σημασία του Αγώνα. Το γεγονός ότι η ιστοριχονταν να συνεισφέρουν έμπρακτα στον αγώνα, αλλά κή έρευνα μέσα από αρχεία και προφορικές μαρτυρίκαι οπλισμού, ο οποίος από τα νησιά του Αιγαίου κα- ες συνεχώς αναδεικνύει Μακεδονομάχους, άγνωστους
τέφθανε στη Συκιά, στην Κασσάνδρα, στην Ολυμπιά- μέχρι τώρα, αποδεικνύει την ανάγκη μιας εκτεταμένης
δα, στην Ιερισσό, στον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια τοπικής έρευνας, η οποία, πέρα από τις γραπτές πληνα των Βαλκανικών Πολέμων, Ιερισσός Χαλκιδικής, 2012 (2η
έκδ.) Επίσης του ιδίου, Η ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 1850-1913, Θεσσαλονίκη 2015 (υπό
εκτύπωση).

* Πληροφορίες αντλήθηκαν από τα βιβλία του γράφοντος:
Ο ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ, Η ηρωική δράση του ένοπλου Σώματός του στη Χαλκιδική, Νιγρίτα Σερρών και Άγιον Όρος. Συμβολή στα 100χρο9
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ροφορίες, θα αξιοποιήσει προφορικές μαρτυρίες, όπως γλή. Μέχρι την ηλικία των 19 χρόνων παραμένει στην
διασώζονται στη λαϊκή μνήμη για τους Μακεδονομά- Ιερισσό. Μετά, για λόγους οικογενειακούς μεταβαίνει
χους κάθε τόπου.
και εγκαθίσταται στη Νιγρίτα, όπου και παντρεύεται
****
τη Φωτεινή το γένος Τράκκα και το 1895 αποκτά το
Ιστορικά διανύουμε την τελευταία φάση του Μα- μοναδικό παιδί του, τον Δημήτριο. Ο Δημήτριος απέκεδονικού Αγώνα, του αιματηρού και τιτάνιου αγώ- κτησε τέκνο, τον Γιάννη Γιαγλή.
να εναντίον του βουλγαρικού Κομιτάτου, εποχή που
Η Νιγρίτα γίνεται δεύτερη πατρίδα του καπετάθα διδάσκει τους λαούς πως οι νεότεροι Έλληνες εί- νιου, χωρίς να λησμονεί και την Ιερισσιώτικη καταγωναι ικανοί να μεγαλουργήσουν πιο πολύ και πιο έντο- γή του. Η εξωτερική εμφάνιση του ήταν επιβλητική. Το
να από εκείνους τους αθάνατους ήρωες Έλληνες, σαν ύφος του αγέρωχο και μεγαλόφρονο. Όλοι μιλούνε για
γνήσιοι απόγονοί τους, προκειμένου να αποκτήσουν άνθρωπο τίμιο, ηθικό, προπάντων πιστό στις θρησκευτην ελευθερία τους και να υπερασπίσουν την τιμή και τικές παραδόσεις και με έμφυτη τη φλόγα του πατριτο δίκαιο της πατρίδας τους.
ωτισμού. Είχε γίνει κυριολεκτικά ο φόβος και ο τρόΤην εποχή αυτή ομάδες Βουλγάρων κομιτατζήδων μος των Βουλγάρων Κομιτατζήδων. Ο ταγματάρχης
με ικανούς αξιωματούχους διατρέχουν την ύπαιθρο και του Βουλγάρικου Κομιτάτου Μιχαηλόφσκυ έλεγε: Δε
σκορπούν τον θάνατο, επιδιώκοντας με κάθε μέσο να φοβάμαι όλους τους Έλληνες αντάρτες, όσο φοβάμαι
εκβουλγαρίσουν τη Μακεδονία. Φονεύονται ιερείς, δά- τον καπετάν Γιαγλή. Χρονικά βρισκόμαστε στη δεκασκαλοι, πρόεδροι και πρόκριτοι
ετία του 1890. Την περίοδο αυτή
χωριών. Από την άλλη πλευρά οι
οι Τούρκοι προβαίνουν σε βιαιόδικοί μας διοργανώνουν αντάρτητες κατά του ελληνικού πλητικα Σώματα με επικεφαλής τους
θυσμού, πράγμα που έκανε τον
ικανότερους Έλληνες αξιωμαΓιαγλή με άλλα παλληκάρια να
τικούς και άλλους ντόπιους και
ξεσηκωθούν και να προξενήαπό την παλιά Ελλάδα οπλαρσουν ζημιές σε βάρος των Τούρχηγούς, και ανατρέπουν τα βουλκων. Κάποιο δε οικογενειακό
γαρικά σχέδια. Το έργο όμως των
περιστατικό τον φέρνει αντιμέΜακεδονομάχων και η δράση
τωπο με τους Τούρκους και γίνετους ήταν ευρύτερη. Διδάσκουν
ται αφορμή να καταγραφεί στον
την εθνική κατήχηση στους ομοκατάλογο των καταδιωκόμενων
γενείς, τους διοργανώνουν, τους
από τις τούρκικες αρχές. Τότε
Ο Καπετάν Γιαγλής με το ηρωικό του Σώμα
εκγυμνάζουν και τους παρασκευκαταφεύγει στο Άγιον Όρος.
άζουν για τον παραπέρα αγώνα της φυλής. Άλλωστε ο Εδώ η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή για τους μοπόθος της απελευθέρωσης ήταν βαθειά ριζωμένος στις ναχούς που εκβιάζονταν και τα μοναστήρια τους λεηκαρδιές των σκλαβωμένων Ελλήνων. Και θα ήταν σημα- λατούνταν από διάφορες συμμορίες. Ο Γιαγλής με την
ντική παράλειψη να μην αναφέρουμε πόσο σημαντικό άριστη διαγωγή του εκτιμάται από τους καλογέρους,
ρόλο στον διμέτωπο αγώνα εναντίον των Βουλγάρων διορίζεται Αρχισερδάρης (αρχιφύλακας) στην πρωτεύΚομιτατζήδων και των Τούρκων τυράννων διεδραμάτι- ουσα, τις Καρυές, και με δυναμικό τρόπο κατορθώσε ο Ελληνικός Ορθόδοξος κλήρος.
νει να εξουδετερώσει τις ληστρικές ομάδες που πίεζαν
Με δύο λόγια, για την τύχη του ελληνισμού. Ο Μα- τους μοναχούς και να ανακουφίσει την περιοχή.
κεδονικός Αγώνας υπήρξε εξίσου σημαντικός με τον
Ενδιαφέροντα και σημαντικά ήταν και τα περιστααγώνα υπέρ της ελευθερίας μας του 1821. Εάν εκείνος ο τικά που έχουν σαν αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Γιααγώνας απέδωσε την ελευθερία σε μία γωνία της Ελλά- γλής από τους Τούρκους, να καταδικασθεί σε ισόβια
δας, ο Μακεδονικός Αγώνας προκάλεσε και τον διπλα- και να κλεισθεί στις φυλακές Επταπυργίου Θεσσαλοσιασμό της πατρίδας μας. Γιατί προπαρασκεύασε τους νίκης. Ο πανέξυπνος φουστανελοφόρος, αρχιφύλακας
δύο ένδοξους Απελευθερωτικούς πολέμους του 1912 του Αγίου Όρους, συλλαμβάνει μια Ρωσίδα που θέληκαι 1913, κατά τους οποίους οι Μακεδονομάχοι, αφού σε να διαβεί το «άβατο». Ο Γιαγλής αρνείται τις δελεπήραν τα όπλα που είχαν κρυμμένα, οργανώθηκαν και αστικές οικονομικές προσφορές που του γίνονται και
πάλι σε αντάρτικα σώματα και βοήθησαν το στρατό, γίνεται ο στόχος των Ρώσων μοναχών, που βρίσκουν
σαν οδηγοί, σαν πρόσκοποι, σαν εθελοντές στρατιώτες, γρήγορα τη στιγμή να τον καταδώσουν στους Τούραλλά παράλληλα κατέλαβαν ολόκληρες περιφέρειες και κους με αφορμή το εξής περιστατικό: Ο σουλτάνος είχε
ύψωσαν την ελληνική σημαία.
εξόριστο στη Μονή Μυλοποτάμου τον Πατριάρχη ΙωΑνάμεσα στα ηρωικά αντάρτικα Σώματα που έδρα- ακείμ Γ΄. Ο Γιαγλής φρόντιζε να του πηγαίνει στα κρυσαν στη Χαλκιδική, όπως του Γεωργίου Γαλανόπου- φά ό,τι χρειαζόταν. Ήταν η αφορμή για να συλληφθεί,
λου, του καπετάν Θανάση Μηνόπουλου από τη Βαρ- αλλά στη συνέχεια με τη μεσολάβηση του Πατριάρβάρα Χαλκιδικής, του καπετάν Βασίλη Παπακώστα, χη Ιωακείμ Γ΄ - που εν τω μεταξύ είχε επιστρέψει στο
του καπετάν Αλέξανδρου, ήταν και το Σώμα του ηρω- θρόνο του - αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο Άγιον
ικού Ιερισσιώτη καπετάν Γιώργη Γιαγλή.
Όρος, στα γνωστά του καθήκοντα, κυρίως γύρω από
Ο γενναίος συμπατριώτης μας, που γεννήθηκε το το βουλγάρικο μοναστήρι του Ζωγράφου, όπου μέχρι
1869, ήταν παιδί του Θεόδωρου και της Ασημίνας Για- τότε Βούλγαροι κομιτατζήδες δρούσαν ανενόχλητοι.
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Το Άγιον Όρος βρίσκει την ηρεμία του, ενώ η μεγάλη προσφορά του Γιαγλή γίνεται γνωστή μέχρι την
Αθήνα. Είναι το έτος 1903 που ιδρύονται οι Μακεδονικοί Σύλλογοι και αρχίζει στην ουσία ο Μακεδονικός
Αγώνας. Τότε στην Αθήνα οι αδερφοί Θεοχάρης Γερογιάννης, ιατρός, και Μαυρουδής Γερογιάννης, συνταγματάρχης, που κατάγονταν από την Αρναία Χαλκιδικής, είχαν ιδρύσει τον Κεντρικό Μακεδονικό Σύλλογο
με σκοπό την υλική και ηθική υποστήριξη των Μακεδόνων και με κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου τον
εξοπλισμό και την αποστολή στη Μακεδονία αντάρτικων Σωμάτων, με σημαντικότερους συνεργάτες τους
μοναχούς του Αγίου Όρους και με δράση, κατά κύριο
λόγο, στην περιοχή Χαλκιδικής και Σερρών, αλλά και
στην υπόλοιπη Μακεδονία. Ο Γιαγλής είχε έναν Αλλάχ
και έναν Προφήτη, τους αδερφούς Γερογιάννη έρχεται
να μας θυμίσει ο ιστορικός Γ. Μόδης, για να δείξει τον
στενό δεσμό του με τον σύλλογο.
Ο Γιαγλής, μετά τα γεγονότα αυτά, με υπόδειξη του
Ίωνα Δραγούμη, του Μαζαράκη και του Σακτούρη,
Προξένου Σερρών, αναλαμβάνει να έρθει και να εγκατασταθεί με τους άνδρες του στην περιοχή Νιγρίτας
και Σοχού. Στη Νιγρίτα ο Γιαγλής διαπιστώνει ότι οι
Βούλγαροι είχαν επεκτείνει την προπαγάνδα τους κυρίως στα χωριά της περιφέρειας και ανενόχλητοι κατέστρεφαν τα πάντα. Μετά τη διαπίστωση αυτή και σε
μικρό χρονικό διάστημα αποφασίζει να κτυπήσει τη
φωλιά των Βουλγάρων, το χωριό Καρατζά – Κιοϊ (σημερινή Μονοκκλησιά), ένας αγώνας τόσο σκληρός εκ
μέρους των ανταρτών του Σώματός του, ώστε έπειτα
από εντολή του Κέντρου να αναγκασθεί σε προσωρινή
εγκατάλειψη της περιοχής. Μέσα στο γενικό τεταμένο
κλίμα, που δημιουργείται με την κήρυξη του Ελληνοτουρκικού πολέμου, αναστατώνεται και η Νιγρίτα. Το
αποτέλεσμα από εκείνη την επίθεση κατά των Τούρκων (παραμονές Αγίου Δημητρίου του 1912) είναι ότι
ο Γιαγλής με τα παλληκάρια του κατορθώνει να τους
εξοντώσει και θριαμβευτής να υψώσει την ελληνική
σημαία στο Διοικητήριο, μέσα στην πόλη της Νιγρίτας. Εκείνη όμως η μέρα, που θα μείνει αναλλοίωτη
στη μνήμη όλων των κατοίκων της Νιγρίτας και με την
οποία θα συνδέσει ο Γιαγλής το όνομα του, ώστε να θεωρείται επίσημα ο απελευθερωτής της πόλεως, είναι η
21η Φεβρουαρίου 1912.
Αργότερα, μετά την επιβολή των Γερμανών το
1941, οι κατακτητές έμαθαν την ιδιότητα του καπετάνιου και επέτρεψαν αυτόν να περιφέρεται με τη φουστανέλα του και να οπλοφορεί. Αλλά οι Βούλγαροι,
όταν και πάλι ήρθαν, είχαν σαν στόχο τους τον καπετάνιο, ο οποίος ως εκ τούτου αναγκάσθηκε να καταφύγει στο Άγιον Όρος, όπου και χειροτονήθηκε μοναχός
με το όνομα Γαβριήλ. Είναι τα χρόνια που έχει χάσει
το φως του. Η γυναίκα του, ο γιος του έχουν πεθάνει
πιο μπροστά, ενώ ο εγγονός του, Γιάννης Γιαγλής, είναι αυτός που τον οδηγεί στο Άγιον Όρος, στο κελλί

«Αποτομή Τιμίου Προδρόμου» της Ιεράς Μονής Ιβήρων, πλάι στον μοναχό Δαμασκηνό, όπου και κοιμήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο του 1946. Εδώ θα χρειασθεί
να τονισθεί η μεγάλη αγάπη του γέροντα Δαμασκηνού προς τον καπετάν Γιαγλή, ο οποίος τον φρόντιζε
στο κελλί του μέχρι που άφησε στα χέρια του την τελευταία του πνοή. Ο Γέρων Δαμασκηνός τον θάβει με
τα ίδια του τα χέρια, παρουσία δύο ανδρών της Χωροφυλακής, που ήρθαν εκείνη τη μέρα από τον Πολύγυρο για να αποδώσουν τιμές στον ήρωα.
Και ήρθε η 9η Οκτωβρίου 1988, ημερομηνία κατά
την οποία ο σεμνός καλόγερος παραδίδει με κάθε ευλάβεια και σεβασμό τα οστά του καπεταν Γιαγλή στον
Δήμο Ιερισσού (όπου και έγινε η μετακομιδή τους), για
να ταφούν στη γη που τον γέννησε. Τα ιερά οστά που
κράταγε για πολλά χρόνια στο παρεκκλήσι του κελιού
του και που με προτροπή του τότε χωροφύλακα στο
Άγιον Όρος και αργοτέρα αστυνομικού Ιερισσού Σίμου Ρεβενικιώτη οδηγήθηκε στην απόφαση να τα παραδώσει στον Δήμο Ιερισσού (επί δημαρχίας Βασ. Γκατζώνη). Προηγουμένως, με ενέργειες του Δήμου και
του γράφοντος ως Προέδρου της ΙΛΕΧ, ανηγέρθη η
προτομή του Γιαγλή στον προ του Δημαρχείου χώρο
και με τιμές, την ανωτέρω ημερομηνία, έγινε η μετακομιδή των οστών του από το Άγιον Όρος στην γενέτειρά του Ιερισσό. Γιατί είναι αλήθεια ότι ζουν και μεγαλουργούν οι λαοί, όταν δεν λησμονούν εκείνους που
αγωνίσθηκαν και θυσιάστηκαν γι’ αυτούς.
Παράλληλα όμως και η πατρίδα, μη λησμονώντας
τις υπηρεσίες του καπετάν Γιαγλή, τον τίμησε επάξια.
Τον αναγνώρισε οπλαρχηγό Α΄ Τάξεως του Μακεδονικού και Βουλγαροτουρκικού Αγώνα και του απονεμήθηκαν μετάλλια ανδρείας ελάχιστα σύμβολα τιμής για
τις υπηρεσίες του.
Έπειτα από την σύντομη αυτή σκιαγράφηση της
ηρωικής μορφής του καπετάν Γιώργη Γιαγλή και του
Σώματός του, μιας γνήσιας Μακεδονικής φυσιογνωμίας, δίνουμε τα στίγματα, τα μηνύματα που κυριάρχησαν σ’ αυτόν τον Αγώνα. Ο άνισος, σκληρός και ηρωικός αγώνας έδωσε στον τραυματισμένο Ελληνισμό
την ενότητά του. Και στη Μακεδονία τη λάμψη της,
μια λάμψη που προσπάθησαν να τη θαμπώσουν, ακόμα και να την αλλοιώσουν ιστορικά οι ποικιλώνυμοι
επιβουλείς της. Αυτό είναι άλλωστε το οικουμενικό
πνεύμα που εκφράζει ο Μακεδονικός πολιτισμός. Το
πνεύμα αυτό, στην ανήσυχη πορεία των χιλιετηρίδων,
δοκιμάσθηκε από απάνθρωπες επιβουλές και ιστορικά ασελγείς βλέψεις. Αλλά μπόρεσε να αντισταθεί. Να
σταθεί αμιγώς ελληνικό και ακέραιο.
Ο θρυλικός Καπετάν Γιαγλής και οι άνδρες του είναι πλέον ιστορία και εμείς είμαστε δυναμικό παρόν και
υπεραμυνόμαστε μέχρις εσχάτων σ’ αυτό το ακρόκαστρο της λευτεριάς, που λέγεται είτε Ιερισσός, είτε Νιγρίτα, είτε και τα δύο μαζί, που σημαίνει Μακεδονία Ελληνική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με εισήγηση του γράφοντος ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής (με την υπ’ αριθμ. 426/2011 απόφασή του)
αποδέχθηκε να εορτάζεται η ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα

στην Ιερισσό, τιμώντας τον Καπετάν Γιαγλή και τους άλλους
Μακεδονομάχους της περιοχής, την πρώτη Κυριακή κάθε έτους
μετά την 13η Οκτωβρίου (ημέρα θανάτου του Παύλου Μελά).
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Η Κασσάνδρεια των Ρωμαίων,
η Κασσάνδρεια του Βυζαντίου:
Ιστορίας αγγέλματα, Αρχαιολογίας τεκμήρια
Μίνα Καϊάφα-Σαροπούλου
Αρχαιολόγος, Δρ. Αρχιτεκτονικής

Άωρο το φευγιό σου…
που σφούγγισε τις λίγες μνήμες δίχως ίχνος να αφήσει,
που έσπασε τις αλυσίδες,
που έσβησε απότομα τα φκιασίδια και τα αυθεντικά
πρόσωπα ολόγυρά μου φάνηκαν σκληρά….

ας στα μέσα του 15ου αιώνα, προίκισαν την ιστορική
μνήμη με ένα πλήθος από γεγονότα, καλώς ή κακώς
γεγενημένα, απροσδόκητα ή αναμενόμενα. Αυτά στο
σύνολό τους διαμόρφωσαν νέα οικονομικοπολιτικά
δεδομένα, προκάλεσαν αναστατώσεις και ποικίλες μεταλλάξεις στην οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής,
σμίλευσαν εν τέλει ένα νέο
Άδικος ο χαμός σου…
ανθρωπωνυμικό προφίλ.
που άδειασε για πάντα το
Ο ιστορικός ρους της
θρονί,
χερσονήσου άλλαξε στα
που άφησε ανεξόφλητα της
μέσα του 2ου προχριστιανιζωής τα γραμμάτια,
κού αιώνα, καθώς ο αδιαμπου στέρεψε τις στιγμές…
φισβήτητος φυσικός πλούτος, η στρατηγική σημασία
Μοιραίος ο ανεξύπνητος
και η νευραλγική της θέση
ύπνος σου......
στο γεωγραφικό χάρτη προπου σίγησε τη χαρά,
κάλεσαν το αιματηρό ενδιαπου έκανε κουφάρι τα όνειρα,
φέρον των Ρωμαίων. Οι τεπου έβγαλε ανάλγητα τις ρίΑγροικία από την Κύψα.
λευταίοι, κατά τις ναυτικές
ζες και τις σκόρπισε βίαια σε
επιχειρήσεις τους στο Θερμαϊκό κόλπο το 169 π.Χ.,
τόπο ξένο, να ανοίξουν εκεί άλλα θεμέλια…
εκτίμησαν την γεωσυγκοινωνιακή σπουδαιότητα της
«επί του ισθμού» Κασσάνδρειας, της επισημοτέρας πόΤραγική η απώλειά σου……
που έκανε τις οικογενειακές αφετηρίες θρόισμα, αεράκι λης της περιοχής, με την ακατάβλητη ισχύ καθόλη την
ελληνιστική εποχή, και την πολιόρκησαν ανεπιτυχώς.
να σαλεύει θλιβερά τα κυπαρίσσια,
που στέρησε το βηματισμό μου στα μονοπάτια των δι- Ο στόχος τους επετεύχθη μόλις ένα χρόνο αργότερα,
το 168π.Χ., παρά τη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων,
κών σου αναμνήσεων,
που έκρυψε για πάντα τα δεσίματα με την πατρογονική οπότε και η πολιτεία του Κάσσανδρου μαζί με ολόκληρη τη χερσόνησο ακολούθησε αναπόφευκτα τη μοίρα
σου γη σε αδιαπέρατο κουκούλι…
όλης της Μακεδονίας. Η Κασσάνδρεια ωστόσο, αν και
.......Μόνο ο Ηρόδοτος έμεινε πια να μου ονοματίσει την θύμα της πολυαίμακτης ιμπεριαλιστικής πολιτικής των
Ρωμαίων, δεν υπέκυψε ολοκληρωτικά, άμεσα κηρύχτηκουκίδα στο χάρτη……
…..και η δική μου η σαγήνη δεν είναι για τις δικές σου κε ελεύθερη πόλη, παρέμεινε αγέρωχη, με τον Λίβιο,
ιστορίες, γιατί δεν πρόφτασες να μου τις πεις, αλλά μάλιστα, να τη σημειώνει ως τη σπουδαιότερη μετά τη
μόνο για εκείνες τις πολύ παλιές, τις αρχαίες, που κρύ- Θεσσαλονίκη πόλη της δεύτερης «μερίδας» της επαρχίας της Μακεδονίας, σύμφωνα με τον διοικητικό διαβει ο τόπος σου βαθιά στα σωθικά του.
μελισμό που επεβλήθη στο Μακεδονικό βασίλειο.
Αρκετά αργότερα, στο δεύτερο ήμισυ του 1ου αι.
Αφιέρωμα εγκάρδιο στον πατέρα μου, Γιώργο Καϊάφα, που ταξίδεψε πολύ νωρίς το στερνό ταξίδι....με π.Χ., το ίδιο τραπεζοειδές φυσικό ύψωμα στο έμπα της
την πίστη ότι το αφουγκράζεται από γωνιά μακρινή... χερσονήσου, που είχε άλλοτε φιλοξενήσει την Ποτίδαια των Κορινθίων, στα αρχαϊκά χρόνια, και την πόλη
ασταμάτητος ο χρόνος άφησε του Κάσσανδρου, στα ελληνιστικά, κατακλύστηκε από
αδιάγραπτη τη σφραγίδα του στη χερσόνησο της Κασ- ακτήμονες Ιταλούς αποίκους, κυρίως από τον Τάραντα
σάνδρειας τόσο κατά τους ρωμαϊκούς όσο και στους και την Απουλία, αλλά και απόμαχους του Ρωμαϊκού
βυζαντινούς χρόνους. Οι ταραγμένοι αιώνες στο κατό- στρατού, στο πλαίσιο μιας έντονης αποικιακής δραστηπι της ελληνιστικής εποχής, από την εμφάνιση των Ρω- ριότητας, εκκινούμενης από την κεντρική εξουσία της
μαίων έως και την εδραίωση της οθωμανικής κυριαρχί- Ρώμης. Τούτη η πληθυσμιακή κινητικότητα, που εκ-
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φράστηκε στην περιοχή καθ’ υπόδειξη του Βρούτου με καν παράλληλα με τις πρότερες πόλεις, των αρχαϊκών
την ίδρυση της ρωμαϊκής αποικίας της Κασσάνδρειας και κλασικών χρόνων, οι οποίες στο σύνολό τους επιβίστον ίδιο χώρο της παλαιότερης ομώνυμης πόλης, συ- ωσαν, πληθυσμιακά ενισχυμένες, αλλά πολιτικά εκ νέου
νεχίστηκε αμείωτα για τα αμέσως επόμενα χρόνια και υποβαθμισμένες. Σε τούτη τη μοίρα υποτάχθηκε και η
κορυφώθηκε το 30 π.Χ. Συνδυάστηκε δε με τη διανομή άλλοτε ανθηρή πόλη της Μένδης, που αναφέρεται πλέκαλλιεργήσιμων γαιών στους νέους ακτήμονες πληθυ- ον από τον Λίβιο ως «maritimus vicus» (παραθαλάσσια
σμούς, που ως μόνιμα εγκατεστημένοι πλέον απέκτη- κώμη) της ρωμαϊκής αποικίας. Επιφανειακές έρευνες και
σαν μεταξύ άλλων και πλήρη πολιτικά διακιώματα. Πα- αρχαιολογικές δράσεις έχουν εντοπίσει ίχνη ρωμαϊκών
ράλληλα, η σπουδαία θέση της αποικίας στο δίκτυο των οικισμών στην Αγία Τριάδα βόρεια της Σάνης, στη Μικρή
θαλάσσιων επικοινωνιών προσέλκυσε εμπόρους και Κύψα, στο λόφο Παπακυρίτση μεταξύ Φούρκας και Σίβηπραγματευτές, που αποτέλεσαν γρήγορα μία διαφορε- ρης, σε γήλοφο κοντά στη Χανιώτη, στο Σωλήνα νότια
τική συνιστώσα της οικονομίας της, με την ήδη έντονη από την Άφυτι, στο ύψωμα Λεκάνη κοντά στη σημεριαγροτική χροιά, φυσικό επακόλουθο της υποχρεωτικής νή Βάλτα, στον Αράπη στη θέση της αρχαίας Θεράμβου.
γαιοκτησίας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αλλόφερτοι Τέλος, ο νέος ρωμαϊκός οικισμός στην Αγία Παρασκευή
Ρωμαίοι πολίτες και βετεράνοι στρατιώτες, «εγκεκτημέ- φαίνεται ότι οργανώθηκε για να φυλάττει, να αξιοποιεί
νοι» ή «συμπραγματευόμενοι», φαίνεται να αδέλφωσαν και να διαχειρίζεται τα παρακείμενα ιαματικά νερά.
Στον κατάλογο των νέων -ρωμαϊκών- θέσεων στην
γρήγορα με τους ντόπιους πληθυσμούς, με τους οποίύπαιθρο χώρα της χερσοους πορεύτηκαν μαζί ανταλνήσου συναριθμούνται και
λάσσοντας ήθη και πολιτιαγροικίες, που αναπτύσμούς.
χθηκαν παράλληλα με την
Κάπως έτσι η παλιά «πόίδρυση της ρωμαϊκής αποιλη»-συνοικισμός του Κάσκίας της Κασσάνδρειας,
σανδρου, που αλώθηκε από
συνδράμοντας, όπως και τα
τις ρωμαϊκές στρατιές τον 2ο
διάσπαρτα χωριά, στην ανααι π.Χ., έγινε, στο τρίτο τέζωογόνηση της αγροτικής
ταρτο του 1ου αι. π.Χ., «κοζωής και συνάμα στην ανασμόπολη»-αποικία Ρωμαίσυγκρότηση της οικονομίας
ων. Με τούτη τη νέα μορφή
όλης της περιοχής. Στο χώρο
συνέχισε την πορεία της ως
αμέσως νότια της αποικίας
ανεξάρτητη, με ίδιον νόμιΟ πύργος της Φώκαιας (σκίτσο).
της Κασσάνδρειας, στην πασμα, ως αυτεξούσια και όχι
ετεροδύναμη, εξακολούθησε να πορεύεται ηγέτιδα στο ραλία της Μεγάλης Κύψας, στο Πολύχρονο, τη Χανιώαλώνι της ιστορίας της γύρω από αυτή περιοχής, πα- τη, το Παλιούρι έχουν εντοπιστεί αγροικίες, κάποιες πιο
ρέμεινε ωστόσο στο παρασκήνιο της πολιτικής αρένας πολυτελείς με ψηφιδωτά δάπεδα και πιο αξιόλογα αρτου ρωμαϊκού κόσμου, χωρίς να έχει πλέον κάποιο ιδι- χιτεκτονικά στοιχεία, άλλες με τη μορφή μεγαλύτερων
αίτερο, καθοριστικό ρόλο στα ιστορικά δρώμενα των αγροτικών μονάδων, κάποτε καλύτερα επανδρωμένων,
επόμενων αιώνων. Η ρωμαϊκή Κασσάνδρεια, που απο- με τη δυνατότητα μεγαλύτερης ή και πιο οργανωμένης
καλύπτεται πλέον σταδιακά και αποσπασματικά κάτω πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα, ενασχόληση
από το σύγχρονο οικισμό της Ποτίδαιας, διαφέντευε με τη βιοτεχνική παραγωγή και την άσκηση εμπορίου
μία αξιόλογη σε έκταση επικράτεια, που καταλάμβανε ανιχνεύεται στις εγκαταστάσεις κλιβάνων στη Μικρή
όλη τη χερσόνησο, εκτεινόταν δε και βορειότερα, πέρα Κύψα, τη Σκάλα Φούρκας και το Ακρωτήρι του Αγίου
από το «διορωρυγμένον ισθμόν», σε όλη την αρχαία Νικολάου (Καναστραίο), ενώ άξια λόγου είναι αυτή την
Βοττική, με τα όριά της να φτάνουν πιθανότατα έως εποχή η αδιάλειπτη λειτουργία του Ιερού του Άμμωνα
τη Σιθωνία, τις νότιες παρυφές του Χολομώντα και το Δία στην Άφυτι, που εμπλουτίζεται με νέα κτίσματα και
χαμηλό φυσικό έξαρμα που αναπτύσσεται από τα Πε- οργανωμένο βαλανείο.
Προχωρώντας, η ύστερη αρχαιότητα, 4ος-6ος αι.
τράλωνα έως και νότια της σημερινής Καλλικράτειας.
Στα διευρυμένα αυτά δίκαια έχει πιστοποιηθεί ένα μ.Χ., άφησε τη γη της Κασσάνδρειας στην ιστορική
πλήθος νέων εγκαταστάσεων, που πλούτισαν δημογρα- αφάνεια, παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη αυτοφικά ιδιαίτερα τον 3ο και 4ο αι. μ.Χ. Στη χερσόνησο οι κρατορία έλαβαν χώρα έντονες ανακατατάξεις και
καινούριοι οικισμοί χαρτογραφούνται τόσο στην ακτο- ανατροπές. Οι ιαχές πολέμου, ωστόσο, ακούστηκαν
γραμμή, όσο και μεσόγεια, στη χαμηλή βουνοσειρά, που έντονες στην περιοχή το 540 μ.Χ., με την εισβολή των
διατρέχει τη γήινη φυσική προβλήτα από το βόρειο έως Ούννων. Όταν σίγησαν η χερσόνησος βρέθηκε ισοπετο νότιο άκρο της και αναφέρεται από τον Πτολεμαίο δωμένη και η κουρσεμένη Κασσάνδρεια ταπεινωμένη,
ως Παταλήνη. Πρόκειται για μικρά χωριά, ανοχύρωτα με κατεστραμμένο το διατείχισμά της, δημιούργημα
κατά κανόνα, καθώς η ισχύουσα Pax Romana καθιστού- πιθανότατα του 3ου αι. μ.Χ., μετά την πολιορκία των
σε περιττό τον αμυντικό εξοπλισμό τους, που πορεύτη- Γότθων, στη στενωπό στο βόρειο άκρο της χερσονή13

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 24ο

σου στο σημείο που σμίγει με την υπόλοιπη Χαλκιδική,
για την ασφάλειά της. Αργότερα ο Ιουστινιανός ανέστησε το αμυντήριο από τα ερείπιά του και αναδιοργάνωσε την ακρωτηριασμένη πόλη του ισθμού.
Για τους μετέπειτα χρόνους, έως και τον 12ο αι., το
σαφάρι της ιστορίας της περιοχής αποδεικνύεται λίγο
ή πολύ ατυχές. Ιδιαίτερα έως τις αρχές του 9ου αι. οι
γραπτές πηγές παραμένουν πεισματικά θωρακισμένες
πίσω από μια απόλυτη σιωπή, ενώ τα αρχαιολογικά δεδομένα εκλείπουν, εξαϋλωμένα από το χρόνο.
Από το 10ο αιώνα κι έπειτα σκόρπιες χάντρες τα
ιστορικά στοιχεία ανασύρονται από Αγιορείτικα αρχεία
και σκιαγραφούν αδρά την εποχή τους (Αρχεία από τις
Μονές Ιβήρων, Δοχειαρίου, Εσφιγμένου, Ιβήρων, Χιλανδαρίου, Ξηροποτάμου). Σ’ αυτό το πλαίσιο, ακριβή μαρτυρία συνιστά έγγραφο του 941, εκ της Κωνσταντινούπολης ορμώμενον, που προστάζει την πώληση «κλασματικών» (εγκατειλημμένων, αδέσποτων, δημόσιων)
γαιών της «της χερσονήσου Παλλήνης της Κασσανδρίας λεγομένης», που είναι σε μεγάλο βαθμό έρημη και
χρησιμοποιείται ως τόπος καταφυγής των ποιμνίων σε
καιρό εχθρικής καταδρομής. Πέρα από την σημαντική
πληροφόρηση σχετικά με το υφιστάμενο γαιοκτησιακό
καθεστώς, η αξία της συγκεκριμένης πηγής έγκειται στο
γεγονός ότι παραδίδει στην ιστορική έρευνα την πρώτη
γραπτή μαρτυρία της αναβάπτισης ολόκληρης της Χερσονήσου με το όνομα της πρωτεύουσας πόλης.
Μέσα στις ελάχιστες γνώσεις για την αραιοκατοικημένη περιοχή τον 10ο αιώνα συγκαταλέγεται και η
ύπαρξη εκεί της Μονής του Αββακούμ, αφιερωμένη
στη θεοτόκο, με το «προάστειον (αγρόκτημα) της Αγίας Παρασκευής» στην κατοχή του, καθώς επίσης και
το οριοθετημένο μοναστηριακό μετόχι του «Σίβρη»
(Σίβηρη). Ακολούθως, αν και πενιχρές οι πληροφορίες, πιστοποιούν την ύπαρξη ενός άρχοντος Κασσανδρείας η δικαιοδοσία του οποίου θα πρέπει να επεκτεινόταν σε όλη τη χερσόνησο πέρα από το «πολίχνιον»,
το οποίο μολονότι είχε απωλέσει μεγάλο μέρος από
την παλιά δόξα συνέχιζε να είναι το διοικητικό κέντρο
της περιοχής, τουλάχιστον έως το 1047, οπότε και
ανιχνεύεται η τελευταία αναφορά στη μαραμένη πια,
«πάλαι μεν ούσα περηφανή» πόλη.
Τον 13ο-14ο αι. στην καρδιά της Χερσονήσου ιδρύθηκε η Βάλτα, σε σημείο που ισομοιράζει την απόσταση από τον Τορωναίο στα δυτικά έως το Θερμαϊκό της

ανατολικής ακτής. Τότε περίπου η χερσονήσος εμπλουτίζεται με άλλα ένδεκα, μικρότερα, χωριά, με αποτέλεσμα ο επιθετικός προσδιορισμός «Κασσανδρηνός»
σε αγιορείτικο έγγραφο της εποχής να δηλώνει πλέον
πιθανότατα την καταγωγή γενικά από την «νήσον της
Κασσανδρείας» και όχι από το πάλαι ποτέ κραταιό κτίσμα του βασιλιά Κάσσανδρου ή την ομώνυμη ρωμαϊκή
αποικία. Εν αντιθέσει, πολύ νωρίτερα, στα χρόνια του
Αντίγονου Γονατά, τον 3ο προχριστιανικό αιώνα, οπότε και το δηλωτικό «Μακεδόνας» δεν προτιμάται από
τον ντόπιο πληθυσμό, τα εθνικά «Κασσανδρεύς, Κασσανδρείς, Κασσανδρείτις» δήλωναν πολύ συγκεκριμένα τη γενέτειρα πόλη και όχι γενικά τη γενέθλια γη.
Κάπως έτσι κάλπασαν οι αιώνες για τη δυτικότερη
εκ των χερσόνησων της Χαλλκιδικής από τη Ρωμαιοκρατία έως τους νεότερους χρόνους. Η αίγλη της Ρωμαϊκής αποικίας της Κασσάνδρειας με την αναμφισβήτητη
ιστορική σπουδαιότητα ρυτίδιασε με το πέρασμα του
χρόνου. Η πόλη μετατράπηκε σταδιακά σε άσημο πολίχνιον, έμεινε τέλος «...και των οικητόρων έρημος». Έδωσε σιωπηλά, ανόρεχτα, τη σκυτάλη στη μεσόγεια, γοργά εξελισσόμενη Βάλτα, που εκτός από τα σκήπτρα της
πρώτης τη τάξει εγκατάστασης πήρε αργότερα, ελαφρά
μεταλλαγμένο, και το όνομά της, Κασσάνδρα, ίσως λίγο
πριν τη δύση του 14ου αιώνα, αν όχι στην εκκίνηση του
επόμενου. Την εποχή αυτή, 1407, το διατείχισμα στον
ισθμό ισχυροποιήθηκε και ενισχύθηκε με οχυρωματική τάφρο από τον Ιωάννη Ζ’ Παλαιολόγο, στο πλαίσιο
ένός φιλόδοξου προγράμματος προφύλαξης της Θεσσαλονίκης μέσω της θωράκισης του δυτικού βραχίονα
της Χαλκιδικής, καταγεγραμμένου ήδη ως «Κατεπανίκιον της Κασσανδρείας», σύμφωνα με τη διοικητική
διαίρεση των αρχών του 14ου αι. Την ίδια χρονιά, ο πετρόκτιστος πύργος που δεσπόζει επιβλητικός μέχρι τις
επάλξεις του στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας φαίνεται να
χρεώθηκε από τη Μονή του Αγ. Παύλου για την προστασία του εκεί μετοχίου της.
Το 1423 ο τόπος βίωσε την κατοχή των Βενετών,
που φρόντισαν εκ νέου τα λαβωμένα τείχη του ισθμού.
Η κλεψύδρα της βυζαντινής εποχής στη Χερσόνησο
της Κασσάνδρειας άδειασε ουσιαστικά το 1429 – 1430,
για να στοιχειώσει πια την περιοχή ο Τούρκικος ζυγός,
που κυοφόρησε τον όλεθρο, λέκιασε την ήδη πολύπαθη γη και σκιαγράφησε και εδώ, όπως σε ολόκληρο τον
Ελληνικό κόσμο εικόνες ανίερες και εφιαλτικές.
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Ενοριακός ναός Αγ. Αθανασίου Συκιάς Χαλκιδικής.
Μνημείο ιστορικής κληρονομιάς.

Νικόλαος Α. Μερτζιμέκης
Δρ Αρχαιολόγος

Ο ενοριακός

ναός του Αγίου Αθανασίου παραχωρήθηκαν στη μονή Μεγίστης Λαύρας στην
Συκιάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής βρίσκεται στο κέ- ευρύτερη περιοχή της Συκιάς (Λογγός) κατά τον 14ο
ντρο του παλαιού οικισμού. Πρόκειται για μια τρί- αι., ήταν του οσίου Αθανασίου Αθωνίτη, του αγίου
κλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, με νάρθηκα και γυναι- Νικολάου και των αγίων Αναργύρων. Απλή σύμπτωκωνίτη. Οι εργασίες ανέγερσης του ναού ξεκίνησαν ση ή θα πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση, ο ενοριακός
το Δεκέμβριο του 1818 και ολοκληρώθηκαν το 1819, ναός της Συκιάς προς τιμή του αγίου Αθανασίου Αλεαπό συνεργείο μαστόρων από τον Πεντάλοφο (Ζου- ξανδρείας σήμερα, κατά την ίδρυσή του να ήταν αφιεπάνι) Κοζάνης. Δύο χρόνια αργότερα, το 1821, μέ- ρωμένος στον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη;
ρος του ναού καταστράφηκε
Η τοιχοποιία του ναού είναι
από την πυρκαγιά που προκάκτισμένη από λαξευτούς γραλεσαν οι τουρκικές δυνάμεις σε
νιτόλιθους αρμολογημένους με
αντίποινα για το επαναστατικό
ασβεστοκονίαμα, μεταξύ των
κίνημα που ξέσπασε στην περιοποίων παρεμβάλλονται ενίοτε
οχή της Χαλκιδικής, στο οποίο
πλίνθοι σε επιλεγμένες θέσεις
συμμετείχαν ως βασικοί συντεγια διακοσμητικούς λόγους.
λεστές οι Συκιώτες με επικεΗ δόμησή τους είναι ιδιαίτερα
φαλής τον καπετάν Χάψα. Με
προσεγμένη και εξωτερικά φέχρήματα όμως των κατοίκων
ρουν έντεχνο αρμολόγημα. Οι
του χωριού, αλλά και με τη βοεξωτερικές επιφάνειες των τοίήθεια των αθωνικών μονών, ο
χων κοσμούνται με κεραμοπλαναός επισκευάστηκε την δεκαε- Ο ενοριακός Ναός Αγίου Αθανασίου Συκιάς. στικά και λιθανάγλυφες πλάκες
τία του 1830, όταν οι κάτοικοι του χωριού επέστρε- με δικέφαλους αετούς, σταυρούς, κυπαρίσσια, κ.α.,
ψαν από τις Βόρειες Σποράδες, που είχαν καταφύγει ενώ το γείσο της στέγης είναι επιχρισμένο με ασβεγια να γλιτώσουν από τις θηριωδίες των κατακτητών. στοκονίαμα, στο οποίο υπάρχει διακόσμηση με φυτιΗ ιστορία όμως του ναού της Συκιάς δεν σταμα- κούς βλαστούς, πτηνά και χερουβείμ.
τά εδώ. Ο ναός συνδέεται άμεσα με τα επαναστατικά
Γενικά παρότι η κατασκευή του ναού έχει γίνει
γεγονότα του 1854 και τον Τσάμη Καρατάσο. Συγκε- με υλικά που είναι απλά και φτωχικά οι τεχνικές που
κριμένα στις 6 Απριλίου 1854, όταν ο Καρατάσος ξε- εφαρμόστηκαν για την ενσωμάτωση τους στο δόμηκίνησε την επανάσταση στη Μακεδονία από τη Συ- μα, αλλά και η τέχνη στην κατεργασία τους μαρτυκιά, πυρπόλησε την τούρκικη φρουρά του χωριού στο ρούν τεχνίτες υψηλού επιπέδου.
εσωτερικό του ναού του Αγίου Αθανασίου, όπου είχε
Στην ΒΔ γωνία του ναού και σε επαφή με την βόοχυρωθεί για να σωθεί. Συγκεκριμένα ο Καρατάσος ρεια λιθοδομή βρίσκεται το κωδωνοστάσιο, κτίσμα
σε επιστολή του προς τους Αγιορείτες αναφέρει σχε- νεώτερο του ναού, με ορθογωνική κάτοψη.
τικά με τα γεγονότα «…Εκινήθην αμέσως κατ’ αυτών
Στο εσωτερικό του ναού ενδιαφέρον παρουσιά(Τούρκων) και αφού καθ’ οδόν (προς τη Συκιά) εφό- ζουν το ταβάνι με τα γεωμετρικά μοτίβα του και τα
νευσα τινάς, επολιόρκησα τους λοιπούς εντός της εκ- ξυλόγλυπτα ομφάλια, το ξυλόγλυπτο τέμπλο, αξιόλοκλησίας ο Άγιος Αθανάσιος και εντός αυτής ετελεύ- γο δείγμα λαϊκής ξυλογλυπτικής τέχνης, που κοσμείτησαν άπαντες δια του πυρός κατά την μεσημβρίαν, ται με κληματίδες αμπέλου και σταφύλια, καθώς και
διότι μήτε να υποταχθούν ηθέλησαν, μήτε μετεμελή- τα ξυλόγλυπτα στοιχεία του εξοπλισμού, όπως ο δεθηκαν δι’ όσα κακά έπραττον, αλλ’ επέμενον υβρίζο- σποτικός θρόνος, τα προσκυνητάρια, η αγία Τράπεντες και βεβηλούντες τον ναόν του Θεού οι αντίθεοι.». ζα, κλπ.
Μετά την καταστολή της Επανάστασης, ο ΚαρατάΑξιόλογες είναι και οι φορητές εικόνες του ναού,
σος έστειλε τα απαραίτητα χρήματα για την ανοικο- οι οποίες χρονολογούνται από τις αρχές του 17ου αι.
δόμηση του ναού το 1861.
έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πολλές
Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι ο ναός είναι τρισυ- από αυτές φέρουν αφιερωτικές επιγραφές κατοίκων
πόστατος. Το κεντρικό του μέρος είναι αφιερωμέ- της Συκιάς, αλλά και Συκιωτών αγιορειτών μοναχών,
νο στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας και στην Αγία οι οποίοι δε λησμόνησαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους
Τριάδα, το βόρειο στον Άγιο Νικόλαο και το νότιο
συνέχεια στη σελίδα 19
στους Αγίους Αναργύρους. Τρία από τα μετόχια που
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Δαδί, Πίτσακας, Πτύκι και Πτσιάδα
ΙωακΕΙμ Αθ. Παπάγγελος
Δρ Αρχαιολόγος

Ἀκένωτος

πηγὴ ἱστορικῶν (καὶ ὄχι μόνον)
πληροφοριῶν εἶναι τὰ ἀρχεῖα τῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Σὲ πληροφορίες ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ στηρίζεται, κυρίως, τὸ ἀκολουθοῦν σημείωμα.
Τὸ 941 (ὄχι τὸ 1941) πουλήθηκαν δημόσιες γαῖες
στὴν χερσόνησο τῆς Κασσάνδρας καὶ οἱ ἀγορασταί,
ἐκτὸς τῶν ἄλλων προνομίων, εἶχαν καὶ τὸ δικαίωμα νὰ
προμηθεύονται ἐλευθέρως δαδὶ ἀπὸ τὴν χερσόνησο.
Τὸ 972 ἐκδόθηκε τὸ πρῶτο γνωστὸ Τυπικὸ τοῦ Ἁγί-

ἀπὸ τοῦ Ὄρους διὰ πλοίων (...) ἐπισκήπτομεν μὴ δεῖν
τινὰ τοῦ λοιποῦ τὸ τοιοῦτον διαπράττεσθαι, ἀλλὰ τοῖς
ἔνδον τοῦ Ὄρους ταῦτα ἀπεμπολεῖν εἰς ἰδίαν τῶν μοναστηρίων αὐτῶν χρείαν. Ἡ ποινή, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,
ἦταν καὶ ἡ κατάσχεση τοῦ πλοίου.
Ἡ ἐμπορεία τοῦ δαδιοῦ συνεχίσθηκε μέχρι καὶ
τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ., ὅπως βλέπουμε στοὺς ἰσολογισμοὺς τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ὅπου καταγράφεται
μία σημαντικὴ δαπάνη γιὰ τὴν προμήθεια μεγάλης

Ὁ Πίτσακας τῆς Νικήτης. Βραβευμένη φωτογραφία
τοῦ «Συμπέθερου». 1957.

Δασοσυστάδα στροβιλιᾶς στὰ Λιβαδιὰ τῆς Νικήτης.
27-8-2015.

ου Ὄρους, ἐπικυρωμένο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Τσιμισκῆ. Σ᾽ αὐτὸ περιλαμβάνονται καὶ δύο ἀπαγορευτικὲς διατάξεις: 1ον, ἀπαγορεύεται ἡ πώληση οἴνου σὲ
κοσμικοὺς καὶ 2ον, «περὶ τῶν ἐν τῷ Ὄρει κοπτομένων
δαδίων παρὰ τῶν μοναχῶν, βουλόμεθα μὴ ἔξωθεν τοῦ
῎Ορους ἐκφέρειν καὶ πιπράσκειν αὐτά, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Ὄρει
πωλεῖσθαι».
Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ δαδὶ παράγεται ἀπὸ τοὺς
κορμοὺς ἀποξηρανθέντων κωνοφόρων, κυρίως ἀπὸ
κορμοὺς χαλεπίου πεύκης. Ἐμεῖς γνωρίζουμε τὸ δαδὶ
μόνον ὡς προσάναμα γιὰ τὸ τζάκι μας. Πλὴν ὅμως, μέχρι τὰ μέσα τοῦ 20ου αἰῶνος τὸ δαδί, ἐκτὸς ἀπὸ προσάναμα, χρησίμευε στὰ χωριὰ γιὰ τὸν βραδυνὸ φωτισμὸ
τοῦ «καθιστικοῦ» καὶ γιὰ τὸ πυροφάνι στὸ ψάρεμα. Ἡ
ζήτηση ἦταν μεγάλη, ἡ παραγωγὴ μικρὴ καὶ ἐξαντλήσιμη, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ αὐτοκρατορικὸ ἐνδιαφέρον.
Τὸ 1045, μὲ τὸ Τυπικὸ τοῦ Κωνσταντίνου Μονομάχου, περὶ Ἁγίου Ὄρους, οἱ σχετικὲς ἀπαγορεύσεις διευρύνθηκαν: Ἐπεὶ δέ (...) ξύλον ἐργάσιμον καὶ σανίδια καὶ δάδας καὶ πίσσαν ἐξάγουσί τινες τῶν μοναχῶν

ποσότητος δαδιοῦ.
Ἄν καὶ γινόταν τόση συζήτηση γιὰ τὸ δαδὶ καὶ μάλιστα στὸ ὕψιστο πολιτειακὸ ἐπίπεδο, οἱ πληροφορίες γιὰ πεῦκα στὸ Ὄρος καὶ στὴν ὑπόλοιπη Χαλκιδική
εἶναι πολὺ λίγες. Τὸ 1044 ἀναφέρεται ἕνας «μεγάλος
Πίτσακας» στὴν κεντρικὴ Κασσάνδρα, τὸ 1321 φορολογεῖται ἐκεῖ ἕνα κτῆμα «μετὰ πιτζακεῶν», καὶ τὸ 1430
ἀναφέρεται ὅτι «πεῦκοι εἰσίν» στὴν Ἀναπαυσιά, πάνω
ἀπὸ τὶς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Καὶ τώρα τίθεται ἕνα θέμα ὀνοματολογίας: Προανέφερα τὸν μεγάλο Πίτσακα τῆς Κασσάνδρας. Μέχρι
τὸ ἔτος 2000 ὑπῆρχε ἕνα ὑπερμέγεθες πεῦκο στὴν παραλία, στὴν περιοχὴ Κάτσαρης τῆς Νικήτης, τὸ ὁποῖο
τὸ ὀνομάζαμε «Πίτσακα». Οἱ ἐγγράμματοι τὸ ἔλεγαν
«Μεγάλο Πεῦκο». Ἡ φωτογραφία του, ποὺ τράβηξε ὁ «Φωτο-Συμπέθερος», βραβεύθηκε τὸ 1957 στὴν
5η Ἔκθεση Τουριστικῶν φωτογραφιῶν τοῦ Τουριστικοῦ Ὁμίλου Βορείου Ἑλλάδος. Τὸ τεράστιο βάρος τῆς
κόμης του καὶ οἱ ἀέρηδες, σιγά-σιγά τὸν ἔρριξαν τὸν
Πίτσακα στὴν θάλασσα καί, ἄν καὶ χαρακτηρισμένο
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μνημεῖο τῆς φύσεως, δὲν ἔλαχε τῆς τύχης τουλάχιστον δενδροχρονολογήσεως, πρὶν καῆ σὲ τζάκι καλοφτιαγμένο.
Κάηκε ὁ Πίτσακας, ξεχάσθηκε καὶ τὸ ὄνομά του...
Καὶ ὅσοι περνοῦν ἀπὸ τὴν παραλία τῆς Ὁρμύλιας, λίγο
πρὶν ἀπὸ τὸ ἄλσος μὲ τὰ πεῦκα, διαβάζουν στὴν πινακίδα ὁδικῆς σημάνσεως τὸ δυσνόητο τοπωνύμιο Ψακούδια, μὲ Ψ, ἐνῶ ἂν ρωτήσουν τὸν Ὁρμυλιώτη γιὰ τὸ
ὄνομα τοῦ ἐκεῖ οἰκισμοῦ θὰ τοὺς ἀπαντήσει ἀβίαστα,
«Πτσακούδια», προφέροντας ἄνετα τὴν συστοιχία τῶν
τριῶν συμφώνων: ΠΤΣ.
Πίτσακας καὶ Πτσακούδια καὶ Πτσιάδα (πευκόφυτος ἐγκατειλημμένος μικροσυνοικισμὸς τῶν Βραστάμων) καὶ Πτσακονήσι (πευκόφυτη νησίδα στὸ Ἀζάπικο τῆς Σιθωνίας) καὶ «πτύκι» (ἡ φλούδα τοῦ πεύκου,
ἀλλὰ καὶ παραθαλάσσιο μικροτοπωνύμιο τῆς Νικήτης) καὶ «πτσακουτζίκανα» (λεπτὰ ξερόκλαδα πεύκου

γιὰ προσάναμμα) ὅλα ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ
τὴν πίτυν, τῆς πίτυος, ὅπως λεγόταν παρ᾽ ἀρχαῖοις
τὸ πεῦκο. Τὸ θυμώμαστε ἀπὸ τοὺς ἄθλους τοῦ Θησέως, στὰ κλασσικὰ εἰκονογραφημένα, μὲ τὸν φοβερὸν
ἐκεῖνον Πιτυοκάμπτην.
Ἕνα ἄλλο κωνοφόρο, ἡ στροβιλέα, ἀποτελοῦσε
ἀντικείμενο ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος, λόγω τοῦ
εὔγεστου καὶ θρεπτικοῦ καρποῦ του, τοῦ γνωστοῦ
κουκουναριοῦ. Ἀναφέρονται δύο δασοσυστάδες
στροβιλιᾶς στὴν Σιθωνία, κατὰ τὸν 14ον αἰ. Ἡ μία
στήν «γῆ τῶν Βουρβούρων» καὶ ἡ ἄλλη στὸν Τριπόταμο. Ἡ πρώτη βρίσκεται στὰ Λιβαδιὰ καὶ καταλαμβάνει ἔκταση περίπου 300 στρεμμάτων, ἀποτελώντας
μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες δασοσυστάδες τοῦ εἴδους
στὴν χώρα μας, ὅπως τὴν ἀξιολόγησε στὸ διδακτορικό του ὁ Παῦλος Κωνσταντινίδης. Ἡ τοῦ Τριποτάμου ἔχει χαθῆ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Προς τριετίας περίπου με δωρεά του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΑΚΗ, ο οποίος ανακηρύχθηκε ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ, το χορευτικό μας συγκρότημα απέκτησε 25 ωραιότατες πλήρεις φορεσιές,
15 γυναικείες και 10 ανδρικές σε χαλκιδικιώτικη ραφή, χρώματα και ποιότητα (αλατζάδες), με τις οποίες
εμφανίζεται σε όλες τις εκδηλώσεις. ΄Ηδη το συγκρότημα έχει μεγαλώσει, βελτιωθεί πολύ, έχει καταξιωθεί και προκύπτει η ανάγκη να έχει στη διάθεσή του άλλη μια σειρά στολές, για να ντυθούν και άλλοι
χορευτές, πέραν των 25, αλλά και για αλλαγή στις εμφανίσεις.
Για το λόγο αυτόν ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ για τη ραφή-προμήθεια των νέων στολών.
Η χορηγία μπορεί να αναφέρεται στην κατασκευή του συνολικού αριθμού των στολών ή μέρους αυτών.
Για κάθε πληροφορία στο τηλέφωνο του προέδρου του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτη 6946470157.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό:
1. Τις συνδρομές τις εισπράττουν ο ταμίας και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
2. Τις εισπράττουν επίσης οι Αντιπρόσωποι στα Παραρτήματα και οι Ανταποκριτές στα χωριά.
Όμως για τη διευκόλυνση του πλήθους των μελών που ζουν στη Θεσσαλονίκη και σε κωμοπόλεις
με επίσης πολλά μέλη (Αρναία, Πολύγυρος) με απόφαση του Δ.Σ.
Ορίσθηκαν ειδικοί συνεργάτες για τις εισπράξεις των συνδρομών ως εξής:
Για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για το Παράρτημα Αρναίας ορίστηκε η κ. Ζηνοβία Πάχτα 6937313294.
Για το Παράρτημα του Πολυγύρου και τη Χαλκιδική γενικά ο κ. Νικόλαος Πιτσιόρλας, κάτοικος Πολυγύρου 6979816851.
Σημ.1. Πάντοτε με την καταβολή κάθε ποσού εκδίδεται από τον εισπράττοντα απόδειξη προσωρινή ή οριστική υπογεγραμμένη και σφραγισμένη δεόντως. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση έκδοσης προσωρινής αποδείξεως, η οριστική
αποστέλλεται ταχυδρομικώς από τον ταμία στη διεύθυνσή του συνδρομητή.
2. Η ετήσια συνδρομή παραμένει εδώ και 15 χρόνια η ίδια, δηλαδή δεκαπέντε ευρώ το χρόνο. Ύστερα δε από διακανονισμό,
λόγω της οικονομικής κρίσης, όλοι, όσοι χρεωστούμε, πληρώνουμε μόνο τα δύο τελευταία έτη 2014 και 2015.
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Las Incantadas 1
– Οι μαγεμένες της Θεσσαλονίκης
Μανώλης Γκουνάγιας
Δάσκαλος – Συγγραφέας

Η ιστορία

των «Μαγεμένων» ξεκινάει στην ατέρμονης που ίσως να αποτελούσε τμήμα της Ρωμαεποχή των Σεβήρων, στο πρώτο τρίτο του 3ου αιώνα ϊκής αγοράς, του Capitolium ή είσοδο του Ιερού των
μ.Χ. Η δυναστεία αυτή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, Καβείρων, που ιδιαίτερα τιμούνταν από τους Θεσσαπου αγάπησαν τους Μακεδόνες απογόνους του Μεγά- λονικείς ως ηφαίστειες θεότητες των τεχνητών και
λου Αλεξάνδρου, τους οποίους ενέταξαν στη μεγάλη των Χαλκοματάδων. Γι’ αυτό και στο ναό της ΠαναγίΡωμαϊκή κοινότητα (Ρωμαίοι πολίτες) κρατώντας και ας Χαλκέων, στην κτητορική επιγραφή, μνημονεύεται
την ελληνική τους γλώσσα, έφερε μιαν άνθηση στην (!) ως τόπος βέβηλος.
Η πλατεία είχε κατοιοικονομία και στον πολιτισμό
κηθεί κατά τον 19ο αι. από
της Θεσσαλονίκης.
φτωχές οικογένειες ΣεφαΗ ανάγκη να μεταφερραδιτών και το μνημείο των
θεί από τη Ρώμη το κέντρο
«Ειδώλων» ενσωματώθητων στρατιωτικών επιχεικε στις οικιστικές ανάγκες
ρήσεων στη Θεσσαλονίτων Εβραίων. Η απομείνακη, εξαιτίας των διαρκών
σα Στοά σε δύο επίπεδα,
πολέμων προς ανατολάς,
είχε τέσσερις πεσσούς2 που
απαιτούσαν όλο και περισο καθένας έφερε δύο ανάσότερο την παρουσία των
γλυφες μορφές στις αντίαυτοκρατόρων επικεφαλής
θετες πλευρές του. Τα θέτων ρωμαϊκών λεγεώνων.
ματα των ανάγλυφων ήταν
Τότε, η ελληνορωμαϊκή
παρμένα από την Ελληνική
οικουμένη πίστεψε πως
κουλτούρα των μύθων και
αναβίωσε η εποποιΐα του
της ιστορίας.
Μεγάλου Αλεξάνδρου του
Η δίτονη κορινθιακή κιονοστοιχία
(στοά ειδώλων-Μαγεμένες).
Στον ένα ακραίο πεσσό
οποίου το όνομα (ΑλέξανΧαρακτικό του Fauvel-1782-90
θα μπορούσαμε να δούμε τη
δρος) επέλεξε ο, εκ Συρίας
Λήδα3, λαξευμένη στο μάρκαταγόμενος, Σεβήρος!
Αυτή η κρίσιμη, για την αυτοκρατορία, περίοδος, μαρο, να δέχεται λάγνο εναγκαλισμό μες στις φτερούαποτελεί για τη Θεσσαλονίκη μια εποχή ακμής που δι- γες του Κύκνου-Δία και να διακρίνουμε την ερωτική
ανθίζεται από τον εμπλουτισμό της πόλης με δημόσια προσμονή της επιθυμητής συζύγου του Τυνδάρεω της
έργα, οικοδομήματα, αγορές, δρόμους, θέρμες, στοές Σπάρτης· και θαυμαστά ο παρατηρητής – επισκέπτης
και ιερά, υπόγειες καταφυγές, υδραγωγεία και παλά- θα αναγνώριζε την Ωραία Ελένη να γεννιέται από ένα
αβγό, ενώ από το δεύτερο τους Διόσκουρους, Κάστοτια.
Στην παρούσα γραφή το επίκεντρο του ενδιαφέ- ρα και Πολυδεύκη, και που έναν απ’ αυτούς θα διακρίροντος είναι η πλατεία της Ρωμαϊκής αγοράς, στην ναμε σε άλλον πεσσό.
Αλλά ο ασταμάτητος Δίας ορέχτηκε τώρα τον
προέκταση της «Αριστοτέλους». Είναι δύο έργα με
ελλιπείς αφιερωματικές επιγραφές: Το πρώτο, στην οινοχόο Γανυμήδη στα συμπόσια του Ολύμπου και
«Εξέδρα» επί της Εγνατίας, δίπλα στα λουτρά «Πα- μεταμορφωμένος σε αετό θωπεύει με τα γαμψά του
ράδεισος» «… και τούτο το έργον ο ενδοξότατος…», νύχια το ανάγλυφο της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας του
το δεύτερο, πίσω από τα ίδια λουτρά, «… Ν. … γε- σπουδαίου ανώνυμου Έλληνα τεχνίτη.
Σε άλλον πεσσό αναγνωρίζουμε, στεφανωμένο με
γενημένον υπό…», το οποίο αποτελούσε τμήμα της
αφιερωματικής επιγραφής πάνω στο πρώτο επιστήλιο σταφύλια και κληματόφυλλα, το θεό Διόνυσο και στον
«της στοάς των Ειδώλων», μιας στοάς άναρχης και επόμενο πεσσό μια γυναικεία μορφή να έχει στραμμένο
1 Βλέπε: Las Incantadas – Αταξίδευτη Μαγεμένη. Μανώλης
Γκουνάγιας, 2012. Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη.
2 Πεσσός: τετράγωνη κολώνα στην οποία στηρίζονται επιστή-

λια και αψίδες.
3 Τα ονόματα των οκτώ «Μαγεμένων» με έντονη γραφή.
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φέρει στο Παρίσι.
1864, Φθινόπωρο. Ο παλαιογράφος Εμμάνουελ
Μιλλέρ, με την άδεια των Τουρκικών αρχών, έχοντας
απέναντί του την αντίδραση Ελλήνων και Εβραίων,
αποκαθηλώνει διαλύοντας, ακόμα τεμαχίζοντας τα
βαριά μάρμαρα και με βοδάμαξες μεταφέρει στο λιμάνι
τα γλυπτά και «τις οκτώ Μαγεμένες».
Κατά τη διάρκεια της επεισοδιακής αποκαθήλωσης
και μεταφοράς της «μαγεμένης Νίκης», η κεφαλή της
ραγισμένη αποσπάστηκε και πιθανώς χάθηκε κοντά
στο Λιμάνι, γιατί το 1997 βρέθηκε στην οδό Ρογκότη,
σε κάποια έργα της Δ.Ε.Π.Α., ένα μαρμαρένιο κεφάλι
με υπόλοιπο φτερούγας!
Παρ’ όλα αυτά, τον Ιανουάριο του 1865, φθάνει
στο Παρίσι η καραβιά των βιασμένων μαρμάρων της
τέχνης, τα Ελληνικά «Είδωλα», οι «Μαγεμένες».
Τα μαρμάρινα «Είδωλα» της Θεσσαλονίκης έμειναν ξεχασμένα για χρόνια, ακόμα και στο Λούβρο
όπου καταχωνιάστηκαν αναξιοποίητα…
Τελευταία, μετά τον εορτασμό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Θεσ/νίκης το 1997, έγιναν κάποιες
δημοσιεύσεις παλιών κειμένων του Απ. Βακαλόπουλου για το ημερολόγιο και τις δημοσιεύσεις στο γαλλικό τύπο του Εμμ. Μιλλέρ, άλλες του Γ. Κορδομενίδη
στο περιοδικό «’97», άλλες αργότερα από την Α. Βελένη, Α. Παπάζογλου κ.ά.
Από τότε ο Δήμος Θεσσαλονίκης επανειλημμένα
προέβη σε διαβήματα προς το Μουσείο του Λούβρου
για τον επαναπατρισμό των «Μαγεμένων». Τελευταία
τελεσφόρησε η προσπάθεια, στάλθηκαν αντίγραφα
και εκτίθενται στη Δ.Ε.Θ. 2015.
Η απορία μας είναι με ποιο κεφάλι θα είναι το αντίγραφο της Νίκης του Λούβρου, αφού αριστερά, στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσ/νίκης, εκτίθεται σε
απλό βάθρο η μαρμάρινη κακοποιημένη, πιθανώς η
πρωτότυπη, Νίκεια κεφαλή της Ρογκότη που χάθηκε,
μήνα Νοέμβρη του 1864, πλησίον του Λιμανιού της
Θεσσαλονίκης...

το πρόσωπο στο Διόνυσο και μπορεί κανείς να μαντέψει μια παθιασμένη έκφραση ερωτευμένης γυναίκας.
Είναι η μυθική Αριάδνη, που ο Θησέας φεύγοντας από
την Κρήτη μετά τη θανάτωση του Μινώταυρου την
πήρε μαζί του στο ταξίδι της επιστροφής και η κοπέλα
στον πρώτο σταθμό τους, στη Νάξο, κουρασμένη κοιμήθηκε στη σκιά ενός δέντρου. Ο Διόνυσος, που την
είδε κοιμισμένη, την ερωτεύτηκε, έστειλε λησμοσύνη
στο Θησέα που έφυγε ξεχνώντας τη στο νησί…! Έτσι,
η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης, λαξεύτηκε δίπλα
με τον εραστή και σύζυγό της, το Διόνυσο, στις «Μαγεμένες»!
Στον πεσσό, πίσω από τον αμπελοστεφανωμένο Διόνυσο των «Ειδώλων», μια θηλυκή θεότητα, η
Αύρα, ερωτοτροπώντας με τον άνεμο, αποκαλύπτει
χυτές τις καμπύλες της κάτω από το μουσκεμένο χιτώνα, στις υγρές όχθες του βασιλείου της θάλασσας
με τις Νύμφες, τις Νηρηίδες και την απεραντοσύνη
του Πελάγου…
Στον τελευταίο πεσσό μια Μαινάδα με τον αυλό,
λαξευμένη στη μια πλευρά αναδεικνύει από την
άλλη μιαν Ελληνική Θεότητα, τη Νίκη με τα φτερά
αγγέλου, να στέκει με σοβαρότητα στο βάθρο πάνω
στη «Στοά των Ειδώλων», το πιο σπουδαίο από τα
«Είδωλα» για τους Έλληνες, «σχήματα Αγγέλων»,
για τους Τούρκους, “las incantadas – Οι μαγεμένες”
για τους Σεφαραδίτες Ισπανοεβραίους της Θεσσαλονίκης.
Αυτά τα ανεπανάληπτα γλυπτά, αμφίπλευρα ανάγλυφα της Στοάς των Ειδώλων, τις «Καρυάτιδες της
Θεσσαλονίκης» διεκδίκησαν στους περασμένους αιώνες οι μεγάλοι βασιλικοί οίκοι της Ευρώπης. Τελικά,
πιο αποφασισμένος ο Αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Γ’ Βοναπάρτης, έστειλε τον παλαιογράφο-αρχαιολόγο Εμμάννουελ Μιλλέρ με το παλιό πολεμικό
καράβι “La Truite”, που περιέπλεε τις θάλασσες στο
βόρειο Αιγαίο και στη Θάσο, να διαπραγματευθεί τις
«Μαγεμένες» για το προσωπικό του μουσείο και να τις

* * *
συνέχεια από σελίδα 15

και αφιέρωσαν εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά
σκεύη στον ναό του Αγίου Αθανασίου. Μεταξύ των
εικόνων του ναού περιλαμβάνονται έργα του Μακαρίου από τη Γαλάτιστα, του Χατζή-Γιώργη από την
Κερασιά του Αγίου Όρους, των Ιωασαφαίων, κ.α.
Στο ναό φυλάσσονται επίσης δύο επιτάφιοι, που
κοσμούν το βόρειο και νότιο τοίχο του ναού, οι
οποίοι αποτελούν δωρεά της αθωνικής μονής του
Αγίου Παντελεήμονος, καθώς επίσης και μία αξιόλογη συλλογή από παλαίτυπους κώδικες, που χρονολογούνται από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα,
οι περισσότεροι των οποίων προέρχονται από μονές

του Αγίου Όρους.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις άρρηκτες
σχέσεις μεταξύ μιας από τις ακμάζουσες κοινότητες
της Χαλκιδικής με την αθωνική πολιτεία. Οι σχέσεις
αυτές χρονολογούνται από τα τέλη του 13ου αι. και
συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας. Άλλωστε, δεν είναι
τυχαία η ρήση των γερόντων της Συκιάς που σε κάθε
κουβέντα τους δεν ξεχνούν να αναφέρουν ότι η σκιά
και μόνο του Άθωνα ανά τους αιώνες είναι ευλογία
για το χωριό τους. Οι ίδιοι άλλωστε οι κάτοικοι του
χωριού καυχώνται ότι σε αυτή τη σκιά οφείλει το χωριό (Σκιά) και το όνομά του.
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ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣταύροΣ Αστ. ΚλειδαράΣ

Δια μέσου

1860 και προς τιμή του αναγέρθηκε το εξωκκλήσι δίπλα στο ποτάμι (Μυλωνάδικο). Με ενέργειες της Κοινότητας Γοματίου το 1995 η 10η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων εκπόνησε μελέτη και το 1996 επισκευάστηκε το γεφύρι με τσιμεντοενέσεις και στηρίγματα
και πήρε την αρχική του μορφή. Το 1998 πλακοστρώθηκε το ανατολικό μέρος το γεφυριού και συνδέθηκε
με το εξωκκλήσι του Παππού Γιώργου, κτίστηκε πέτρινη βρύση και ολόκληρη η περιοχή αποτελεί έναν
υπέροχο χώρο αναψυχής.
Σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της περιοχής του Γοματίου και σημείο
αναφοράς πολλών ανθρώπων
παλαιών και νέων.
Για μένα προσωπικά, που από
μικρό παιδί περπάτησα και ανίχνευσα κάθε του πέτρα και σχισμή, αποτελεί ένα σύμβολο αιώνιο και έχω πλούσιες εφηβικές
αναμνήσεις και μαρτυρίες για
τους ανθρώπους που γνώρισα.
Εκεί στις γυαλισμένες πέτρες
του γεφυριού, από το περπάτημα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ζώων, ένιωσα
μερικά από τα αχνά βιώματα της παιδικής μου ηλικίας,
όπως και άλλα με μένα παιδιά του Γοματίου.
Την 10η Φεβρουαρίου 2010 από τις καταστροφικές πλημμύρες προκλήθηκαν σοβαρότατες ζημιές στο
ανατολικό τόξο και το μνημείο κινδυνεύει με κατάρρευση. Από την κοινότητα Γοματίου και τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γοματιανών Θεσσαλονίκης έγιναν ενέργειες προς όλους τους αρμόδιους
φορείς για την προστασία του μνημείου και παρ’ όλες
τις εκκλήσεις μας δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα
για την αποκατάσταση των ζημιών.
Οι πρόσφατες πλημμύρες στις αρχές του 2015 προξένησαν νέες σοβαρότατες ζημίες στο ήδη βαριά πληγωμένο βάθρο του ανατολικού τόξου και το μνημείο
απειλείται με ολοκληρωτική κατάρρευση, αν δεν ληφθούν άμεσα, επείγοντα και προστατευτικά μέτρα
από τις ανοιξιάτικες νεροποντές.
Η διάσωση του λίθινου γεφυριού του Γοματίου,
λόγω της ιστορικότητάς του, είναι ηθική υποχρέωση
των τοπικών αρχών και όλων των κατοίκων του χωριού μας και της Χαλκιδικής μας.
Η έκκληση αυτή απευθύνεται σε όλους τους φορείς της Χαλκιδικής και τους κατοίκους της, αλλά
κυρίως σε ΓΟΜΑΤΙΑΝΕΣ και ΓΟΜΑΤΙΑΝΟΥΣ που
έζησαν και αγάπησαν το αγαπημένο μας γεφύρι.

του βυζαντινού Γομάτου, σημερινού Γοματίου Χαλκιδικής, περνούσε ο μοναδικός δρόμος
από Θεσσαλονίκη και Νότια-Κεντρική Χαλκιδική για το
Άγιον Όρος. Την περίοδο μεταξύ 1000-1300 μ.Χ κτίστηκε το Βυζαντινό Γεφύρι στο ποτάμι «Μυλωνάδικο» (ψυχρός ποταμός) για να διευκολύνει την διέλευση των χωρικών για τις ιδιοκτησίες τους, αλλά και των διερχομένων
από του Γομάτου για το Άγιον Όρος και αντίστροφα. Ο
δρόμος αυτός υπήρχε από την κλασσική περίοδο, διερχόταν από τα αρχαία Κάμενα και κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν χαρακτηρισμένος ως «Βασιλική οδός» (Έγγραφο 108,109 Λαύρα II 1321, Ιβήρων,
αρ.εγγ. 39, έτος 1071). Το ποτάμι,
στη θέση όπου κατασκευάστηκε
το γεφύρι, κατά τους χειμερινούς
μήνες ήταν αδιάβατο, λόγω των
πολλών όγκων νερού που είχε και
τις φερτές ύλες (ξύλα-πέτρες-ρίζες-ογκόλιθους), που παρέσυρε τις
ημέρες των μεγάλων βροχοπτώσεων και όταν τα χιόνια έλιωναν στις
δυτικές πλαγιές του Κάκαβου.
Το Γεφύρι1, είναι ένα από τα
πιο παλαιά Βυζαντινά πέτρινα γεφύρια της Μακεδονίας, αποτελεί μνημείο της λαϊκής αρχιτεκτονικής και
της ιστορίας μας και συνιστά το σήμα κατατεθέν του
χωριού μας. Είναι τρίτοξο, με οξυκόρυφες καμάρες.
Η βορειοδυτική καμάρα είναι μπαζομένη με υλικά της
περιοχής (μεγάλες πέτρες-ογκολίθους).
Έχει μήκος 20μ., πλάτος 3μ., ύψος 3μ., και άνοιγμα μεγάλου τόξου 7μ., και μικρού τόξου 4μ. Το δεύτερο (ανατολικό) τόξο είναι μικρό και χαμηλό και λειτουργεί ως ανακουφιστική οπή, στην περίπτωση που
τα νερά του ποταμού ξεχείλιζαν προς τα πλάγια (νοτιανατολικά).
Είναι κατασκευασμένο από διαλεχτή πέτρα τοπίου
και από τεχνίτες της περιοχής, που με τέχνη και μεράκι δούλεψαν τα υλικά και τα έκαναν ανθεκτικά στους
αιώνες.
Στο λιθόστρωτο, πάνω στο γεφύρι, είχαν τοποθετηθεί πέτρες άριστα συνδεδεμένες μεταξύ τους και
στο στηθαίο τοποθετήθηκαν κάθετες πέτρες (κολώνες), που δίνουν μία εξαιρετική όψη και ομορφιά στη
κατασκευή. Η σύνδεση της πέτρας έγινε με ασβεστοκονίαμα υψηλής αντοχής. Λόγω όμως των φθορών, που υπέστη στους αιώνες, παρουσίασε ρωγμές
εγκάρσιες και διαμήκεις. Το γεφύρι λέγεται και του
«Παππού Γιώργου» γιατί στο ποτάμι αυτό έζησε και
αγίασε ο Άγιος Γεώργιος ο Γοματιανός, περί τα 17801 Μακεδονικά Γεφύρια, Γεώργιος π. Τσότσος, 1997, σελ. 123.
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
μΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣ
Κτηνίατρος

Ευχαριστώ

τον πρόεδρο του Παγχαλκιδικού ΓΟΡΑΣ» Ν. Πλαγίων. Ύστερα από έγκριση της Ε.Ο.Κ. γίνεΣυλλόγου Θεσσαλονίκης, κο Μιχάλη Καρτσιώτη και τα ται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της τοπικής επιτροπής
άλλα μέλη του Δ.Σ., γιατί μου δίνουν την ευκαιρία να πα- (Τ.Ε.) μπάσκετ Χαλκιδικής από τους: Κουτσό Μιχάλη πρόρουσιάσω το έργο της ένωσης καλαθοσφαιρικών σωματεί- εδρο, Τσέλιο Παναγιώτη αντιπρόεδρο, Τσιπουρά Δημήτρη
ων Χαλκιδικής (Ε.ΚΑ.Σ.Χ.) από τις σελίδες του έγκριτου γενικό γραμματέα, Καρπέτη Δημήτριο ταμία, Νικολαΐδη Βασίλειο πρόεδρο επιτροπής πρωταθλήματος, Κοτσάνη Κώπεριοδικού του συλλόγου «Παγχαλκιδικός Λόγος».
Είμαι πολλά χρόνια μέλος του συλλόγου αυτού και δι- στα πρόεδρο επιτροπής ορισμού διαιτητών και Σισμάνη Δηαπιστώνω ότι στα περισσότερα μέλη του συλλόγου ελάχι- μήτριο πρόεδρο επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων.
Τα πρώτα χρόνια, οι ομάδες μας αγωνίζονταν στο πρωστα είναι γνωστά από τη δραστηριότητα, την παρουσία και
τα έργα της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. Νιώθω όμως ικανοποιημένος διότι τάθλημα της Ε.Κ.Α.Σ.Θ. (ένωση Θεσσαλονίκης) και στη
συνέχεια η Τ.Ε. Χαλκιδικής ορτο μεγάλο έργο της ένωσης είναι
γάνωσε δικό της πρωτάθλημα.
πολύ γνωστό πανελλαδικά, αλλά
Αγωνιζόμενοι στη Θεσσαλονίκη
και σε ενώσεις μπασκετικές της
είχαμε έδρα το κλειστό ΓυμναΕυρώπης, οι οποίες κατά καιρούς
στήριο της Μίκρας και η οικονοφιλοξενήθηκαν από την ένωσή
μική επιβάρυνση των Σωματείμας ή πήραν μέρος σε μπασκετιων μας ήταν μεγάλη.
κές διοργανώσεις της Ε.ΚΑ.Σ.Χ.
28/1/1987: Η πρώτη επίσηΣε αποφάσεις τόσο της ελληνικής
μη συνεδρίαση της Τ.Ε. Χαλκιομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης
δικής στα πλήρως οργανωμέ(Ε.Ο.Κ.) όσο και της EUROPE
να και εξοπλισμένα γραφεία μας
FIBA αναφέρεται η ένωσή μας
στα Ν. Μουδανιά.
διότι οι αποφάσεις αυτές πάρθηΑπό αγώνα πρωταθλήματος μεταξύ ομάδων μπάσκετ
Ακολουθεί οργάνωση σχοκαν σε συνέδρια που οργάνωσε η
της Χαλκιδικής.
λών γραμματείας, διαιτησίας και
Ε.ΚΑ.Σ.Χ. στη Χαλκιδική.
Στις μακρινές Η.Π.Α., η ένωσή μας έγινε γνωστή από τις προπονητών στον Πολύγυρο, στα Ν. Μουδανιά και στην
Αρναία, προκειμένου να ετοιμαστούν στελέχη για τις ανάσυναντήσεις που είχαν οι ομάδες των Η.Π.Α. με δικές μας.
Στη συνέχεια θα αναφερθώ στις συναντήσεις αυτές, γκες των πρωταθλημάτων. Οφείλω να αναφέρω εδώ ότι η
αλλά και στις σπουδαιότερες μπασκετικές εκδηλώσεις της προσφορά των διεθνών διαιτητών κ. Σάββα Λόρτου και
ένωσής μας, οι οποίες σηματοδοτούν την πορεία του μπά- Τάκη Φουρουντζόπουλου στα πρώτα αυτά βήματα ήταν
ουσιαστική.
σκετ στη Χαλκιδική.
Εν τω μεταξύ κάθε χρόνο προστίθενται και νέα σωΗ σχέση μου με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με
το μπάσκετ ξεκινάει από τα γυμνασιακά μου χρόνια όπου ματεία. Στα πρώτα 8 που αποτελούν τον πυρήνα προστίυπήρξα αθλητής. Όταν βρέθηκα στη Χαλκιδική ως κτηνί- θενται: ο Α.Ο. Κασσάνδρας, η «ΕΥΡΩΠΗ ‘87» ΠΕΥΚΟατρος, η αγάπη μου για το άθλημα και η επιθυμία μου να ΧΩΡΙΟΥ, Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Σ. «ΘΥΕΛΛΑ»
εντάξω το νομό μας στη μεγάλη μπασκετική οικογένεια ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ, Α.Σ. «ΞΕΡΞΗΣ» Ν. ΡΟΔΩΝ, ΣΙΘΩΝ
της Ε.Ο.Κ., με οδήγησε στην ίδρυση της Ένωσης Καλαθο- ΝΙΚΗΤΗΣ, ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΑΜΝΚ ΔΑΙσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής (Ε.ΚΑ.Σ.Χ.), την οποία ΔΑΛΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ, Μ.Γ.Σ. ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ,
υπηρέτησα από τη θέση του προέδρου από το 1980 έως το Α.Π.Σ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, Α.Ο. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ,
2003, ενώ παράλληλα υπήρξα και μέλος του Δ.Σ. της Ελ- Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ, ΜΟΥΔΑΝΙΑ ’87 και ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
ληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.). Για μια ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
Υπάρχουν άλλα 16 σωματεία τα οποία με αίτησή τους
περίοδο υπηρέτησα στην Ε.Ο.Κ. και από τη θέση του προέεγγράφονται στη δύναμη της ένωσης, αλλά ορισμένα εξ
δρου της Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτησίας (Π.Ε.Δ.).
Είναι η δεκαετία του 1980 λοιπόν και τα πρώτα χρόνια αυτών στην πορεία διακόπτουν γιατί αδυνατούν να ανταασχολήθηκα με την οργάνωση σωματείων, που αγαπούσαν ποκριθούν στις απαιτήσεις του αθλήματος. Αυτά είναι:
και ήθελαν να «καλλιεργήσουν το μπάσκετ». Βέβαια, στον ΠΟΡΤΑΡΙΑ, Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΑΚΚΩΜΑ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΠολύγυρο, στα Μουδανιά, στην Αρναία και στην Κασσάν- ΡΙ, Ν. ΦΩΚΑΙΑ, ΑΘΥΤΟΣ, ΣΚΙΩΝΗ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΤΑδρα υπήρχαν ομάδες μπάσκετ στα γυμνάσια. Τα πρώτα σω- ΞΙΑΡΧΗΣ, ΣΥΛΛΑΤΑ, ΝΕΟΧΩΡΙ, ΔΟΥΜΠΙΑ, ΓΟΜΑΤΙ,
ματεία τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου και ΟΛΥΝΘΟΣ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ.
Η αύξηση των σωματείων επιτρέπει την αναβάθμιση
οργάνωσαν ομάδες μπάσκετ κυρίως με μαθητές γυμνασίου
ήταν: Α.Ο. Χαλκιδικής (Πολύγυρος), Π.Ο. Μουδανιών, Μ.Ο. της Τ.Ε. και η Ε.Ο.Κ. εγκρίνει την ίδρυση της ένωσης καλα«ΑΠΟΛΛΩΝ» Αρναίας, Π.Ο. Ν. Καλλικράτειας, Α.Ο. Ν. θοσφαιρικών σωματείων Χαλκιδικής. Έτσι γίνεται η ΧαλκιΤρίγλιας, «ΠΗΓΑΣΟΣ» Ορμύλιας, Α.Ο. Κρήνης, Π.Ο. «ΔΙΑ- δική ο μοναδικός νομός (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης)
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κόπουλος, βουλευτές, ο Νομάρχης, οι Δήμαρχοι Ν. Μουδανιών και Πολυγύρου, οι πρόεδροι όλων των Ενώσεων
της Ε.Ο.Κ., εκπρόσωπος της FIBA, διεθνείς διαιτητές, ομοσπονδιακοί προπονητές και αθλητικοί παράγοντες από τη
Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη.
Τους συνέδρους καλωσόρισα με τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Το Δ.Σ. της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. σας καλωσορίζει στη Χαλκιδική. Σας καλωσορίζει στα Ν. Μουδανιά που είναι η έδρα της
Ένωσης. Η παρουσία όλων σας στο Συνέδριο αυτό μαρτυρεί το υψηλό αίσθημα ευθύνης με το οποίο υπηρετούμε το
μπάσκετ.
Μαρτυρεί τις ανησυχίες μας για τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το μπάσκετ. Τέλος μαρτυρεί την αποφασιστικότητά μας να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα
διαδραματιζόμενα αυτό τον καιρό στο χώρο του μπάσκετ.
Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ευχόμαστε οι εργασίες αυτού του διημέρου
να συμβάλουν αποφασιστικά στη λύση των προβλημάτων
των Ενώσεων και στην αναβάθμιση του μπάσκετ της περιφέρειας γενικότερα. Πιστεύουμε ότι τα πορίσματα του 1ου
Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπροσώπων του μπάσκετ θα
αποτελέσουν ορόσημο για την πορεία του αθλήματος και η
υλοποίησή τους θα είναι η βάση η οποία θα στηρίξει το οικοδόμημα που λέγεται Ελληνικό Μπάσκετ.»
Τη μεγάλη επιτυχία του Συνεδρίου μαρτυρεί και το
συγχαρητήριο τηλεγράφημα της Ε.Ο.Κ.:
«Προς κ. Μιχάλη Κουτσό, Πρόεδρο Ε.Κ.Α.Σ.
Κύριε Πρόεδρε,
Η διοίκηση της Ε.Ο.Κ. εκφράζοντας ταυτόχρονα και τα
αισθήματα όλων των εκπροσώπων των Ενώσεων που βρέθηκαν από πρωτοβουλία και πρόσκληση της Ένωσής σας
στο Συνέδριο (στα Ν. Μουδανιά) σας συγχαίρουν για την
άψογη και τόσο εποικοδομητική για το άθλημά μας διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Ενώσεων.
Παράλληλα θεωρούμε υποχρέωση να σας ευχαριστήσουμε για την άψογη και ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία και περιποίηση που προσφέρατε σ’ όλους τους προσκεκλημένους σας.
Παρόμοιες εκδηλώσεις, που σεις είχατε την ιδέα και την
πρωτοβουλία να οργανώσετε, σφυρηλατούν την αρραγή
ενότητα που υπάρχει στο χώρο του Ελληνικού Μπάσκετ,
υποβοηθούν την ευρύτερη καλλιέργεια και πλουσιότερη
παραγωγή και συντελούν για να παραμείνει το Ελληνικό Μπάσκετ στην κορυφή στον Ευρωπαϊκό και ακόμη και
στον Παγκόσμιο χώρο.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ζαχαρίας Αλεξάνδρου Γεώργ. Βασιλακόπουλος»
Το έτος 1992 έγινε η θεμελίωση του κλειστού γυμναστηρίου Ν. Μουδανιών και τα εγκαίνια του κλειστού γυμναστηρίου Πολυγύρου που συνοδεύονται από ανάλογες μπασκετικές εκδηλώσεις. Τον ίδιο χρόνο στο 2ο Πανελλήνιο
Συνέδριο των Ενώσεων στην Κομοτηνή κατέθεσα την πρόταση «οι πρωταθλήτριες ομάδες των Ενώσεων να ανεβαίνουν στην Γ΄ Εθνική κατηγορία χωρίς να γίνονται αγώνες
μπαράζ». Η πρόταση έγινε δεκτή και ισχύει μέχρι σήμερα.
1-3/7/1992: Διήμερο φιλοξενίας στον Πολύγυρο του
Αμερικανικού Κολεγίου NEW HAMPSIHRE. Τον ίδιο
χρόνο με την οικονομική συνδρομή της Ένωσής μας ορ-

που είναι ένας νομός μία ένωση. Για το θέμα αυτό υπήρξαν
έντονες διαμαρτυρίες από τις άλλες ενώσεις που αποτελούνται από περισσότερους νομούς. Με τις ενέργειές μας
και τη δραστηριότητά μας πετύχαμε, ώστε η Χαλκιδική να
διαθέτει σήμερα 7 κλειστά γυμναστήρια και οι ομάδες μας
να εξυπηρετούνται πλήρως. Τα γυμναστήρια είναι: της Ιερισσού, της Αρναίας, του Πολυγύρου, της Νικήτης, των
Μουδανιών, της Τρίγλιας και της Καλλικράτειας.
Οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες λαμπρύνουν την πορεία του μπάσκετ
στο νομό μας είναι:
18/3/1988: Εγκαίνια των γραφείων της ένωσης στα Ν.
Μουδανιά από το γενικό γραμματέα της Ε.Ο.Κ. κο Γεώργιο
Βασιλακόπουλο με την παρουσία συμβούλων της Ε.Ο.Κ.,
προέδρων ενώσεων, βουλευτών και αθλητικών παραγόντων.
28/11/1988: Με πρωτοβουλία της ένωσης πραγματοποιείται σύσκεψη στο Δήμο Ν. Μουδανιών για την κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου σε οικόπεδο του Δήμου.
1989: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής γίνονται
σχολές γραμματείας στις έδρες πολλών σωματείων και
τουρνουά δημοτικών σχολείων αναπτυξιακού χαρακτήρα
με την παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών.
29/1/1990: Προπονητικό διήμερο στα Ν. Μουδανιά με
τους ομοσπονδιακούς προπονητές Αγγελίδη και Προεστό.
7/3/1990: Η τοπική επιτροπή αναβαθμίζεται σε ένωση.
Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους γίνονται προπονητικά
σεμινάρια και τουρνουά παιδικών ομάδων της Ε.Ο.Κ. με
την καθοδήγηση ομοσπονδιακών προπονητών.
28/4/1990: Οργανώθηκε σχολή διαιτησίας στον Πολύγυρο και τουρνουά Δημοτικών Σχολείων με τη συμμετοχή 20 σχολείων.
2/7/1990: Την ένωσή μας επισκέφθηκε για 5 ημέρες
ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών της Ουγγαρίας και
συμμετείχε σε προπονητικό σεμινάριο.
7-9/9/1990: Πραγματοποιήθηκε στα Ν. Μουδανιά
τουρνουά παιδικών ομάδων των Ενώσεων της Ε.Ο.Κ. με
την παρουσία ομοσπονδιακών προπονητών.
20/9/1990: Έγινε σύσκεψη της Νομαρχιακής Αθλητικής Επιτροπής (Ν.Α.Ε.Χ.) Χαλκιδικής στην οποία συμμετείχα και πρότεινα αθλητικά έργα που έπρεπε να γίνουν για
την πρόοδο του αθλητισμού.
14/3/1991: Οργανώθηκαν αγώνες αναπτυξιακού χαρακτήρα στην Αρναία. Τον ίδιο χρόνο οι παιδικές ομάδες της ένωσής μας πήραν μέρος στο περιφερειακό πρωτάθλημα που οργάνωσε η Ένωση Δυτικής Μακεδονίας
(Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.).
24/4/1991: Σε αγώνες μπαράζ για άνοδο κατηγορίας
αγωνίστηκε η ομάδα της Αρναίας και ανέβηκε στη Γ΄ Εθνική
κατηγορία και η γυναικεία ομάδα της Ν. Τρίγλιας στη Β΄ Εθνική Γυναικών. Ύστερα από μια καταπληκτική πορεία η ομάδα
της Ν. Τρίγλιας κέρδισε κατηγορία και την επόμενη περίοδο
αγωνίστηκε στην Α΄ Εθνική Γυναικών. Με μεγάλη χαρά παρακολουθήσαμε στο κλειστό γυμναστήριο της Ν. Τρίγλιας
τους αγώνες με τη γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού, του
Ολυμπιακού και των άλλων της κατηγορίας αυτής.
26-27/10/1991: Η ένωσή μας οργάνωσε στα Ν. Μουδανιά το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ο.Κ. Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος τότε της
Ε.Ο.Κ. κ. Ζαχαρίας Αλεξάνδρου, ο Γ.Γ. κ. Γιώργος Βασιλα22
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7-8/6/2003: Η Ένωσή μας οργάνωσε με μεγάλη επιτυγανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στην
χία το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ενώσεων της Ε.Ο.Κ.
Ουρανούπολη τουρνουά Δημοτικών Σχολείων.
26-30/12/1992: Αθλητές της Ένωσής μας πήραν μέρος στο Ποσείδι Κασσάνδρας με την παρουσία του κ. Βασιλακόόπουλου πρόεδρου τότε της FIBA EUROPE.
στο τουρνουά Χριστουγέννων της Ε.Ο.Κ.
3-8/7/2003: Πανελλήνιοι αγώνες μπάσκετ Νεανίδων
13/2/1993: Η Ένωση οργάνωσε μπασκετική εκδήλωση
στα Ν. Μουδανιά στην οποία τίμησε τον κ. Γ. Βασιλακόπου- (τελική φάση) στη Ν. Καλλικράτεια.
21/2/2004: Πραγματοποιήθηκε το 1ο ALL STAR
λο, πρόεδρο τώρα της Ε.Ο.Κ. και ο σύμβουλος της Ε.Ο.Κ. κ.
Θ. Μπαχάρογλου μίλησε με θέμα «Αθλητισμός και Παιδεία». GAME της Ένωσής μας και τουρνουά παλαιμάχων Βορ19/5/1993: Στα Ν. Μουδανιά και στις 24/5/1993 στην ρά-Νότου.
1-5/4/2004: Οργανώσαμε στην Ιερισσό τους αγώνες
Αρναία οργανώθηκαν συσκέψεις παραγόντων του μπάσκετ για θέματα διαιτησίας, γηπέδων, γραμματείας και γε- του Β΄ Ομίλου του Τσάλεντζ Ράουντ του Πανευρωπαϊκού
νικά αναβάθμισης του αθλήματος. Ομοσπονδιακοί προπο- Πρωταθλήματος Εφήβων με τη συμμετοχή της Ελλάδας,
Βουλγαρίας, Ισραήλ, Πορτογαλίας, Ρωσίας και Εσθονίας.
νητές ασχολήθηκαν και με το γυναικείο μπάσκετ.
14-17/4/2004: Στο κλειστό της Ν. Καλλικράτειας έγι26-30/12/1993: Αθλητές της Ένωσής μας φιλοξενήθηκαν στο τουρνουά Χριστουγέννων της Ε.Ο.Κ. στη Γλυφάδα. ναν οι αγώνες της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος
Το έτος 1994, ύστερα από σύσκεψη των προέδρων των Παίδων των μικτών ομάδων των Ενώσεων της Ε.Ο.Κ.
24-27/3/2005: Πραγματοποιήσαμε το 1ο τουρνουά
Σωματείων της Ένωσης εισηγήθηκα στο Τμήμα Προγραμματισμού της Νομαρχίας Χαλκιδικής την κατασκευή κλει- Εθνικών Ομάδων Παίδων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
στο κλειστό του Πολυγύρου.
στών γυμναστηρίων στην Κασσάν8-10/7/2005:
Οργανώσαμε
δρα, στην Ιερισσό και στη Σιθωνία.
το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της
2/6/1994: Διεθνής φιλικός αγώΕ.Ο.Κ. στη Σιθωνία.
νας μπάσκετ Εθνικών Ομάδων Ελ18-19-20/11/2005: Στο κλειστό
πίδων Ελλάδας-Ρουμανίας στο
της Αρναίας πραγματοποιήσαμε το
κλειστό Πολυγύρου.
1ο Camp Αναπτυξιακού Αγοριών.
20/1/1996: Στα Ν. ΜουδαΤον ίδιο χρόνο για πρώτη φορά
νιά έγινε η Ετήσια Γενική Συνέλευοργανώνουμε τμήμα Μικτής Κοραση της Ε.Ο.Κ. Πάρθηκαν σοβασίδων.
ρές αποφάσεις για την πρόοδο του
26-30/4/2006: Στο κλειστό ΠοΕλληνικού Μπάσκετ, οι οποίες και
λυγύρου με επιτυχία κάνουμε το 2ο
υλοποιήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό.
Το πρώτο Δ.Σ. της τοπικής επιτροπής
Διεθνές τουρνουά Εθνικών Ομά11-12/5/1996: Στα Ν. Μουδατου μπάσκετ Χαλκιδικής (1988).
νιά και στις 7-8/9/1996 στον Πολύ- Στο μέσον (όρθιος) ο πρόεδρος Μιχάλης Κουτσός δων Παίδων με τη συμμετοχή Ελαπό τον Βάβδο.
λάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και
γυρο έγιναν τουρνουά 3Χ3 με μεΚροατίας.
γάλη συμμετοχή μικρών παιδιών.
2-6/7/2009: Πραγματοποιήσαμε στο κλειστό Νικήτης
26-27/10/1996: Πανελλήνιοι Αγώνες μπάσκετ στα Ν.
το τουρνουά φιλίας αγοριών με τη συμμετοχή Ελλάδας,
Μουδανιά.
19/3/1997: Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ (μικτή Χαλκιδι- Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας.
26/6-3/7/2011: Οργανώσαμε στο κλειστό Νικήτης την
κής – μικτή Θεσσαλονίκης) για την οικονομική ενίσχυση
τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίτου Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Χαλκιδικής.
25-26/8/1998: Φιλοξενήσαμε στο ξενοδοχείο Θεο- δων μεταξύ των ομάδων Πτολεμαΐδας, Αρκαδίας, Ρεθύξένια στην Ουρανούπολη Αμερικανική Ομάδα TEAM μνου, Εσπερίδων, Άνω Λιοσίων και ΠΑΟΚ.
Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. «καλλιεργεί» Ανδρικό και Γυναικείο μπάAMERICA ALL STAR.
Το Σεπτέμβριο του 1998 Ομάδα της Σουηδίας SOLVA σκετ και οργανώνει κάθε χρόνο τα παρακάτω πρωταθλήέδωσε 2 αγώνες μπάσκετ με ομάδες Γ΄ Εθνικής της Ένωσής ματα: Α΄ Κατηγορία Ανδρών, Α΄ Κατηγορία Γυναικών, Β΄
Κατηγορία Ανδρών, Κατηγορία Εφήβων, Κατηγορία Παίμας (Μουδανιά και Αρναία).
Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Πε- δων, Κατηγορία Κορασίδων, Κατηγορία Μίνι Αγοριών-Κοριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο πήρα μέρος ριτσιών και Κύπελλο Ανδρών.
Την Ένωση υπηρέτησα από το 1980 έως το 2003. Για
και εισηγήθηκα την κατασκευή κλειστών γυμναστηρίων
δύο περιόδους πρόεδρος ήταν ο κ. Γ. Καλαϊτζής και από το
στη Χαλκιδική.
29-30/1/2000: Πανελλήνιοι αγώνες μπάσκετ στα Ν. 2006 μέχρι σήμερα στο «τιμόνι» της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. είναι ο αρχαιολόγος από τη Νικήτη κ. Θανάσης Μάντζιος.
Μουδανιά.
Για την προσφορά μου στο μπάσκετ τιμήθηκα από την
23/12/2000: Πανελλήνιοι αγώνες μπάσκετ στον ΠολύΕ.Ο.Κ. και από άλλες Ενώσεις. Η Ε.ΚΑ.Σ.Χ. μετά την απογυρο.
18-22/4/2001: Υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Κ. του Δήμου Ν. χώρησή μου, μού απένειμε τον τιμητικό τίτλο του επιτίμου
Μουδανιών και της Ε.ΚΑ.Σ.Χ. διοργανώσαμε τον Ημιτε- Προέδρου.
Είναι μια σύντομη διαδρομή στο μπάσκετ της Χαλκιλικό γύρο του 14ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Κορασίδων στα Ν. Μουδανιά με τη συμμε- δικής και είναι το Α΄ μέρος. Πιστεύω να δοθεί η ευκαιρία
τοχή των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας, Ρωσίας, Σλοβενίας, να γνωρίσετε τη συνέχεια του μπάσκετ διότι και συνέχεια
έχει το μπάσκετ στη Χαλκιδική και συνεχή ανοδική πορεία.
Ιταλίας, Ισραήλ και Φιλανδίας.
23
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η μουσικη παραδοση στον βαβδο
χρηστοσ ΚΟΥΤΣΟΣ
Πολιτικός μηχανικός - Μουσικός

Βαβδινά τραγούδια
Ο Βάβδος, μέσα από την πορεία των αιώνων που
έζησε, παρουσίασε μια έντονη λαϊκή έκφραση μέσα
από τα τραγούδια που τραγούδησε και χόρεψε.
Την αξία των δημοτικών τραγουδιών του Βάβδου
την είχαν αναγνωρίσει και οι κάτοικοι των γειτονικών
χωριών και αρκετοί απ’ αυτούς πήγαιναν στο Βάβδο
στις γιορτές και τα πανηγύρια να ακούσουν τα τραγούδια και να χορέψουν.
Πολλών ειδών τραγούδια συναντάμε στο Βάβδο:
Αηβασιλιάτικα, της κούνιας, αποκριάτικα, νανουρίσματα, ερωτικά, μοιρολόγια, κλέφτικα, ιστορικά, διηγηματικά, του γάμου, σατυρικά, των πανηγυριών, κ.ά.
Ολοκληρωμένη, συστηματική και πλήρης καταγραφή των Βαβδινών τραγουδιών μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει.
Στο βιβλίο του Βάβδου, ‘Βάβδος, διαδρομή στο
χρόνο’, έχουν καταγραφεί στιχουργικά 81 τραγούδια.
Με τα βαβδινά τραγούδια ασχολήθηκαν παλιότερα αρκετοί:
-Γιάννης Παπαγεράκης καθηγητής, με δημοσίευση
τραγουδιών στα Χρονικά της Χαλκιδικής (1970).
-Βασίλης Παπαργυρίου (1983-86) δάσκαλος, με
την ηχογράφηση 40 τραγουδιών με την χορωδία της
ΕΒΘ και το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα.
-Αφεντούλη Μαρούσα μουσικολόγος στο ΑΠΘ
(μουσικολογική καταγραφή 20 τραγουδιών).
-Γιάννης Παπαχρήστου καθηγητής μουσικής, με
εργασία που έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται.

ποίησης μουσικής επιθυμίας.
Ποτέ ο τελευταίος χορευτής δεν ήταν γυναίκα, πάντα ήταν άνδρας, δείγμα ιπποτισμού, ευγένειας και ευαισθησίας απέναντι στο γυναικείο φύλο.
Ιεροτελεστία ο χορός, λοιπόν, με λεπτότητα και
αξιοπρέπεια. Εκεί φαινόταν ο χαρακτήρας των χορευτάδων απογυμωμένος στη θέα και παρατήρηση του
κόσμου ανάλογα με την έκφραση στην ευγένεια, υπερβολή, αυταρέσκεια, σεμνότητα ή και αλαζονεία.
Καθρέφτης της ψυχής η έκφραση στο χορό.
Οργανοπαίχτες
Για να γίνουν όμως όλα αυτά (τραγούδια, μουσική και χορός), δηλαδή ‘της μουσικής τα καμώματα και
του χορού τα παιχνίδια’, προϋπόθεση ήταν οι οργανοπαίχτες.
Ο Βάβδος ήταν και είναι χωριό που πάντα έβγαζε
και βγάζει οργανοπαίχτες και μουσικούς.
Παλιότερα εμπειρικούς, αυτοδίδακτους λαϊκούς με
καταγωγή ή μουσική φλέβα από οικογένεια, αλλά και
χωρίς αυτή την καταγωγή. Οικογένειες: Γιολδασάδες,
Νάϊντάδες, Τυροβζάδες, κλπ.. Οι περισσότεροι οργανοπαίχτες τραγουδούσαν για να καλύψουν τις τραγουδιστικές ανάγκες και είχαν μάλιστα και εξαίρετες
φωνές, γνήσιες, καθαρές, αυθεντικές με πολύ προσωπικό ύφος και καταπληκτικά τσακίσματα (γκάκλεμα).
Όργανα της εποχής κλαρίνο, βιολί, γκάϊντα, λαούτο, ούτι. Πολλά τα κατασκεύαζαν και οι ίδιοι που τα
παίζαν. Διασκέδαζαν και καλύπταν τις μουσικές ανάγκες του χωριού, αλλά πήγαιναν και αλλού, όπως και
πολλοί άλλοι ερχόταν από άλλα μέρη στο Βάβδο για
να παίξουν.
Σχημάτιζαν κομπανίες, 2-3 οργανοπαίχτες μαζί
(κλαρίνο βιολί, λαούτο) και κάλυπταν γάμους, πανηγύρια, γιορτές στο Βάβδο, σε γειτονικά χωριά, μα παίζαν και για πολλούς παραθεριστές στο χωριό, αφού ο
Βάβδος συγκέντρωνε πολύ κόσμο προπολεμικά αλλά
και μεταπολεμικά. Γλέντησαν γεννιές και γεννιές με
βαβδινούς οργανοπαίχτες.
Καλό είναι να γίνει λοιπόν μια καταγραφή όλων
των Βαβδινών μουσικών -παλιών και νέων- και μπορεί να γίνει με ενημέρωσή τους στην Ένωση Βαβδινών
Θεσσαλονίκης-ώστε να έχουμε έναν ακριβή και επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των μουσικών.
Και τέλος προτείνω στα 3α βαβδινά χοροπατήματα,
του χρόνου το 2016, όλοι οι βαβδινοί μουσικοί-οργανοπαίχτες, όσοι μπορέσουν εκείνη τη μέρα να βρεθούμε εδώ σαν μια μεγάλη βαβδινή ορχήστρα, να παίξουμε όλοι μαζί σε ένα πάλκο και να είναι η 1η μεγάλη
μουσική συνάντηση των βαβδινών μουσικών από τον
πιο μεγάλο μέχρι τον μικρότερο ηλικιακά.

Χορός
Κάθε τόπος έχει τους δικούς του χορούς και το δικό
του ξεχωριστό χορευτικό ύφος.
Για τους Βαβδινούς ο χορός ήταν και είναι και σήμερα κάτι ξεχωριστό, ιεροτελεστία και τρόπος άμεσης
έκφρασης συναισθημάτων.
Οι χοροί ήταν κυκλικοί ομαδικοί (καλαματιανός,
συρτός, χασαποσέρβικος) και ο ελεύθερος (καρσιλαμάς).
Βαβδινοί χοροί 1) σταυρωτός, 2)συρματ’κός, 3) σικλιέ (τη μέρα της Παναγιάς, 15 Αυγούστου).
Οι Βαβδινοί χόρευαν ήρεμα, στρωτά, ομοιόμορφα
και ο πρωτοχορευτής κρατούσε με τον δεύτερο μαντήλι, να μπορεί να υπάρχει μια άρθρωση, βασικά για να
έχει ελευθερία στις κινήσεις, στα τσαλίμια και στον αυτοσχεδιασμό, ανάλογα με τη διάθεση, το μεράκι και το
μεράκλωμα από τους οργανοπαίχτες. Σίγουρα κορυφωνόταν αυτή η έκφραση σε κάποιο αυτοσχεδιασμό
του σολίστα μουσικού οργάνου (κλαρίνο, βιολί).
Χόρευαν όλοι με τη σειρά πρώτοι, ασήμωναν τα
όργανα (χαρτούρα) σε ένδειξη επιβράβευσης ή ικανο24
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Από τις εκδηλώσεις και τις εκδρομές του Συλλόγου μας
Από την ομιλία της κυρίας Ηλέκτρας Παπαθανασίου (27-5-2015)

Η ομιλήτρια

Ο κ. Δημ. Κοσμάς

Ο κ. Θεόδ. Τσαμούρης

Το ακροατήριο

Από την χορευτική εκδήλωση στο θεατράκι της Ν. Ελβετίας (10-6-2015)

Ο Καγκελευτός χορός της Ιερισσού

Χορός της Μακεδονίας

Η χορωδία μας συνοδεύει μουσικά του χορευτές

Ο κόσμος
25
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Από τις εμφανίσεις τ

Στο θεατράκι της Νέας Ελβετίας (10-6-2015)

Στο Παλαιόκαστρο (2-5-2015)

Στον Ταξιάρχη (19-5-2015)

Από την εμφάνιση του χορευτικού στ

Στην πλατεία της Βουδαπέστης

Παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης
26
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του χορευτικού μας

Στα Πετροκέρασα (21-6-2015)

Στη Νέα Τρίγλια (31-7-2015)

την Βουδαπέστη (13-19 Ιουνίου 2015)

Παρουσίαση των χορευτικών συγκροτημάτων όλων των χωρών
27
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Από τον εορτασμό της 194ης επετείου
της μάχης των Βασιλικών του 1821 (14-6-2015)

Ο Δεσπότης και οι επίσημοι καλεσμένοι στην τέλεση του μνημοσύνου

Ο ομιλητής κ. Δημ. Κύρου

Η χορωδία μας ψάλλει πατριωτικά τραγούδια

Μαθητές του Γυμνασίου Γαλάτιστας μετέχουν στον εορτασμό

Η επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του μνημείου μπροστά στον ανδριάντα του καπετάν Χάψα ψάλλεται από τον Σεβ. Μητρ. κ.κ. Απόστολο

Ο ανδριάντας του καπετάν Χάψα και η αναπαράσταση της μάχης

Η Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας
28
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Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
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Δημητριοσ Θ. Κύρου
Φιλόλογος-Θεολόγος

Κατά τή

διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας πολλά
ἀπό τά ἱδρυθέντα τότε χωριά καί διάφοροι συνοικισμοί
τῆς Χαλκιδικῆς καί τῆς ἄλλης Μακεδονίας εἶχαν ξενόφωνες ὀνομασίες (κυρίως τουρκικές).
Μετά τήν Ἀπελευθέρωση τό 1912 καί γιά 16 ἀκόμη
χρόνια οἱ ὀνομασίες αὐτές παρέμεναν ἀμετάβλητες.
Στό μεταξύ τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1924 ἡ Χαλκιδική
ἀπό Ὑποδιοίκηση, πού ἦταν ἀπό τό 1912, ὑπαγό-μενη
στήν Ὑποδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ἔγινε Νομαρχία,
Νομός. Ὁ Νομός Χαλκιδικῆς ἀποσπασθείς ἀπό τόν
Νομό Θεσσαλονίκης ἀποτελεῖτο ἀπό τήν Ὑποδιοίκηση
Χαλκιδικῆς, τήν Περιφέρεια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί μερικά χωριά ἀποσπασθέντα ἀπό τίς Ὑποδιοικήσεις Θεσσαλονίκης καί Λαγκαδᾶ μέ ἕδρα τόν Πολύγυρο.
Ὁ νέος Νομός διαιρέθηκε σέ δύο Ὑποδιοικήσεις,
τῆς Χαλκιδικῆς μέ ἕδρα τόν Πολύγυρο καί τῆς Λιαριγκόβης μέ ἕδρα τή Λιαρίγκοβη1.
Στά τέλη τοῦ 1925 ἄρχισε μέ πρωτοβουλία τῆς Πολιτείας (Κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου) ἡ διαδικασία
τῆς μετονομασίας.
Συγκεκριμένα: Τόν Νοέμβριο τοῦ 1925 τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μέ Ἐγκύκλιό του ἔδωσε ἐντολή
στή Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης νά συστήσει

στή Θεσσαλονίκη ἑπταμελή (Κεντρική) Ἐπιτροπή
ἀπό ἀνώτερους ὑπαλλήλους, ἡ ὁποία νά ἀναλάβει
«τήν ἐργασία τῆς μετονομασίας τῶν ξενοφώνων χωρίων καί Κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας»2. Ἡ Ἐπιτροπή συστάθηκε καί ἡ Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης
μέ τήν μέ ἀριθμό 42107/1925 Διαταγή3 ἐξουσιοδότησε τόν Ὑποδιοικητή Λιαριγκόβης Δ. Σ. Λέκκα4
νά σχηματίσει στή Λιαρίγκοβη Τοπική Ἐπιτροπή,
«ἥτις ἤθελεν ἀσχοληθεῖ εἰς τήν συγκέντρωσιν τῶν
ἀναγκαίων στοιχείων διά τήν μετονομασίαν ὅλων
τῶν ξενοφώνων χωρίων καί συνοικισμῶν τῆς περιφερείας τῆς Ὑποδιοικήσεως». Ὁ Ὑποδιοικητής Λιαριγκόβης μέ τό μέ ἀριθμό 892/9-12-1925 Ἔγγραφό
του πρός τόν Λιαριγκοβινό ἰατρό Γρηγόριο Σαραφιανό5 (μέ κοινοποίηση πρός τόν ἑδρεύοντα στή Λιαρίγκοβη Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους
Σωκράτη6, τόν Ὑποδιευθυντή τοῦ Ἡμιγυμνασίου
Λιαριγκόβης Ἀντώνιο Νικολάου7 καί τόν ἰατρό Νικόλαο Μαρμαρᾶ8) τόν παρακάλεσε νά δεχθεῖ τήν
ἀνάθεση τῆς παραπάνω ἐργασίας, δηλ. τή συγκρότηση Ἐπιτροπῆς, νά συμμετάσχει σέ συνεδρίασή της
μέ Πρόεδρο τόν Μητροπολίτη καί νά ἐπιμεληθεῖ τή
συμπλήρωση καί τήν ἐπιστροφή τῶν ἔντυπων δελτί-

Σημειώσεις:
1
Βλ. ἐνδεικτικά: Δημ. Θ. Κύρου, Ἡ σύσταση τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς (Πληροφορίες ἀπό ἀνέκδοτο Ἔγγραφο τῆς Γενικῆς
Διοικήσεως Θεσσαλονίκης), ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, τχ.
22/ Ἰαν. – Μάρτ. 2015, σσ. 9-10.
2
Δέν ἔχουμε ὑπόψη μας αὐτούσια τήν Ἐγκύκλιο αὐτή.
3
Δέν ἔχουμε ὑπόψη μας αὐτούσια τή Διαταγή αὐτή.
4
Δέν ἔχουμε ἄλλες πληροφορίες γι’ αὐτόν.
5
Ὁ Γρηγόριος Σαραφιανός γεννήθηκε τό 1865. Ἦταν ἀπόφοιτος
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1892 καί διδάκτορας τῆς «Ἰατρικῆς χειρουργικῆς καί Μαιευτικῆς» τοῦ ἴδιου
Πανεπιστημίου. Ἄσκησε τό ἰατρικό ἐπάγγελμα στά χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας (1892-1912) στόν Ἴσβορο (Στρατονίκη), στήν
Ἑταιρεία Μεταλλείων Κασ-σάνδρας, στή Λιαρίγκοβη καί στόν
Πολύγυρο καί μετά τήν Ἀπελευθέρωση στή Λιαρίγκοβη. Χρημάτισε γιά πολλά χρόνια Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας Λιαριγκόβης. Συγκαταλέγεται ὡς ἰατρός στούς ἄοπλους Μακεδονομάχους (1904-1908). Ἐπίσης χρημάτισε βουλευτής Θεσσαλονίκης
– Χαλκιδικῆς στά χρόνια 1915-1920. Πέθανε τό 1937. (Περισσότερα βλ. ἐνδεικτικά: Ἀγγέλου Κ. Ἀνεστοπούλου, Ὁ Μακεδονικός
Ἀγώνας 1903-1908, τόμ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1969, σσ. 292-294,
Ἀθηνᾶς Τζινίκου – Κακούλη, Γιατροί στόν Μακεδονικό Ἀγώνα,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 294, καί Δημ. Θ. Κύρου, 1. Ὁ Μακεδονικός
Ἀγώνας καί ἡ Χαλκιδική, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, τχ.
48-49, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 260, καί 2.Ὁ γιατρός καί βουλευτής

Γρηγόριος Ἀναστασίου Σαραφιανός (1865-1937). (Βιογραφικά), ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 93/ Ὀκτ. – Δεκ. 2011, σ. 7).
6
Γιά τόν Μητροπολίτη Σωκράτη βλ. ἐνδεικτικά: Δημ. Θ. Κύρου,
Ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης (1866 – 1944), Ἀρναία 2011, σσ. 350.
7
Ὁ Ἀντώνιος Νικολάου, ἀγνώστου καταγωγῆς, ὑπηρέτησε ὡς
Διευθυντής τοῦ Ἡμιγυμνασίου Λιαριγκόβης κατά τό σχ. ἔτος
1925 – 1926 [βλ. «Βιβλίον Πράξεων τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἡμιγυμνασίου Λιαριγκόβης» 1915 – 1940, Ἠλ. Παπαθανασίου, Ἀρναία
ἡ παλιά Λιαρίγκοβη. Ὄψεις ἀπό τήν σχολική της Ἐκπαίδευση
καί τήν κοινωνία της, στό τέλος τοῦ 19ου καί ἀρχές τοῦ 20οῦ
αἰῶνα, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 139, καί Δημ. Θ. Κύρου, 1. Καταγραφή Ἀρχείων. ΚΑ΄(6). Κατάλογος Ἐγγράφων Ἀρχείου Λυσιμάχου Γρ. Σαραφιανοῦ, ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 47/ Ἀπρ. - Ἰούλ. 2000, σ.
4 (Ἔγγρ. 131) καί σ. 5 (Σημ. 24), 2. Ὁ Μητροπολίτης …, ὅ.π., σσ.
81 καί 126 (Σημ. 339), καί 3. Ἡ μετονομασία τῆς Λιαρίγκοβης
σέ Ἀρναία, ΑΡΝΑΙΑ, τχ. 104/Ἰούλ. – Σεπτ. 2014, σσ. 16-17 καί
19 (Σημ. 22)].
8
Ὁ γιατρός Νικόλαος Μαρμαρᾶς τοῦ Κωνσταντίνου (Κωστῆ)
γεννήθηκε τό 1900 (βλ. «Μητρῷον τῶν Ἀρρένων τῆς Κοινότητος Ἀρναίας τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς καταρτισθέν ἐν ἔτει
1925»). Περισσότερα βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Καταγραφή Ἀρχείων. ΚΑ΄(6), ὅ.π., σσ. 4 (Ἔγγρ. 131) καί 5 (Σημ. 25), ὅπου (πιό
κάτω) ὑπάρχει καί οἰκογενειακή φωτογραφία (ὁ πατέρας μέ τά
7 παιδιά του).
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ων ἐρωτημάτων9, πού εἶχαν σταλεῖ, πρίν ἀπό τίς 15
Ἰανουαρίου 1926.
Αὐτούσιο τό κείμενο τοῦ Ἐγγράφου10 ἔχει ὡς ἑξῆς:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			
Ἐν Λιαριγκόβῃ τῇ 9η Δεκεμβρίου 1925
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΛΙΑΒΙΓΚΟΒΗΣ
				
Πρός
Ἀριθ. Πρωτ. 892
Τόν κ. Γρηγόριον Σαραφιανόν,
Ἰατρόν
				
Ἐνταῦθα
Ἡ Γενική Διοίκησις Θεσσαλονίκης, συνεπείᾳ σχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν,
συνέστησεν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς ἑπταμελῆ Ἐπιτροπήν, ἐξ
ἀνωτέρων ὑπαλλήλων, εἰς ἥν ἀνέθεσε τήν ἐργασίαν
τῆς μετονομασίας τῶν ξενοφώνων χωρίων καί Κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας, διά δέ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 42107 ἐ.
ἔ. διαταγῆς της ἐξουσιοδότησεν ἡμᾶς νά σχηματίσωμεν ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ὑποδιοικήσεως Τοπικήν Ἐπιτροπήν, ἥτις ἤθελεν ἀσχοληθῇ εἰς τήν συγκέντρωσιν τῶν
ἀναγκαίων στοιχείων διά τήν μετονομασίαν ὅλων τῶν
ξενοφώνων χωρίων καί συνοικισμῶν τῆς περιφερείας
τῆς Ὑποδιοικήσεως.
Ἔχομεν ὅθεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν ὅπως,
ἀφοῦ δεχθῆτε τήν ἀνάθεσιν ὑμῖν τῆς ἐργασίας ταύτης, εὐαρεστηθῆτε νά συνέλθητε εἰς συνεδρίασιν, ὑπό
τήν προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου,
καί ἐπιμεληθῆτε τῆς καταλλήλου συμπληρώσεως τῶν
ἀποστελλομένων ὑμῖν ἐντύπων δελτίων ἐρωτημάτων.
Θεωροῦντες περιττόν νά ἐξάρωμεν τήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τῆς ἀλλαγῆς τῶν ξενοφώνων τοπονυμιῶν, ἔργου ἐθνικωτάτου, εἰς τήν ἐπιτυχίαν τοῦ ὁποίου
δέν ἀμφιβάλλομεν, ὅτι θά συντείνητε, ἐπιδεικνύοντες
τό προσῆκον ἐνδιαφέρον, σᾶς παρακαλοῦμεν ὅπως
ἐπιστρέψητε ἡμῖν τά ἀποστελ-λόμενα ἔντυπα δελτία
καί τά τυχόν χρησιμοποιηθησόμενα χειρόγραφα τοιαῦτα ὅσον ἔνεστι τάχιον καί, εἰ δυνατόν, πρό τῆς 15ης
Ἰανουαρίου τοῦ ἐλευσομένου ἔτους.

Κοινοποίησις
1. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Σωκράτην
2. κ. Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ἡμιγυμνασίου
3. κ. Νικ. Μαρμαρᾶν, Ἰατρόν».
Ἡ Ἐπιτροπή συνεδρίασε (ὑποθέτουμε ἀρκετές
φορές, ὅπως διαφαίνεται ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ Ἐγγράφου) καί στίς 8 Μαϊου τοῦ 1926 συνέταξε τό ἀπα-

ντητικό Ἔγγραφο μέ τίτλο: «Ἔκθεσις τῆς ἐπί τῶν τοπωνυμιῶν Ὑποδιοικήσεως Λιαριγκόβης Ἐπιτροπῆς», πού
ἦταν μιά ἁπλή γνωμοδότηση.
Αὐτούσιο τό κείμενο τῆς Ἔκθεσης ἔχει ὡς ἑξῆς (μέ
ὑπογράμμιση τῶν μικρολαθῶν):
« Ἔκθεσις τῆς ἐπί τῶν τοπωνυμιῶν Ὑποδιοικήσεως
Λιαριγκόβης Ἐπιτροπῆς11.
Ἔχομεν τήν τιμήν ἐπί τοῦ ὑπ΄ ἀριθ. 892 ἀπό 9-12-25
ἐγγράφου Ὑμῶν δι’ οὖ ἀνετέθη ἡμῖν ἡ μετονομασία τῶν
ξενοφώνων χωρίων καί συνοικισμῶν τῆς περιφερείας
τῆς Ὑποδιοικήσεως Λιαριγκόβης, νά γνωμοδοτήσωμεν
τά ἑξῆς εἰς ἅ κατελήξαμεν κατόπιν τῆς συγκεντρώσεως
τοῦ πρός τοῦτο χρησίμου στοιχείου.
1. Λιαρίγκοβα. Δύο γνῶμαι περί ταύτης ὑπάρχωσιν.
α) Ἄρναι ἤ β) Αὐγαία12 .
α) Ἄρνας ἀναφέρει ὁ Θουκυκίδης ἐν Δ, 103. «Ἐπί
ταύτην οὖν Βρασίδας, ἄρας ἐξ Ἄρνων τῆς Χαλκιδικῆς
ἐπορεύετο τῷ στρατῷ καί ἀφικόμενος περί δείλην ἐπί
τόν Αὐλῶνα καί Βρωμίσκον, ᾗ ἡ Βόλβη λίμνη ἐξίησιν
εἰς τήν θάλασσαν, καί δειπνοποιησάμενος, ἐχώρει τήν
νύχτα. Χειμών δέ ἦν καί ὑπένιφεν».
Ἐπειδή δέ ἡμίσειαν ὥραν ἔξω τῆς Λιαριγκόβης ἐπί
τοῦ ὑψώματος τοῦ Προφήτου Ἠλίου σώζονται λείψανα Πελασγικῶν τειχῶν, ἡ δ’ ἐκ τῆς θέσεως ταύτης
ἀπόστασις μέχρι τῆς ἐκβολῆς ἐκ Βόλβης λίμνης εἰς
τήν θάλασσαν συμφωνεῖ μέ τήν μαρτυρίαν τοῦ Θουκυδίδου, οὖσα περί τάς 7 ὥρας, ὅσας δηλαδή ἀκριβῶς
ἐχρειάζετο στράτευμα ἐκκινῆσαν ἐξ Ἀρνῶν τήν πρωΐαν
νά φθάσῃ ἐν μέσῳ χειμῶνος περί τήν δείλην εἰς τόν
Αὐλῶνα καί Βρωμίσκον, τήν ἐκβολήν τῆς Βόλβης λίμνης εἰς τήν θάλασσαν, εὐλόγως εἰκάζεται παρ’ ὅλων
τῶν διελθόντων ἐντεῦθεν ἀρχαιολόγων ὅτι πρόκειται
προφανῶς περί ἀκροπόλεως τῆς παρά Θουκυδίδου
ἀναφερομένης πόλεως Ἀρνῶν τῆς Χαλκιδικῆς.
Διά τοῦτο προτείνεται ἡ μετονομασία τῆς Λιαριγκόβης εἰς Ἄρνας, ἥτις ἄλλως τε μετονομασία καί πρό
πολλοῦ ἔχει καθιερωθῆ εἰς τάς σφραγῖδας τῆς Δικαστικῆς καί Ἀγρονομικῆς ὑπηρεσίας.
β) Αὐγαίαν ἀορίστως ἀναφέρει Πτολεμαῖος, ἐκ
παρατιθεμένης δέ ἐπιστολῆς μανθάνομεν ὅτι ὁ Ἀρχαιολόγος Κίγκ ἐν ἀνακοινώσει εἰς τήν ἐν Κοπεγχάγῃ
Ἀκαδημείαν τοποθετεῖ ἐπί τοῦ προρρηθέντος ὑψώματος τοῦ Προφήτου Ἠλίου τήν ἐν τῷ συννημένῳ χάρτῃ
τοῦ Πτολεμαίου σημειουμένην Αὐγαίαν, ὑπ’ αὐτοῦ καί
μόνον ἀναφερομένην.
Στερούμενοι τῶν σχετικῶν πρός τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ
Ἀρχαιολόγου Κίγκ δέν δυνάμεθα ν’ ἀποφανθῶμεν ἐπί τούτου, ἐφ’ ὅσον καί ὁ Πτολεμαῖος ἀορίστως ἀναφέρει, ὁ δέ
παρατιθέμενος χάρτης οὐδόλως μᾶς βοηθεῖ πρός εὕρεσιν
τῆς ἀληθείας, ἄν τά πολλά ἐσφαλμένοι. Τοὐναντίον μάλι-

Σημειώσεις:
9
Δέν γνωρίζουμε, ἄν σώζονται σέ κάποιο Ἀρχεῖο τά ἔντυπα αὐτά.
10
Περίληψη τοῦ Ἐγγράφου βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Καταγραφή
Ἀρχείων. ΚΑ΄(6), ὅ.π., σ. 4 (Ἔγγρ. 131).
11
Ἐλάχιστη ἀναφορά στήν Ἔκθεση βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Καταγραφή Ἀρχείων. ΚΑ΄(6), ὅ.π., σ. 5 (Σημ. 22), καί αὐτούσιο τό ἀναφερόμενο στή Λιαρίγκοβα τμῆμα της βλ. Δημ. Θ. Κύρου, Ἡ μετονο-

μασία…, ὅ.π., σσ. 16-17.
12
Μετονομάσθηκε Ἀρναία μέ τή συνένωση τοῦ θέματος τῆς πόλης Ἆρναι (Ἀρν-) καί τῆς κατάληξης τῆς πόλης Αὐγαία (- αία)!
(βλ. σχετικό ἄρθρο τῆς Σημ. 7 καί Ἀλεξ. Θ. Δρακάκη – Στυλ. Ι.
Κούνδουρου, Ἀρχεῖα περί τῆς συστάσεως καί ἐξελίξεως τῶν Δήμων καί Κοινοτήτων 1836-1939 καί τῆς διοικητικῆς διαιρέσεως
τοῦ κράτους, τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1940, σ. 719).

Μετά τιμῆς
Ὁ Ὑποδιοικητής Λιαριγκόβης
Δ. Λέκκας
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στα τοποθετεῖ αὐτήν ἀνατολικῶς τοῦ Χαβρίου ποταμοῦ,
ἐάν τά λείψανα τῆς πόλεως εἶναι δυτικῶς τούτου.
2. Ρεβενίκια δέον νά μετονομασθοῦν Ραβονίκια13,
διότι κατά Κίγκ ἐγένετο νίκη ἐνταῦθα τῷ 1200 μ.Χ.
τῶν Ἀράβων.
3. Ἱερισσός δέον νά λάβῃ τό ἀναμφισβήτητον
ἀρχαῖον ὄνομα Ἄκανθος. Οἱ κάτοικοι θέλουν Ἱερισσός14, οὗ προτιμότερον Ἐρισσός.
4. Στάγειρα μένουν ἀμετάβλητα ἀρχαία πόλις.
5. Ἴσβορος (Στρατονίκη) δέον νά μετονομασθῇ Σιδηρόκαυσον15, ὡς ἐλέγετο ἐπί Βασιλείου Μακεδόνος
τῷ 886 μ.Χ. (ἰδέ τό Ἅγιον Ὄρος σελίς 24-25 Σμυρνάκι).
6. Στρατόνι δέον νά μετονομασθῇ Στρατονίκη16.
Ἀρχαία πόλις.
7. Σταυρός μένει ἀμετάβλητον.
8. Παλαιοχώριον μένει ἀμετάβλητον.
9. Νεοχώριον
»
»
10. Στανός
»
»
11. Βαρβάρα
»
»
12. Λιψάσδα δέον νά μετονομασθῇ Ὀλυμπιάς.
Ἀρχαία πόλις.
13. Πρόβλακας συνοικισμός, δέον νά μετονομασθῇ
Σάνη παρ’ Ἡροδότῳ17.
14. Ξηροπόταμον συνοικισμός δέον νά μετονομασθῇ Οὐρανούπολις παρ’ Ἡροδότῳ18.
15. Προσφόριον
»
μένει ἀμετάβλητον19.
16. Ἀμμουλιανή
»
»
»
17. Ἅγιος Δημήτριος συνοικισμός. Οἱ κάτοικοι θέλουν νά μετονομασθῇ Νέα Ἀφθόνη20.
18. Στρόλογγος. Οἱ κάτοικοι θέλουν νά μετονομασθῇ Νέα Μάδυτος21.
19. Μόδι μένει ἀμετάβλητον.
20. Παζαρούδα. Γνωμοδοτοῦμεν νά μετονομασθῇ
Ἀγορά καί ὄχι Νέα Ἀγορά ὡς θέλουν οἱ κάτοικοι22.
21. Κοκκαλοῦ. Οἱ κάτοικοι θέλουν νά μετονομασθῇ
Καλλιθέα23, ὡς ἐκ τῆς καλῆς θέας, ἥν ἔχει ἔκ τινος
ὑψώματος παρακειμένου.
22. Λουζίκι, ὅπερ κατά λάθος ὠνομάσθη Μελισ-

σουργός, οἱ κάτοικοι προτείνουν νά μετονομασθῇ
Φάρος ἤ Φανός24 , λόγῳ ὑψώματος, ὑπερκειμένου
τοῦ χωρίου ὀνομαζομένου Φανοῦ.
23. Γομάτι μένει ἀμετάβλητον.
24. Ἐγρί Μπουτζάκι κατ’ ἀπαίτησιν τῶν κατοίκων
Νέα Ἁπολλωνία.
25. Κάτω Ῥαβνά ονομάστηκε Μαραθόκαμπος25.
26. ΝτερέΜαχαλᾶς ονομάστηκε Πλάτανος26.
27. Ἰσά Ὄμπασι ονομάστηκε Ἀετοῦ ῥάχη27 .
28. Σουφλάρ ονομάστηκε Ἀγγελοχώριον.
29. Τεκρῆ Βερμωσλῆ ονομάστηκε Στενοχώριον28.
30. Ἄλτσαλι ονομάστηκε Ξηροχώριον29.
31. Ἄκτοπρακ ονομάστηκε Ἁσπρόχωμα καί
32. Χαλίλ -Τσιτσεκλί ονομάστηκε Πέρινθος30 .

Σημειώσεις:
13
Μετονομάσθηκε Μεγάλη Παναγία, λόγω τῆς Ἐκκλησίας –
Προσκυνήματος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πού ἦταν κτισμένη ἐκεῖ κοντά, ὕστερα ἀπό τήν ἀνεύρεση τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας τό 1860. (βλ. καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 720).
14
Ἔγινε τό θέλημα τῶν κατοίκων.
15
Μετονομάσθηκε σέ Στρατονίκη (βλ. καί παραπομπή Σημ. 12,
σ. 725).
16
Παρέμεινε, ὅπως ἦταν, ἀλλά μέ τή μορφή Στρατώνι (ον).
17
Μετονομάσθηκε Νέα Ρόδα, λόγω τῶν προσφύγων, πού ἦρθαν
ἀπό τά Ρόδα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ Σάνη ἦταν ἀποικία τῶν Ἀνδρίων, ἱδρυθεῖσα τόν 7ο αἰ. π.Χ., καί βρισκόταν κοντά στή μετέπειτα
διώρυγα τοῦ Ξέρξη, ὅπου βρίσκεται ὁ Πρόβλακας (Ἡρόδ. Ζ΄, 22).
18
Παρέμεινε, ὡς συνοικισμός, μέ τήν ἴδια ὀνομασία.
19
Μετονομάσθηκε Οὐρανούπολις (ἐπειδή ἐκεῖ κοντά βρισκόταν
ἡ ἀρχαία πόλη Οὐρανίων πόλις).
20
Μετονομάσθηκε, ὡς οἰκισμός, Πυργαδίκια. Ἡ Ἀφθόνη εἶναι
χωριό τοῦ νησιοῦ Μαρμαρᾶ τῆς Προποντίδας, ἀπ’ ὅπου προέρχονται οἱ κάτοικοι τῶν Πυργαδικίων, ὡς πρόσφυγες.

Ἔγινε τό θέλημα τῶν κατοίκων.
Μετονομάσθηκε Ἀπολλωνία, λόγω τῆς γειτνίασής της μέ τήν
Ἀπολλωνία, ἀπ’ τήν ὁποία «διῆλθεν» ὁ Ἀπ. Παῦλος (σύμφωνα
μέ τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, κεφ.17, 1), (βλ. καί παραπομπή
Σημ. 12, σ. 719).
23
Παρέμεινε, ὅπως ἦταν.
24
Ὁριστικά ὀνομάσθηκε Μελισσουργός (βλ. καί παραπομπή Σημ.
12, σ. 721).
25
Μετονομάσθηκε Μαραθοῦσα (βλ. καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).
26
Μετονομάσθηκε Πλατανοχώρι (συνοικισμός Μαραθούσας)
(βλ. καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).
27
Μετονομάσθηκε Γερακιά (συνοικισμός Μαραθούσας) (βλ. καί
παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).
28
Μετονομάσθηκε Ξηρόρεμα (συνοικισμός Ν. Ἀπολλωνίας) (βλ.
καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).
29
Μετονομάσθηκε Μελισσόποταμος (συνοικισμός Ν. Ἀπολλωνίας) (βλ. καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).
30
Μετονομάσθηκε Κρεμαστόν (συνοικισμός Ν. Ἀπολλωνίας),
(βλ. καί παραπομπή Σημ. 12, σ. 721).

Ἐν Λιαριγκόβῃ τῇ 8ῃ Μαΐου 1926
Ὁ Πρόεδρος
Τά μέλη
† Ἱερισσοῦ κ(αι)΄ Ἁγ. Ὄρους Σωκράτης Γρ. Σαραφιανός
				
Ν. Μαρμαρᾶς
				
Ἀ. Νικολάου».
Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή Θεσσαλονίκης ἔχοντας ὑπόψη
τήν παραπάνω Ἔκθεση - Γνωμοδότηση μετονόμασε τά
χωριά καί τούς συνοικισμούς ἀλλοῦ συμφωνώντας καί
ἀλλοῦ διαφωνώντας (βλ. τίς σχετικές Σημειώσεις) μέ τήν
ἔκδοση Διαταγμάτων, πού δημοσιεύονταν στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ἀπό τό 1926 μέχρι τό 1928
(βλ. φωτοτυπική ἀνατύπωση ἑνός ἀποσπάσματος).
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OΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επιμέλεια: Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης
Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Με την

ευκαιρία της δημοσίευσης της εργασίας του κ. Δημητρίου Κύρου, που αφορά στους οικισμούς
κυρίως της βόρειας Χαλκιδικής, έκρινα σκόπιμο να δημοσιευθούν ως συνέχεια και στοιχεία για τους οικισμούς
του νότιου τμήματός της, που στο σύνολό τους σχεδόν είναι προσφυγικοί, ώστε να υπάρχει στοιχειωδώς μία
ισορροπία πληροφόρησης και μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους οικισμούς του νομού μας.
Τα στοιχεία τα πήρα από το εξαίρετο και πολύτιμο βιβλίο (365 σελίδων με παράθεση τεκμηριωμένων πληροφοριών, χαρτών, τοπογραφικών σχεδίων, φωτογραφιών και πινάκων κλπ.,για όλους τους προσφυγικούς οικισμούς), που συνέγραψε η Dr αρχιτέκτων-αρχαιολόγος κ.Μαρία Λιλιμπάκη Σπυροπούλου και εξέδωσε το 2004
η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως Χαλκιδικής με Νομάρχη τον κ. Αργ. Λαφαζάνη, επίλεκτο μέλος
του Συλλόγου μας, και τα προσφέρω στους αναγνώστες του Παγχαλκιδικού Λόγου για διευκόλυνση στην αναζήτηση των ιστορικών κλπ. στοιχείων, που αφορούν στη σύσταση των προσφυγικών οικισμών την περίοδο μετά
το 1922, έτος που στην Ελλάδα ήρθε το μεγάλο κύμα των προσφύγων.
Οι προσφυγικοί οικισμοί της Χαλκιδικής οργανώθηκαν μετά το 1922 σε αγιορείτικα μετόχια (Κατηγορία Α), στους προϋφιστάμενους οικιστικούς
πυρήνες απ΄ όπου αποχώρησε ο μουσουλμανικός

πληθυσμός (Κατηγορία Β) και στα τσιφλίκια της περιοχής (Κατηγορία Γ). Οι επιμέρους αυτές κατηγορίες των 34 οικισμών καταγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

Κατηγορίες προσφυγικών οικισμών
Κατηγορία Α

(22)

Κατηγορία Β

(10)

Κατηγορία Γ

(2)

Άγ. Παύλος

Χ

Άγ. Παντελεήμων

Χ

Νέα Μουδανιά

Χ

Αμμουλιανή

Α

Ελαιοχώρια

Χ

Ολυμπιάδα

Α

Βατοπέδι

Χ

Λάκκωμα

Χ

Διονυσίου

Χ

Νέα Γωνιά

Χ

Ζωγράφου

Χ

Νέα Ηράκλεια

Χ

Καλαμίτσι

Χ

Νέα Τένεδος

Χ

Καλλιθέα

Χ

Πετράλωνα

Χ

Μεταμόρφωση

Χ

Πρινοχώρι

Χ

Νέα Καλλικράτεια

Χ

Ροδόκηπος

Χ

Νέος Μαρμαράς

Χ

Σήμαντρα

Χ

Νέα Πλάγια

Χ

Νέα Ποτίδαια

Χ

Πλατανοχώρι

Χ

Νέα Ρόδα

Α

Πορταριά

Χ

Νέα Σύλλατα

Χ

Νέα Τρίγλια

Χ

Νέα Φλογητά

Χ

Νέα Φώκαια

Χ

Όλυνθος

Χ

Ουρανούπολη

Α

Πυργαδίκια

Α

Σάρτη

Χ

Σωζόπολη

Χ

Το Πλατανοχώρι και η Πορταριά δεν είναι προσφυγικοί οικισμοί, σχεδιάστηκαν όμως με κοινή
διαδικασία από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας.

Επεξήγηση: (Χ) = Επαρχία Χαλκιδικής, (Α) = Επαρχία Αρναίας
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Η ίδρυση των προσφυγικών οικισμών στα αγιορείτικα μετόχια σχετίστηκε με τη δυνατότητα αξιοποίησης της προσφερόμενης γης, την παραγωγικότητα των τόπων και τη βιωσιμότητα της προηγούμενης
γεωργικής χρήσης. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή
της θέσης από μέρους της Πολιτείας είχε η έκταση
της διαθέσιμης γης και η ευχέρεια ενοποίησης δύο
ή περισσοτέρων μετοχίων για το σχηματισμό και την
απόδοση ικανοποιητικής κτηματικής περιοχής στο νέο
πληθυσμό. Λήφθηκαν επίσης υπόψη τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά, όπως ήταν η ύπαρξη φυσικού λιμένα
ή δασικών εκτάσεων, η εύκολη προσπέλαση από τη
θάλασσα, η απόσταση από προϋφιστάμενο οικισμό
κ.ά. Δεν έλειψαν όμως οι περιπτώσεις , που αντί άλλων
κριτηρίων, η εγκατάσταση έγινε μετά από υπόδειξη
ανθρώπων που ήταν σε θέση να γνωρίζουν την περιοχή, αλλά ακόμα και από τους ίδιους τους πρόσφυγες,
σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και τις προηγούμενες εμπειρίες. Στις περιπτώσεις των μετοχίων τα υπάρχοντα κτίσματα λειτούργησαν ως πρώτα καταλύματα
των προσφυγικών οικογενειών.
Οι οικισμοί που αναπτύχθηκαν σε αγιορείτικα
μετόχια χωροθετήθηκαν διάσπαρτα, κυρίως κατά
μήκος της παραλιακής ζώνης. Η ζώνη αυτή, που ήταν
έως τότε αραιοδομημένη λόγω της παρουσίας παραθαλάσσιων ελών και της κατοίκησης κυρίως της ενδοχώρας για τον κίνδυνο επιθέσεων, ενισχύθηκε με τη
δημιουργία των νέων οικισμών. Με προσεκτικότερη
παρατήρηση διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι από
τους οικισμούς βρίσκονται πάνω σε πορείες αδιαμόρφωτες και με μεγάλες δυσκολίες ως προς τις μετακινήσεις τότε, πορείες όμως που σήμερα αποτελούν σημαντικούς οδικούς άξονες, τόσο στο ηπειρωτικό τμήμα,
όσο και στις χερσονήσους. Η αρχικά απαλλοτριωθείσα γη, που αποτέλεσε την κτηματική περιοχή των οικισμών, συνολικά υπολογίζεται σε 306.144 στρ.
Οι οικισμοί που αναπτύχθηκαν σε ανταλλάξιμες
γαίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της Χαλκιδικής, στην Καλαμαριά. Οι θέσεις αυτές κατοικούνταν
από μουσουλμάνους, που αποχώρησαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά και από γηγενείς χριστιανούς, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν με τρόπο ανάλογο
με τους πρόσφυγες ως προς τη γεωργική αποκατάσταση. Η αρχικά απαλλοτριωθείσα γη της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται σε 163.729 στρ.
Οι οικισμοί που αναπτύχθηκαν σε μεγάλες ιδιοκτησίες (τσιφλίκια) είναι περιορισμένοι. Τα τσιφλίκια
στα οποία οργανώθηκαν ανήκαν κυρίως σε μουσουλμάνους. Φέρονται όμως ως ιδιοκτήτες και χριστιανοί
γηγενείς. Οι τόποι αυτοί είναι παραθαλάσσιοι και αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς λόγω της σημαντικής,
από οικονομικής πλευράς, θέσης τους. Η συνολική
έκταση της γης της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται σε
17.123 στρ.

Συγκεντρωτικά οι οικισμοί της κατηγορίας αυτής
οργανώθηκαν στα αγιορείτικα μετόχια με την παρακάτω αντιστοίχιση.
Κατηγορίες προσφυγικών οικισμών
Οικισμός

Αγιορείτικο μετόχι

Άγ. Παύλος

Μετόχι Ι. Μονής Αγ. Παύλου Καλαμαριάς

Αμμουλιανή

Μετόχι Ι. Μονής Βατοπεδίου
Μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου

Βατοπέδι

Μετόχι Ορμύλιας Ι. Μονής Βατοπεδίου

Διονυσίου

Μετόχι Καλαμαριάς Ι. Μονής Διονυσίου
Μετόχι Ι. Μονής Κωνσταμονίτου

Ζωγράφου

Μετόχι Καλαμαριάς Ι. Μονής Ζωγράφου

Καλαμίτσι

Μετόχι Σιθωνίας Ι. Μονής Διονυσίου

Καλλιθέα

Μετόχι Ι. Μονής Αγ. Παντελεήμονος (Ρώσικο)

Μεταμόρφωση

Μετόχι Βόζινα Ι. Μονής Ξενοφώντος

Ν. Καλλικράτεια

Μετόχι Ι. Μονής Ξενοφώντος
Μετόχι Καρβουνό Ι. Μονής Αγ. Αναστασίας

Νέος Μαρμαράς

Μετόχι Αζάπικο Ι. Μονής Παντοκράτορας
Μετόχι Σιθωνίας Ι. Μονής Εσφιγμένου
Μετόχι Μπαλαμπάν Ι. Μονής Γρηγορίου

Νέα Πλάγια

Μετόχι Καραμάν Ι. Μονής Ιβήρων
Σερβικό μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου

Νέα Ποτίδαια

Σιμωνοπετριώτικο Κασσάνδρας
Μετόχι Καπού Ι. Μονής Δοχειαρίου

Νέα Ρόδα

Μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου
Μετόχι Λαυριώτικο
Μετόχι Πυργούδια Ι. Μονής Ιβήρων
Μετόχι Ι. Μονής Ζωγράφου
Μετόχι Ι. Μονής Αγίου Παύλου
Μετόχι Πρόβλαξ

Νέα Σύλλατα

Μετόχι Κάρβουνο Ι. Μονής Αγίας Αναστασίας

Νέα Τρίγλια

Μετόχι Σουφλάρ Ι. Μονής Βατοπεδίου
Σερβικό μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου

Νέα Φλογητά

Μετόχι Ι. Μονής Αγ. Παντελεήμονος

Νέα Φώκαια

Μετόχι Ι. Μονής Αγ. Παύλου
Μετόχι Κασσάνδρας (Μαρίσκιν)
Ι. Μονής Διονυσίου
Μετόχι Ι. Μονής Εσφιγμένου Κασσάνδρας

Όλυνθος

Φιλοθείτικο ΚΑλαμαριάς

Ουρανούπολη

Μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου
Μετόχι Ι. Μονής Βατοπεδίου

Πυργαδίκια

Μετόχι Ι. Μονής Δοχειαρίου

Σάρτη

Μετόχι Ι. Μονής Ξηροποτάμου
Μετόχι Ι. Μονής Αγ. Παύλου

Σωζόπολη
33

Σερβικό μετόχι Ι. Μονής Χιλανδαρίου
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ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ»
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας Α.Π.Θ.

Η Αστρονομία

ανήκει στις Φυσικές Επιστήμες και ο Αριστοτέλης θεωρείται ως ο πιο γνωστός
φυσικός φιλόσοφος. Ο δάσκαλός του ο Πλάτωνας συμπεριλάμβανε μάλιστα την Αστρονομία στους τέσσερις κλάδους των Μαθηματικών και τη θεωρούσε κύριο
συστατικό της Εκπαίδευσης. Από το ¨Περί Ουρανού¨
έργο του Αριστοτέλη επέλεξα μερικά αποσπάσματα
και δημιούργησα στην εργασία μου αυτή τέσσερις ενότητες που αναφέρονται:
Α) στο Αριστοτελικό Γεωκεντρικό – Ανθρωποκεντρικό Κοσμολογικό Σύστημα
Β) στην σφαιρικότητα της Γης
Γ) στις περί μεσότητας αντιλήψεις του Αριστοτέλη
Δ) στην ¨πεμπτουσία ¨ του Αριστοτέλη ως Πέμπτη
Θεμελιώδη Δύναμη, που κυβερνά το Σύμπαν
και τις οποίες πολύ περιληπτικά σχολιάζω.

μάζει κανείς και τις ακόλουθες αποδείξεις, που αναφέρει για τη σφαιρικότητα της Γης:
Πρώτον, από την παρατήρηση του σχήματος της
σκιάς, που ρίχνει η Γη πάνω στην Πανσέληνο κατά τη
διάρκεια μιας ολικής έκλειψης της Σελήνης. Αυτό το
σχήμα, λέγει ο Αριστοτέλης στο χωρίο 297 Β 24, είναι
πάντα κοίλο λόγω της σφαιρικότητας της Γης : «Ούτε
γαρ αν αι της σελήνης εκλείψεις τοιαύτας αν είχον τας
αποτομάς νυν γαρ εν μεν τοις κατά μήνα σχηματισμοίς
πάσας λαμβάνει τας διαιρέσεις (και γαρ ευθεία γίνεται
και αμφίκυρτος και κοίλη), περί δε τας εκλείψεις αεί
κυρτήν έχει την ορίζουσαν γραμμήν, ώστ’ επείπερ εκλείπει δια της την γης επιπρόσθησιν, η της γης αν είη περιφέρεια του σχήματος αιτία σφαιροειδής ούσα» (Περί
Ουρανού 297 Β 24). Είναι δηλαδή γνωστό ότι η γραμμή
που διαχωρίζει το σκοτεινό από το φωτεινό τμήμα του
δίσκου της Σελήνης κατά τις φάσεις της γίνεται κυρτή,
ευθεία και κοίλη. Στις εκλείψεις όμως δεν συμβαίνει το
ίδιο, η γραμμή αυτή είναι πάντα κοίλη σ’ όλη τη διάρκεια της έκλειψης και αυτό οφείλεται ασφαλώς στην
παρεμβολή της Γης μεταξύ Σελήνης και Ήλιου. Άρα
βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Γη είναι σφαιρική, αφού η
σκιά της που πέφτει πάνω στη Σελήνη κατά τις εκλείψεις έχει σχήμα κυκλικό.
Δεύτερον, ο Αριστοτέλης τονίζει, στο χωρίο 297 Β
30, πως εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η Γη είναι σφαιρική από την αλλαγή της θέσεως των αστέρων που βλέπουμε από διάφορους τόπους της Γης την ίδια χρονική
στιγμή. Μάλιστα, έτσι προκύπτει και το συμπέρασμα
ότι η Γη όχι μόνο είναι σφαιρική, αλλά και ως προς το
μέγεθός της δεν είναι μεγάλη, διότι μερικοί αστέρες
που φαίνονται από την Αίγυπτο φαίνονται και από την
Κύπρο, αλλά δεν φαίνονται από χώρες που βρίσκονται
βορειότερα: «έτι δε δια της των άστρων φαντασίας ου
μόνον φανερόν ότι περιφερής, αλλά και το μέγεθος ουκ
ούσα μεγάλη μικράς γαρ γιγνομένης μεταστάσεως ημίν
προς μεσημβρίαν και άρκτον επιδήλως έτερος γίγνεται
ο ορίζων κύκλος, ώστε τα υπέρ κεφαλής άστρα μεγάλην έχειν την μεταβολήν, και μη ταύτα φαίνεσθαι προς
άρκτον τε και μεσημβρίαν μεταβαίνουσιν’ ένιοι γαρ εν
Αιγύπτω μεν αστέρες ορώνται και περί Κύπρον, εν τοις
προς άρκτον δε χωρίοις ουχ ορώνται, και τα δια παντός
εν τοις προς άρκτον φαινόμενα των άστρων εν εκείνοις
τοις τόποις ποιείται δύσιν» (Περί Ουρανού 297 Β 30).
Η τρίτη απόδειξη για τη σφαιρικότητα της Γης, μας
λέγει ο Αριστοτέλης, προκύπτει από την παρατήρηση
ότι οι τροχιές των πιπτόντων σωμάτων δεν είναι παράλληλες, αλλά συγκλίνουν προς το κέντρο της Γης.

Α) Ο Αριστοτέλης για τη δημιουργία του δικού του
Κοσμολογικού Συστήματος σε διαφοροποίηση από
τον Πλάτωνα χρησιμοποίησε επιπλέον την παρατήρηση. Πράγματι, ο Αριστοτέλης παρατήρησε:
(α) την ανάδρομη κίνηση του Άρη , που άλλοτε κινείται κανονικά από τη δύση προς την ανατολή ανάμεσα στα μακρινά αστέρια και άλλοτε από την ανατολή
προς τη δύση.
(β) την παράξενη κίνηση της Αφροδίτης , που άλλοτε φαίνεται ως Αποσπερίτης και άλλοτε ως Αυγερινός για τρεις το πολύ ώρες μετά τη δύση ή πριν από
την ανατολή του Ήλιου, αντίστοιχα.
(γ) παρατήρησε, επίσης, ότι και ο Ερμής φαίνεται
μόνο για δύο το πολύ ώρες, παρόμοια με την Αφροδίτη, στον απογευματινό ή πρωινό ουρανό.
Ενώ, όμως, όλα αυτά τα φαινόμενα οδηγούσαν στο
Ηλιοκεντρικό Σύστημα, προκειμένου ο Αριστοτέλης
– κατά την προσωπική μου άποψη - να υπηρετήσει
εκείνη την εποχή (μετά το τέλος του ολέθριου πελοποννησιακού πολέμου) τις ανθρώπινες αξίες, θεμελίωσε με τη βοήθεια της Γεωμετρίας το Ανθρωποκεντρικό-Γεωκεντρικό Αριστοτελικό Κοσμολογικό Σύστημα,
το οποίο με τις παρεμβάσεις και του Πτολεμαίου αργότερα, κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα, επιβίωσε για 18 ολόκληρους αιώνες, μια και είχε κατορθώσει και είχε ερμηνεύσει τις παρατηρούμενες κινήσεις των πλανητών.
Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Αριστοτέλης
πίστευε πως η επιστήμη πρέπει να υπηρετεί αποκλειστικά τον άνθρωπο και τις αξίες της ζωής του.
Β) Στο ¨Περί Ουρανού¨ έργο του Αριστοτέλη θαυ34
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Αυτό είναι το χωρίο 297 Β 17 που λέγει: «κατά τούτον
τε δη τον λόγον αναγκαίον είναι το σχήμα σφαιροειδές
αυτής, και ότι πάντα φέρεται τα βαρέα προς ομοίας γωνίας, αλλ’ ού παρ’ άλληλα τούτο δε πέφυκε προς το
φύσει σφαιροειδές, ή ουν εστί σφαιροειδής, ή φύσει γε
σφαιροειδής» (Περί Ουρανού 297 Β 17). Τα σώματα
δηλαδή που πέφτουν στη Γη δεν διαγράφουν τροχιές
παράλληλες, αλλά τροχιές που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, επειδή όλες κατευθύνονται προς το ίδιο σημείο, το κέντρο της Γης. Αυτή, τελικά, η παρατήρηση
αξίζει μεγάλο θαυμασμό.

αστέρων σε πολύ μακρινούς γαλαξίες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, από τη μια μεριά ικανοποιηθήκαμε
γιατί αυτή η διαστολή επιβεβαίωσε τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, που έχει πλέον καθιερωθεί ως η θεωρία δημιουργίας του Σύμπαντος, αλλά από την άλλη
ξαφνιαστήκαμε γιατί διαπιστώθηκε ότι η διαστολή είναι επιταχυνόμενη, κάτι που δεν αναμέναμε.
Για την ερμηνεία του φαινομένου αυτού προστέθηκε αναγκαστικά μια καινούρια μορφή ενέργειας,
που ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια και επηρεάζει την
εξέλιξη του Σύμπαντος. Η σκοτεινή αυτή ενέργεια,
που αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό του Σύμπαντος,
είναι λοιπόν μια μυστηριώδης μορφή ενέργειας που,
αντίθετα με τη βαρύτητα, είναι απωστική και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αντι-βαρύτητα». Μέχρι
σήμερα έχουν προταθεί δύο μοντέλα γι’ αυτήν τη μυστηριώδη δύναμη και οι προσπάθειες ερμηνείας της
επιταχυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος συνεχίζονται.
Το πρώτο μοντέλο είναι η «κοσμολογική σταθερά»,
που υπάρχει στις εξισώσεις πεδίου της Γ.Θ.Σ. του Αϊνστάιν και η οποία ερμηνεύεται ως «ενέργεια κενού».
Πράγματι, η σύγχρονη θεωρία της Κβαντομηχανικής
υποστηρίζει ότι μπορεί να δημιουργούνται από το
κενό ζεύγη σωματιδίων και αντισωματιδίων που, παρότι ζουν ελάχιστα, μπορούν να δίνουν στο κενό μη
μηδενική δυναμική ενέργεια.
Το δεύτερο μοντέλο είναι η «πεμπτουσία» (όρος
τον οποίο χρησιμοποίησε πρώτος ο Αριστοτέλης), ένα
δυναμικό πεδίο του οποίου η ενέργεια εξελίσσεται στο
χώρο και στον χρόνο. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι πάνω
από την τροχιά της Σελήνης και μέχρι τη σφαίρα των
απλανών αστέρων εκτείνεται ο εξωτερικός χώρος, ο
χώρος «των αΐδιων αισθητών», δηλαδή ο χώρος των
πνευματικά άφθαρτων. Στον χώρο αυτόν δεν υπάρχουν τα τέσσερα στοιχεία «αήρ, πυρ, γη και ύδωρ»,
αλλά την ύλη την αποτελεί το «πέμπτο σώμα», η πέμπτη ουσία, την οποία ο φιλόσοφος Αριστοτέλης αποκαλεί «πεμπτουσία» και η οποία μάλιστα πίστευε ότι
γίνεται όλο και πιο αγνή, καθώς απομακρύνεται από
τη Γη. «Εκ τε δη τούτον φανερόν ότι πέφυκε τις ουσία
σώματος άλλη παρά τας ενταύθα συστάσεις, θειοτέρα
και προτέρα τούτων απάντων».
Έτσι περιγράφεται από τον Αριστοτέλη η πεμπτουσία στο «Περί Ουρανού» έργο του 69 Α 30 και,
έτσι, πεμπτουσία ονομάσθηκε στην αρχή από τους
αριστοτελιστές αστρονόμους η παράξενη και ανερμήνευτη μέχρι σήμερα μυστηριώδης αυτή θεμελιώδης
δύναμη που τώρα επικράτησε να αποκαλείται σκοτεινή ενέργεια. Ξανά, λοιπόν, ο Αριστοτέλης μέσα στην
αναζήτηση λύσεων και στα πιο σύγχρονα και πολύπλοκα κοσμολογικά προβλήματα της τρέχουσας επιστημονικής αιχμής.
Διευκρινίζω, βέβαια, ότι όλα αυτά αποτελούν μικρή
μόνο ανάληψη από την απέραντη σε μέγεθος και ποιότητα πνευματική περιουσία του Σταγειρίτη φιλόσοφου πανεπιστήμονα Αριστοτέλη και η οποία είναι κατατεθειμένη στην παγκόσμια τράπεζα του πολιτισμού
της ανθρωπότητας με προοπτική αιώνων.

Γ) Στην θεματική αυτή ενότητα θα ήθελα να θίξω
τις περί μεσότητας αντιλήψεις του Αριστοτέλη, όπως
αυτές εμφανίζονται σήμερα στο χώρο της Αστρονομίας . Ο Αριστοτέλης δίδασκε ότι η μεσότητα είναι αρετή, απαλλαγμένη από κάθε υπερβολή και έλλειψη. Οι
απόψεις αυτές θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές και
άκρως επίκαιρες και διδακτικές για τη σημερινή εποχή. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι ανάμεσα στη θρασύτητα
και τη δειλία υπάρχει η ανδρεία, η γενναιοψυχία, που
τόσο πολύ λείπει σήμερα. Μεταξύ της αναισθησίας και
της ακολασίας υπάρχει η σωφροσύνη, η μετρημένη
απόλαυση των πραγμάτων. Μεταξύ της αβάσταχτης
φτώχειας και του ακραίου πλουτισμού υπάρχει η μεσαία τάξη, που είναι η μόνη που ενδιαφέρεται για να
υπάρχει το αύριο.
Οι Αστρονόμοι βλέπουν σήμερα ξεκάθαρα στο
Σύμπαν την αριστοτελική μεσότητα. Πιστεύουν ότι
μόνο τα μεσαίου μεγέθους άστρα, σαν τον Ήλιο μας,
δηλαδή μόνο τα σεμνά αστέρια, δίνουν ευκαιρίες και
μάλιστα μόνο στους σεμνούς πλανήτες τους, σαν τη
μεσαία σε μέγεθος και θέση Γη μας, να αναπτύξουν
ζωή. Τέτοιους πλανήτες μεσαίου μεγέθους σαν τη Γη
μας, που περιφέρονται γύρω από αστέρες μεσαίου μεγέθους σαν τον Ήλιο μας ψάχνει τώρα το διαστημικό
τηλεσκόπιο Kepler ως υποψήφιους πλανήτες για να
φιλοξενούν ζωή.
Δ) Τέλος, ως τέταρτη θεματική ενότητα, επέλεξα
την αριστοτελική έννοια της «πεμπτουσίας», η οποία
θα μπορούσε να συσχετιστεί με την πέμπτη θεμελιώδη δύναμη που κυβερνά το Σύμπαν (η βαρυτική, η
ηλεκτρομαγνητική, η ασθενής πυρηνική και η ισχυρή
πυρηνική είναι οι άλλες τέσσερες γνωστές θεμελιώδεις δυνάμεις), πιο γνωστή σήμερα σε όλους μας ως
σκοτεινή ενέργεια. Αυτή η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί ίσως το 73% της συμπαντικής υλοενέργειας, ενώ η
γνωστή ορατή ύλη των δισεκατομμυρίων γαλαξιών με
τα δισεκατομμύρια αστέρια ο καθένας τους αποτελεί
μόνον το 4% και η σκοτεινή ύλη, που δεν βλέπουμε, το
υπόλοιπο 23% της συμπαντικής υλοενέργειας.
Πριν τρία χρόνια, στις 4 Οκτωβρίου 2011, το βραβείο Nobel Φυσικής απονεμήθηκε στους Perlmutter,
Schmidt και Riess για την ανακάλυψη της επιταχυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος με τη βοήθεια της
παρατήρησης μακρινών υπερκαινοφανών αστέρων
(σουπερνόβα). Όταν πρωτοπαρατηρήθηκε αυτή η διαστολή του Σύμπαντος με τη βοήθεια υπερκαινοφανών
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Επιφανείς Χαλκιδικιώτες του σήμερα

Μανώλης Μητσιάς
Λίγοι

είναι οι ερμηνευτές, οι οποίοι μετά από
τεσσερις δεκαετίες στο τραγούδι μπορούν να αντικρύζουν με υπερηφάνεια και χωρίς απωθημένα το σύνολο
της δισκογραφίας τους, των συμπράξεων και συνεργασιών που είχαν στην πορεία τους. Ο Μανώλης Μητσιάς
είναι ένας απ’ αυτούς, με μεγάλη και σημαντική προίκα
τραγουδιών, σπουδαίες συνεργασίες με μεγάλους δημιουργούς, σταθερός τραγουδιστής σε όλα του.
Σπάνια περίπτωση τραγουδιστή που συνδυάζει την
ποιότητα της φωνής του με την ποιότητα των επιλογών του. Και όλα αυτά συνοδεύονται από ένα ήθος που ή το έχει
κανείς ή δεν το έχει.
Γεννήθηκε στις 26-2-1946
στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Ανέβηκε στο πάλκο στη Θεσσαλονίκη
το 1967. Ζει στην Αθήνα από το
1968. Μπήκε στη δισκογραφία το
1969 με το τραγούδι ‘Στην ελευσίνα μια φορά’ σε μουσική του Δήμου Μούτση και στίχους του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Τότε ήταν
στρατιώτης.
Ο Μανώλης από μικρός ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική,
ψέλνοντας στην εκκλησία του χωριού του. Τα πρώτα ακούσματά
του ήταν οι βυζαντινοί ύμνοι, τα
παραδοσιακά τραγούδια του τόπου του και τα λαϊκά τραγούδια
της δεκαετίας 1950-60.
Μετά το γυμνάσιο, ακολούθησε ανώτερες σπουδές (Χημικός
στο ΑΠΘ) και έγινε μέλος της χορωδίας στη “Λέσχη Γραμμάτων
και Τεχνών Βορείου Ελλάδος”.
Ξεκίνησε να τραγουδάει από αγάπη για το τραγούδι,
αλλά και για να βγάλει χρήματα ως φοιτητής, για τα
προς το ζην. Πρωτοτραγούδησε στη μπουάτ Ναυαρίνο κοντά στη Καμάρα. Ήταν πρωτεργάτης των καλλιτεχνικών ρευμάτων στις δεκαετίες ’60 και ’70. Κατά τη
διάρκεια των σπουδών του συνελήφθη από το δικτατορικό καθεστώs, δικάστηκε και φυλακίστηκε για την
αντιδικτατορική του δράση.
Εκείνη την περίοδο ο τότε δ/ντής και παραγωγός
της δισκογραφικής εταιρίας ‘LYRA’ Αλέξανδρος Πατσιφάς τον άκουσε σε ένα δοκιμαστικό και τον παρότρυνε να κατεβεί στην Αθήνα και νά ‘ρθει σε επαφή με
την κορυφαία τότε δισκογραφική εταιρία COLUMBIA.
Στην κάθοδό του στην Αθήνα τον ενθάρρυνε, επίσης,
η Σωτηρία Μπέλλου, που τον άκουσε στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τραγούδησε, αρχικά, με ρεμπέτες

(Τζιτζιφιές με Λαύκα) και μετά στις μπουάτ της Πλάκας (Ζούμ, κ.ά.). Στη συνέχεια, γνωρίστηκε με το Δήμο
Μούτση στο χώρο που έπαιζε ο Β.Τσιτσάνης (Χρυσά
Κλειδιά στη Πλάκα). Εκεί, η Ελένη Ροδά τον παρότρυνε να πει ένα τραγούδι, για να τον ακούσει ο Μούτσης,
που βρισκόταν εκεί ως πελάτης. Αμέσως εκείνος του
πρότεινε συνεργασία, η οποία καρποφόρησε και το
1969 δισκογραφήθηκε το ‘Στην Ελευσίνα μια φορά’ σε
45άρι δισκάκι. Μετά ηχογραφήθηκαν στις αρχές του
1970 τα ‘Με το πρώτο λεωφορείο’ (Μούτσης-Λογοθέτης), ‘Αυτά τα χέρια’ (ΜούτσηςΠαπαδόπουλος), ‘Κοίταξε να δεις’
(Κηλαηδόνης-Λογοθέτης), ‘Όσ’
αγαπιόμαστε τα δυό’ (Κηλαηδόνης), κ.ά.
Ο Μανώλης συνεργάστηκε δισκογραφικά και έδωσε συναυλίες με όλους τους σημαντικούς
μας συνθέτες: Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνο Χατζηδάκι, Βασίλη Τσιτσάνη, Δήμο Μούτση, Σταύρο Ξαρχάκο, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή,
Μάριο Τόκα, Σταμάτη Σπανουδάκη, Γιάννη Σπανό, Ηλία Ανδριόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο,
Άκη Πάνου, Θόδωρο Δερβενιώτη, Γιώργο Χατζηνάσιο, Λουκιανό
Κηλαηδόνη, Σταμάτη Κραουνάκη, Νότη Μαυρουδή, Λίνο Κόκκοτο, Αντώνη Βαρδή, Ελένη Καραΐνδρου, κ.ά.
Γι αυτόν ο στίχος πάντα είχε
βαρύτητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί με σημαντικούς ανθρώπους
του λόγου. Έχει τραγουδήσει σε
ποίηση και στίχους Γιώργου Σεφέρη, Νίκου Γκάτσου,
Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Μανόλη Αναγνωστάκη, Νίκου Καρούζου, Μάνου Ελευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, Άλκη Αλκαίου, Λίνας Νικολακοπούλου, Γιάννη Λογοθέτη, κ.ά.,
και ερμήνευσε έργα του μεγάλου Ισπανού ποιητή Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και ύμνους του Αγιορίτη μοναχού Γεράσιμου Μικραγιαννίτη.
‘Από τους λίγους Έλληνες τραγουδιστές με τόσο
ευρύ ρεπερτόριο’ είπε η Μαρία Φαραντούρη ‘και από
τους λίγους που τραγούδησαν όλους τους κορυφαίους
Έλληνες συνθέτες’.
Ο Μανώλης Μητσιάς έχει σφραγίσει με το προσωπικό του ύφος και ήθος το ελληνικό τραγούδι. Έχει
συνέχεια στη σελίδα 40
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“Εσείς φωνούλες παιδικές”
Γιάννης Τσίκουλας
Ομ. καθηγητής Παιδιατρικής ΑΠΘ

- “Μη, μη όχι το ξυλάκι”, “Μη ένεση”, “μη βελόνα”
- “Όχ(ι)’ τσιμπ’, σείου” τουτέστιν “Όχι ένεση θείο”
(αυτό δε χρειάζεται να πω ότι ήταν Χαλκιδιωτάκι).
- “Αυτό να το βγάλεις” μου είπε ένα παιδάκι επιτακτικά δείχνοντας τα ακουστικά, που είχα κρεμασμένα
στο λαιμό μου.
- “Αχ, τι έπαθα, αχ τι έπαθα” φώναζε απελπισμένα
κάποιο άλλο
- “Γιατί μου το ‘κανε αυτό ο γιατρός;” είπε κάποιο
γεμάτο παράπονο στη μάνα του μετά τον εμβολιασμό.
Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές οι εκκλήσεις που έκαναν στη μάνα τους για να τα
σώσει:
- Ένα παιδάκι είχε αγκαλιασμένη τη μητέρα του και
προσπαθώντας να το αποσπάσω από την αγκαλιά της
για να το εξετάσω φώναζε
“πιο αγκαλιά, πιο αγκαλιά”
(δηλαδή σφίξε με περισσότερο στην αγκαλιά)
- “Μαμά θα με κάψει”
φώναζε ένα παιδάκι, όταν
πήγα να εξετάσω το στόμα
του με το φακό, ενώ συγχρόνως έκανε “φου, φου” για να
το σβήσει.
- “Μαμά με γρατσουνάει” έλεγε άλλο, όταν του
ψηλαφούσα την κοιλιά και ένα άλλο έλεγε “μαμά με
τσιμπάει”
- “Μαμά θα με δείρει” φώναζε ένα παιδάκι κοιτάζοντας με έντρομο, όταν πλησίασα να το εξετάσω κάνοντας με να διερωτώμαι πώς φαντάστηκε ότι θα το
δείρω;
- Ένα μεγάλο παιδάκι, όταν του είπα να ξαπλώσει
και να κοιτάει το ταβάνι για να το εξετάσω, μου είπε
“θα με υπνωτίσεις;”, ενώ κάποιο άλλο, όταν του είπα
να ξαπλώσει με τον ίδιο τρόπο μου είπε “ θα μου κάνεις μάγια;”
- Τέλος, ένα παιδάκι ξέφυγε από τους γονείς του,
όταν το έφερναν να το εξετάσω, βγήκε πανικοβλημένο
στο μπαλκόνι του ιατρείου και άρχισε να φωνάζει “Βοήθεια! Βοήθεια!” με αποτέλεσμα να δούμε, όταν σπεύσαμε κατατρομαγμένοι στο μπαλκόνι, να σταματάει ο
κόσμος στο δρόμο να δει τι γίνεται. Τρομερό!
Βρισιές και κατάρες
Αυτές ήταν συνήθως μετά τον εμβολιασμό
- “Κακό γιατρό, μ’ έκανες τσιμπ”, μου είπε ένα
παιδάκι ρίχνοντάς με ένα φονικό βλέμμα.
- “Να πας στο διάβολο”
- “Παλιογιατρούκλα”

“Εσείς φωνούλες παιδικές, άνθη στην αγκαλιά μου,
ήλιο, χρυσάφι χύνετε βαθειά μέσ’ την καρδιά μου”.

Η οποιαδήποτε

ενασχόληση με παιδιά είναι ευλογία. Είναι δώρο Θεού. Γιατί τα ίδια τα παιδιά
είναι δώρο Θεού. Δώρο ανεκτίμητο. Η Παιδιατρική,
που για πολλά χρόνια υπηρετώ, δίνει μεγάλες χαρές
μα και μεγάλες, αβάσταχτες κάποτε λύπες, όταν τα
πράγματα δεν εξελίσσονται, όπως επιθυμούμε. Παρ’όλα αυτά τα παιδιά ακόμα κι όταν είναι άρρωστα με την
αθωότητα και την ανεπιτήδευτη συμπεριφορά τους
δημιουργούν απρόσμενες
καταστάσεις, που ελαφρώνουν την ατμόσφαιρα, όσο
βαριά και αν είναι. Κι αυτό
είναι πολύτιμο για όλους, για
τα ίδια τα παιδιά, για τους
γονείς τους, για τον γιατρό.
Θα περιγράψω κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από
τα άπειρα που έχω θησαυρίσει και καταγράψει και που
εκφράζονται κυρίως με “φωνούλες παιδικές” από τη
μακροχρόνια θητεία μου ως
παιδίατρος σε Νοσοκομεία,
στο ιδιωτικό μου ιατρείο και στα σπίτια των μικρών
μου ασθενών. Εκφράζονται με “φωνούλες παιδικές”
και “έχυσαν ήλιο και χρυσάφι βαθειά μέσ’ την καρδιά μου”.
Α. “ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΩ ΤΟΝ ΤΣΙΚΟΥΛΑ”
Τα βρέφη, τα νήπια αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά,
ως γνωστόν, αντιδρούν συνήθως άσχημα στην παιδιατρική εξέταση. Φοβούνται τα εξεταστικά όργανα, ιδίως το περίφημο “ξυλάκι” (γλωσσοπίεστρο), φοβούνται
τις ενέσεις, τα εμβόλια, τις αιμοληψίες. Θεωρούν τον
γιατρό εχθρό τους, τον θεωρούν από “κακό” μέχρι
“μπαμπούλα”. Έτσι και εγώ έχω εισπράξει πολλά αρνητικά συναισθήματα, και όχι μόνο, από τα μικρά παιδιά.
Έτσι κάποια έκαναν κατά την έναρξη και τη διάρκεια
της εξέτασης ποικίλες εκκλήσεις για να... σωθούν.
Άλλα με έβριζαν ή με απειλούσαν και τέλος μερικά πιο
επιθετικά ασκούσαν σωματική βία εις βάρος μου.
Εκκλήσεις για ... βοήθεια
Όταν πλησίαζα στο εξεταστικό κρεβάτι να τα εξετάσω κάποια άρχιζαν να καλούν σε βοήθεια κάποιον απόντα συγγενή ή γνωστό τους να σπεύσει να τα βοηθήσει.
Έτσι ήταν συχνό να ακούω να φωνάζουν
- “Έλα γιαγιά”, “έλα παππού”, “πάρε με θεία από δω”.
- Κάποιο παιδάκι φώναξε “Μη, μη δε σ’ έκανα τίποτα, άσε με”
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- “Γιατρόσ’(ι)κλου” τουτέστιν “γιατρόσκυλο” με
αποκάλεσε ένα παιδάκι εις άπταιστα χαλκιδικιώτικα
- “Χαζέ, άει παράτα μας”
Ας σταματήσω εδώ το υβρεολόγιο καθ’ όσον δέχτηκα και κάποιες βρισιές που δε γράφονται από “τις
φωνούλες τις παιδικές”
Απειλές
Κάποια παιδάκια με απειλούσαν με ποικίλες ποινές, συνήθως κι αυτά μετά από εμβολιασμό, που έφθαναν μέχρι την εσχάτη των ποινών.
- “Θα το πω στη νονά μου και θα δεις τι θα πάθεις”
- “Θα σου σπάσω τα μούτρα”
- “Θα σου δώσω μια μπουνιά ή μια κλωτσιά”
- “Θα σε κάνω τσιμέντο με τον οδοστρωτήρα”
- “Θα πω στον μπαμπά μου να πάρει ένα τσεκούρι
και να έρθει να σε σκοτώσει”
- “Όταν μεγαλώσω θα γίνω στρατιώτης, θα πάρω
το όπλο μου και θα έρθω να σε σκοτώσω”
- Τέλος ένα αγοράκι, που του άνοιξα την “πετσούλα από το πουλάκι” του, μου είπε μετά τη διαδικασία:
“Όταν μεγαλώσω θα σε ξαπλώσω και σένα στο κρεβάτι και θα σου κάνω το ίδιο”. Προς γνώσιν μου και
συμμόρφωσίν μου.
Χρήση σωματικής βίας
Τέλος, κάποτε όχι πολύ σπάνια, τα παιδάκια δεν
περιορίζονταν στις “φωνούλες τις παιδικές” για να με
περιποιηθούν και να με ανταμείψουν για τις υπηρεσίες
μου, αλλά έπαιρναν το νόμο στα χέρια τους και με τιμωρούσαν άμεσα.
Έτσι στα χρόνια που ασχολούμαι με τα παιδάκια,
δέχτηκα τσιμπήματα, φτυσίματα, κλωτσιές, μπουνιές και καρπαζιές. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που
κυκλοφορούσα με γρατσουνιές και ίχνη από δαγκώματα στο πρόσωπο ή στα χέρια μου. Σ’ένα παιδάκι
διαπίστωσα την ώρα που το εξέταζα ότι είχε τις τσέπες του γεμάτες με lego, τα οποία είχα στην αίθουσα
αναμονής για να παίζουν τα παιδιά που περίμεναν για
εξέταση. Ρώτησα γιατί τα είχε βάλει στις τσέπες του
και η καημένη η μάνα του κοκκινίζοντας μου είπε ότι
τα είχε πάρει από την αίθουσα αναμονής για να μου τα
πετάξει στα μούτρα μετά την εξέταση. Σ’ αυτόν το τομέα φάνηκε πιο τολμηρό ένα άλλο παιδάκι, που μόλις
μπήκε στο γραφείο μου μου πέταξε μια χούφτα lego
στα μούτρα προκαταβολικά πριν το εξετάσω για να είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να το κάνει.

από τα παιδιά εισέπραξα εκτός από απύθμενο μίσος
και πάρα πολλή και συγκινητική αγάπη και θαυμασμό,
καθώς τα παιδιά αυτά μεγάλωναν και καταλάβαιναν
ότι δεν είμαι “κακός”, ότι δεν είμαι “μπαμπούλας” και
ότι η αλήθεια ήταν ότι τα αγαπούσα, ότι όντως τα λάτρευα και πως ό,τι τους έκανα το έκανα για το καλό
τους. Τα παιδιά που με αγαπούσαν εξέφραζαν με ποικίλο τρόπο την αγάπη τους. Άλλα με φιλιά, άλλα με
δωράκια (συνήθως ζωγραφιές τους με αφιέρωση) και
άλλα με κάποια λόγια που με έκαναν ιδιαίτερα υπερήφανο. Τα λόγια αυτά ήταν: “Όταν μεγαλώσω θα
γίνω...Τσίκουλας”. Καμάρωνα πολύ, που χρησίμευα
ως πρότυπο για τη μελλοντική τους προοπτική και
ήταν ένα αντιστάθμισμα στα μαρτύρια που τραβούσα
κατά την εξέταση της πλειοψηφίας. Ανάμεσα, λοιπόν,
στις βρισιές, τις απειλές, τις κλωτσιές και τις γρατσουνιές που δεχόμουν, ήταν ένα βάλσαμο να ακούω το
“όταν μεγαλώσω θα γίνω...Τσίκουλας” και ότι έτσι
θα άφηνα πνευματικά τέκνα συνεχιστές του έργου
μου! Ιδιαίτερα το έλεγε αυτό ο Στελάκος. Ο Στελάκος
ήταν ένα στρουμπουλό, πάντα γελαστό παιδάκι που
το υπεραγαπούσα. Όσο μεγάλωνε μου έδειχνε κι αυτό
μεγάλη αγάπη. Το έλεγε σε μένα, το έλεγε στους γονείς του, το έλεγε παντού “Όταν μεγαλώσω, θα γίνω
Τσίκουλας”. Εγώ ένιωθα βέβαια τη δικαιολογημένη
υπερηφάνεια μου και πάντα του άνοιγα το συρτάρι
του γραφείου μου, που το είχα γεμάτο καραμέλες και
του έλεγα γενναιόδωρα “πάρε όσες καραμέλες θέλεις”. Ο Στελάκος γέμιζε τις χούφτες του και έφευγε
απόλυτα ικανοποιημένος, καταβροχθίζοντας άμεσα
τις καραμέλες που πήρε κι εγώ ένιωθα ότι κερνούσα
ένα μελλοντικό συνάδελφο.Έτσι περνούσε ο καιρός
με την αμοιβαία αγάπη μεταξύ εμού και του Στελάκου.
Μια μέρα που είχα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή
μου μετά την εξέταση ρώτησα τον Στελάκο “Πες μου,
Στελάκο, γιατί θέλεις να γίνεις Τσίκουλας, όταν μεγαλώσεις;τα αγαπάς τόσο πολύ τα παιδάκια και θέλεις να
τα κάνεις καλά, όταν είναι άρρωστα, όπως εγώ;” Με
κοίταξε έκπληκτος ο Στελάκος για την ερώτηση που
του έκανα και μου λέει κατάμουτρα προσφέροντας
μου μια άνευ προηγουμένου ψυχρολουσία “Εγώ θέλω
να γίνω Τσίκουλας, σαν εσένα όταν μεγαλώσω για
να έχω ένα συρτάρι γεμάτο καραμέλες, όπως εσύ, και
να τρώω κάθε μέρα όσες θέλω!”
Τι να σχολιάσω! Τι να πω! Όλοι ξέρετε τι προξενεί ένας βροντερός, υπέρλαμπρος κεραυνός εν αιθρία.
Όταν όμως προέρχεται “από φωνούλα παιδική”, ε
τότε όλα αλλάζουν.

Β. ΌΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΘΑ ΓΙΝΩ...ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Θα ήταν παράλειψη και αδικία να μην αναφέρω ότι

Έπαινος

Απονέμεται και πάλι δημόσιος έπαινος προς τον εν αποστρατεία υποπτέραρχο κ. Νίκο Παπαδημητρίου,
που ασχολείται χρόνια τώρα με πάθος με τον αθλητισμό, ως απλός «υπηρέτης» και πασχίζει με κάθε τρόπο
να τραβήξει τη νεολαία του τόπου στα γήπεδα, μεριμνώντας και για τη διοργάνωση αγώνων στίβου (Χάψεια, Μεταγγίοτσια) με κορυφαία οργάνωση τη διεθνή συνάντηση ρίψεων τα ΣΙΘΩΝΙΑ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Νικήτη.
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος εκτιμώντας την προσπάθεια τόσο του κ. Ν. Παπαδημητρίου όσο και των άλλων παραγόντων
της μεγάλης διοργάνωσης του κ. Δημάρχου, των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου η ΣΙΘΩΝΙΑ κλπ.,
αθλοθετεί κάθε χρόνο τα κύπελλα και τα μετάλλια των αγώνων. Και του χρόνου.
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
• Ειδήσεις, τοπικά νέα, συμβάντα και σχόλια από τα χωριά της Χαλκιδικής, δράσεις και πεπραγμένα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου όπως τα διαβάσαμε κι εμείς σε παλιές εφημερίδες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών,
ακόμη και της Κωνσταντινουπόλεως. Επιδίωξή μας είναι να φιλοξενούμε κάθε φορά όσο το δυνατόν περισσότερες
εφημερίδες, σε θέματα που αφορούν τα χωριά της Χαλκιδικής και τον Παγχαλκιδικό, που το καθένα δίνει το κλίμα
της εποχής που αναφέρεται.

Αθήνα
πτορας τους Μητροπολίτας και τους επισκόπους εις
1 Αυγούστου 1855: (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΗΜΕΥΤΟΣ) την πνευματικήν δικαιοδοσίαν των οποίων υπάγεται
Και έτερος κλάδος εκ του ιερού δένδρου της Ελ- η Χαλκιδική.
λην. Παλιγγεννεσίας κατέπεσεν εν Νέα Πέλλη της
Ας ετοιμασθεί λοιπόν ο Παγχαλκιδικός δια νέαν
Αταλάντης, κατά την 24 Ιουλίου ε.ε.
δράσιν με συναντηλήπτορας πλέον τας αρμοδίας εκΟ Ιππότης και αριστειούχος, ο ατρόμητος και γεν- κλησιαστικάς αρχάς, διότι ελπίζομεν ότι αι αγιότητές
ναίος αντισυνταγματάρχης Ανατων θα κουνηθούν πλέον, διότι πρέστάσιος Χημευτός εκ Κασσάνδρας
πει να κουνηθούν…
της Μακεδονίας δεν υπάρχει πλέ(Το κείμενο αναφέρεται σε προον…
ηγούμενο άρθρο της εφημερίδας
Εις την ανδρείαν και το φιλοπόστο οποίο διαλαμβάνονται και τα
λεμον του ανδρός οφείλεται η σωεξής: “…Με φρίκην και με ανατριτηρία άπειρων γυναικοπαίδων της
χίλαν είδατε … τα αφορώντα τας έξ
πατρίδος του Κασσάνδρας. Αυτός
υπηρετρίας, αι οποίαι αφού αντήλεξετέλει μετά συνέσεως πολλής και
λαξαν την αγνότητά των, κινδυεπιτυχίας του αρχηγού του Καρανεύουν … να ανταλλάξουν, αν δεν
τάσου τα σχέδια… Η κατά το έτος
αντήλλαξαν ήδη, και την πίστιν και
1835 ανταρσία της Στερεάς Ελλάδος
τον εθνισμόν των για ένα κομμάκατεπλήχθη εκ των 400 γενναίων
τι κόκκινο πανί, όπως οι άγριοι του
Μακεδόνων οδηγούμενοι παρά του
Τιμβοκτού…
ήρωός μας Χημευτού και αρχηγουΠόσαι δε άραγε άλλαι εκατοντάμένων παρά του στρατηγού Θεοδώδες υπηρετριών Ελληνίδων δεν καρου Γρίβα… Τέλος, καίτοι παρηκματρακυλούν τον ίδιον κρημνόν εις τα
κώς εκ των κακουχιών του υπέρ της Στο μέσον ο ιδρυτής του Παγχαλκιδικού άδυτα αλλοφύλων οικιών;…
κοινής ημών ελευθερίας αγώνος και Συνδέσμου (τότε) ιατρός εκ Πολύγυρου
Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεστου βάρους του χρόνου, περιέζωσαλονίκης, Πανιερότατε ΜητροποΓεώργιος Παπανικολάου.
σε την προσφιλήν του ρομφαίαν και
λίτα Κασσανδρείας… από τας επαρεξήλθε πέρυσιν, υπό της αρχηγίαν του Τζάμη Καρατά- χίας σαςτροφοδοτούνται οι γυναικονύται αλλοφύλων
σου εις την μητρώαν αυτού γην…
οικογενειών και τα καταγώγια. Κουνηθείτε λοιπόν…”)
(Πιθανότατα πρόκειται για τον καπετάν Αναστάση
Φωνή της Χαλκιδικής
που συνάντησε στον Πολύγυρο και περιγράφει ο Σκω31 Αυγούστου 1930: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
τσέζος περιηγητής David Urguhart στα 1830. Βλ. «ΠοΑνεχώρησε δια τας τάξεις του στρατού προς εκπλήλύγυρος ο τόπος και οι άνθρωποι», 2010, σελ 40-42.)
ρωσιν των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ο εκλεΜακεδονία
κτός συνεργάτης μας κ. Στέφανος Κότσιανος.
14 Σεπτεμβρίου 1912: ΔΙΟΤΙ
6 Αυγούστου 1931: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Και όταν κινηθούν οι Δεσποτάδες αυτοί, τότε και
… Τα Βραστά είναι ένα γραφικό, μα πολύ, πάρα
ο Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος «Ο Αριστοτέλης», του πολύ φτωχό χωριό. Η φτώχια του είναι αφάνταστη,
οποίου ο σκοπός… έχει την προστασίαν των εκ Χαλ- τραγική. Η γεωργία του είναι μηδαμινή, αναξία λόγου.
κιδικής υπηρετριών – και όλαι αι υπηρέτριαι εν τη πό- Όλο βουνά, πέτρες, κουμαριές και πεύκα. Ιδίως μάλιλει μας εκ Χαλκιδικής κατάγονται – θα δυνηθεί να ερ- στα κουμαριές, ολόκληρα δάση, από τα οποία θα μπογασθεί εις το ζήτημα τούτο, όπως θέλει.
ρούσαν να ζήσουν και να ευημερήσουν, αν τους επεΔιότι ο Σύνδεσμος αυτός ειργάσθη δραστηρίως τρέπετο η εμπορία της κουμαρίσιας ρακής των. Το
εν τω ζητήματι τούτω, και πρακτωρείον υπηρετρι- παράπονο των Βρασταμηνών γι αυτή την απαγόρευών ίδρυσε αλλά δεν επέτυχε του επιδιωκομένου, δι- ση είναι μεγάλο και πικρό, πικρότατο, όπως και των
ότι – ας ομιλώμεν καθαρά – δεν είχεν ως συναντηλή- περισσότερων χωριών της Χαλκιδικής, που οφθαλ39
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ΤΟ ΑΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Δύο Γαλλίδες τουρίστριες που παραθερίζουν εις
την Χαλκιδικήν, απεβιβάσθησαν με φουσκωτή βάρκα
εις ερημικήν ακτήν του Άθω, μεταξύ Δάφνης και Σίμωνος Πέτρας, και ούτω παρεβίασαν το άβατον του Αγίου Όρους.
Οι Γαλλίδες έφθασαν με τους συζύγους των και επ’
αρκετήν ώραν ενδεδυμέναι με μαγιώ, έκαναν ηλιοθεραθείαν εις την ακτήν.
Πρόκειται δια την καθηγήτριαν Λωρ Μαρέν ετών
42 και την χημικόν Βικτωρύ Γκολφί ετών 40.
Οι τουρίστριες επεσημάνθησαν από περιπολικόν
σκάφος της Διοικήσεως Αγίου Όρους και αφού απεμακρύνθησαν απεστάλησαν εις την Εισαγγελίαν.

μοφανώς αδικούνται μ’ αυτήν την απαγόρευσι. Άλλο
προϊόν τα Βραστά εκτός από το μυρωμένο…. Οξυγόνο τους, που κι αυτό δεν μπορούν να το … ξοδέψουν,
κάνοντας το χωριό τους προσιτό σε παραθεριστάς, ελλείψει συγκοινωνίας.
Ας ελπίσομεν ότι η Κυβέρνησις … να κάνει ανετώτερη τη ζωή τοςεπιτρέποντας στα θεόφτωχα αυτά
χωριά το εμπόριον του μοναδικού προϊόντος των, της
ρακής.
Φωνή της Χαλκιδικής
8 Σεπτεμβρίου 1935: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Υπεγράφη διάταγμα δημοσιευθέν εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως δι ού διορίζεται ο ιατρός της
πόλεώς μας κ. Δημήτριος Γκλάβας ως Διευθυντής του
Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Ο Πολίτης της Χαλκιδικής
1 Αυγούστου 1980: ΣΥΓΧΑΤΗΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΑΘΑ
Ο Δήμος Πολυγύρου περήφανος για την λαμπρή
νίκη του τέκνου του, του Τάσου Ψαθά, που πήρε το
χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο των Βαλκανικών
Αγώνων, πήρε παμψηφεί απόφαση στη συνεδρίαση
της 20ης Ιουνίου 1980:
α) Να υποδεχθεί τον Βαλκανιονίκη επίσημα στον
Πολύγυρο… και β) να ονομάσει μια ανώνυμη οδό με
το όνομά του.
Η νίκη του Ψαθά δεν τίμησε μονάχα την Ελλάδα
αλλά ιδιαίτερα τη γενέτειρα και τροφό του, τον Πολύγυρο.

Νέα Ευρώπη
29 Ιουλίου 1941: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προερχόμενος εξ Αθηνών, αφίκετο εις την πόλιν
μας ο νέος Νομάρχης Χαλκιδικής κ. Αθ. Φωτιάδης.
Ο κ. Φωτιάδης παρουσιασθείς προ του υπουργού
Γεν. Διοικητού και λαβών σχετικάς προς την υπηρεσίαν του οδηγίας, αναχωρεί εις την έδραν του.
Φωνή της Χαλκιδικής
29 Αυγούστου 1976: ΠΑΡΕΒΙΑΣΑΝ

* * *
«Μανώλης Μητσιάς» συνέχεια από την σελίδα 36

τραγουδήσει σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, στα
μεγαλύτερα και σημαντικότερα θέατρα και μέγαρα
μουσικής. Έχει στο ενεργητικό του 60 προσωπικούς
δίσκους στα 48 χρόνια μουσικής πορείας και πολλές
συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, που συνολικά ξεπερνούν τους 100.
Οι ειδικοί τον κατατάσσουν μεταξύ των πιο αξιόλογων ελλήνων τραγουδιστών για το χαρισματικό μέταλλο της φωνής του και για τη σταθερή επιδίωξή του
να συνεργάζεται με σημαντικούς μουσικοσυνθέτες.
Χαρακτηρίζεται για την επιμονή του στους δημιουργούς, στον πολιτισμό, στο τραγούδι με καλλιτεχνικό αίτημα. Παίρνοντας πάνω του την ευθύνη των επιλογών του, κέρδισε σε βάθος χρόνου τη σταθερή του
αξία ως τραγουδιστής και την αισθητική να λειτουργούν τα τραγούδια που ερμήνευσε με την αμεσότητα
του καθημερινού. Είναι ειλικρινής με το τραγούδι και
ποτέ δεν άφησε τον εαυτό του να ευτελιστεί για τραγούδια που ‘πιστεύει’ η κάθε εταιρία.
Διάλεγε τραγούδια που να μπαίνουν στον κόσμο
σιγά σιγά και να σιγοβράζουν, όπως ο καλός καφές γίνεται στη χόβολη.
Σοβαρός και σεμνός, με χαμηλό προφίλ και νηφάλιο χαρακτήρα, στέκεται μακριά από την άσκοπη έκ-

θεση στα ΜΜΕ και οι όποιες δημόσιες εμφανίσεις του
συνοδεύονται πάντοτε από σοβαρό δημόσιο λόγο. Είναι από τους λίγους του χώρου, που η δημόσια εικόνα
του διατηρείται αλώβητη όλα τα χρόνια.
Μετρημένος στα τραγούδια, μετρημένος και στη
ζωή, με υπεύθυνη και σοβαρή στάση. Καλός οικογενειάρχης, στηρίχτηκε και στήριξε την οικογένειά του.
Είναι παντρεμένος με τη Λίτσα Μητσιά από το 1974
και έχουν έναν γιο οδοντίατρο, το Μίλτο, που είναι διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
••

Ο Π.Σ αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής που ο Μανώλης
Μητσιάς είναι μέλος του (Α.Μ. 851) και σεμνύνεται για
την παρουσία και την πορεία του τόσο ως καλλιτέχνη
όσο και ως συμπατριώτη. Ο Μανώλης τιμά και περηφανεύεται για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Χαλκιδική, κι
εμείς οι συμπατριώτες και οι φίλοι του περηφανευόμαστε για το ήθος του και την καλλιτεχνική του πορεία,
ευχόμενοι «αγαθή συνέχεια». Ο Θεός να τον έχει καλά.
				Το Δ.Σ.
••

Σ.Σ. Στη γραφή του παρόντος σημειώματος καθοριστική
ήταν η συμβολή του πολιτικού μηχανικού και μουσικού κ. Χρήστου Σαρ. Κουτσού από τον Βάβδο.
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Η δράση του Συλλόγου μας
Ομιλία του καθηγητή του πανεπιστημίου του
Langasterκ. Γεωργίου Αγγίδη. Τετάρτη 20 Μαΐου 2015.
Πραγματοποιήθηκε στην Εστία μας την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 και ώρα 20.00΄ ομιλία του επίκουρου καθηγητή
του πανεπιστημίου του Langaster κ. Γεωργίου Αθ. Αγγίδη,
από τον Βάβδο, με θέμα «Εξοικονόμηση ενέργειας από
τη θάλασσα». Ο κ. Αγγίδης είναι ειδικευμένος ερευνητής
σε θέματα εξερεύνησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Πρόκειται για επιστήμονα διεθνούς κύρους, που κοσμεί
τη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα. Εκτενές
βιογραφικό του δημοσιεύθηκε στο τεύχος αρ. 22 του Παγχαλκιδικού Λόγου. Εξαιτίας του ειδικού ενδιαφέροντος
παρόντες ήσαν πανεπιστημιακοί καθηγητές, φοιτητές του
Πολυτεχνείου μας, άλλοι έγκριτοι επιστήμονες, αρκετοί
Βαβδινοί και μέλη του Συλλόγου μας. Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους ακροατές καθηγητές του
Α.Π.Θ. κ.κ. Στ. Αυγολούπη αστρονομίας και Τιμολ. Μακρογιάννη ) μετεωρολογίας κ.ά. Στο τέλος ο πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης ευχαρίστησε, συνεχάρη τον ομιλητή και τον παρότρυνε να ενθαρρύνει τους νέους φοιτητές
και μελλοντικούς επιστήμονες να ακολουθήσουν τη δική
του πορεία. Η λιτή δεξίωση με το μπισκοτολούκουμο επισφράγισε την εκδήλωση.

στην λίμνη Κερκίνη με επιτυχία. Οι εκδρομείς απόλαυσαν
μια θαυμάσια μέρα στο άλσος των Ποροϊων και στις όχθες
της λίμνης Κερκίνης, όπου παρατήρησαν τα πουλιά που
κατοικούν εκεί. Αργά το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψαν. Αρχηγός και συνοδός της εκδρομής ο κ.
Ι. Κοτσάνης.
Παρουσία στις γιορτές του ολοκαυτώματος των Βασιλικών. Κυριακή 7 Ιουνίου 2015.
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος παρέστη και εφέτος δια του
προέδρου του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτη στις εορταστικές
εκδηλώσεις στα Βασιλικά για το ολοκαύτωμα της κωμοπόλεως τον Ιούνιο 1821 και κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο,
που έχει ανεγείρει η Κοινότητα Βασιλικών στην κεντρική
πλατεία, εις μνήμην των θυμάτων του ολοκαυτώματος.
Κεντρικός ομιλητής ήταν το επίτιμο μέλος του Συλλόγου
μας και Αντιπρόσωπός μας στο Παράρτημα Βασιλικών κ.
Αστέριος Σαμαράς. Παρόντες στην εκδήλωση οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θέρμης κ.κ. Απόστολος Τσολάκης και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών κ. Στέλιος Δούμπλιας
και Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι. Ακολούθησε δεξίωση για όλους.
Ομαδική παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων.
Ο Σύλλογός μας, θέλοντας να διευκολύνει τα μέλη και τους
φίλους του στην παρακολούθηση ποιοτικών παραστάσεων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη από ονομαστά καλλιτεχνικά σχήματα και από εκλεκτούς θιάσους,
φροντίζει δια της εφόρου του κ. Νατάσας Σούστα-Δάφφα
να εξασφαλίζει φθηνά εισιτήρια (ομαδικά), ώστε να μπορούν όλοι να μετέχουν. ΄Ετσι παρακολουθήσαμε :
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015. Στο μέγαρο μουσικής. «Ο βιολιστής της στέγης».

Ομιλία της φιλολόγου κ. Ηλέκτρας Παπαθανασίου.
Τετάρτη 26 Μαΐου 2015.
Πραγματοποιήθηκε στην Εστία μας, την Τετάρτη 26 Μαΐου
2015, ομιλία από την έγκριτη και ευρυμαθή φιλόλογο, συνταξιούχο Γυμνασιάρχη, κ. Ηλέκτρα Μαυρ. Παπαθανασίου, από την Αρναία, με θέμα «Στιγμιότυπα από την ελληνική ιστορία». Η κ. Παπαθανασίου ταξίδεψε το πολυπληθές
ακροατήριο με μια επιλεκτική ξενάγηση σε γεγονότα της
ελληνικής ιστορίας μας, που αποδεικνύουν τη συνέχεια
του ελληνικού έθνους χάρη κυρίως στο «ομόγλωσσον
και ομόθρησκόν» του. Με εκπληκτική νηφαλιότητα και
επιστημονική επάρκεια για μία και πλέον ώρα κράτησε
άφωνο του πολυπληθές ακροατήριο. Παρέμβαση έγινε
ύστερα από προτροπή της ομιλήτριας από το γνωστό φιλόλογο και τ. σχολικό σύμβουλο κ. Δημ. Κοσμά, ο οποίος
αναφέρθηκε στη φοίτηση των θηλέων στα σχολεία από τις
αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου κλείνοντας την εκδήλωση ευχαρίστησε και συνεχάρη τους δύο έγκριτους φιλολόγους και
παρακάλεσε, ομιλίες να βρουν θέση και στο πρόγραμμα της επόμενης περιόδου. Στην εκδήλωση παρών ήταν
και ο κ. Γεώργιος Βαγιωνάς ιατρός, βουλευτής και μέγας
ευργέτης του Συλλόγου, επώνυμοι επιστήμονες, κυρίως
Χαλκιδικιώτες και αρκετοί γκριζομάλληδες μαθητές της κ.
Παπαθανασίου. Ραντεβού λοιπόν και για τους δυο το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
«επί τη λήξει» της περιόδου 2014-2015 στο θεατράκι
του άλσους της Ν. Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη.
Τετάρτη βράδυ 10-6-2015.
Μια υπέροχη και αλησμόνητη βραδιά έζησαν, όσοι βρέθηκαν το βράδυ της 10ης Ιουνίου 2015 , στο υπαίθριο θέατρο του άλσους της Ν. Ελβετίας Θεσσαλονίκης, το οποίο
ήταν κατάμεστο. Η εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς
και τραγούδια που διοργάνωσε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος
«επί τη λήξει» της συλλογικής περιόδου 2014-2015 ήταν
διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Ήταν μια χορευτική, οπτική και αισθητική πανδαισία, ένα χάρμα οφθαλμών και ακοής. Εξάλλου η βραδιά ήταν τόσο γλυκιά και
ανέφελη που συνέτεινε, ώστε όλα να φαίνονται πιο ωραία,
πιο καλά. Η πίστα για τρεις περίπου ώρες ήταν γεμάτη από
χορευτές που χόρευαν, με τις πολύχρωμες φανταχτερές
φορεσιές από τον Πόντο, από την Κέρκυρα, από την Θράκη, από την Κρήτη, από την Χαλκιδική, από τη Μακεδονία
πηδούσαν, χαμογελούσαν και έβαλαν τα δυνατά τους να
τα καταφέρουν όσο το δυνατό καλύτερα, με αποτέλεσμα

Ημερήσια εκδρομή στα Πορόια. Σάββατο 6 Ιουνίου
2015.
Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στα Πορόια και
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Ο εορτασμός της 194ης επετείου της μάχης των Βασιλικών (καπετάν Χάψας) του 1821. Κυριακή 14-7-2015.
Γιορτάστηκε και εφέτος στην Ι. Μονή της Αγ. Αναστασίας
και στο εκεί μνημείο, με την επιβαλλόμενη επισημότητα η
επέτειος της μάχης των Βασιλικών της 10ης Ιουνίου 1821
και του ολοκαυτώματος της Μονής. Την όλη οργάνωση
είχε για δεύτερη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στην οποία ο Σύλλογός μας μεταβίβασε από πέρυσι
την φροντίδα και την ευθύνη του εορτασμού της επετείου (βλ. απόφαση Δ.Σ. σελ. 42 τ. 23 του περιοδικού μας),
συνεπικουρούμενη από τους τρεις Δήμους: Πολυγύρου
(Γαλάτιστα), Θέρμης (Βασιλικά) και Σιθωνίας(Συκιά) και τον
Παγχαλκιδικό Σύλλογο.
Το πρωί, στο Καθολικό της Μονής, μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλη μνημόσυνο, χοροστατούντος του σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου και ηγουμένου της Μονής κ.κ. Αποστόλου, παρουσία των επισήμων προσκεκλημένων, υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς πεσόντων στη φοβερή εκείνη μάχη, του καπετάν Χάψα και των παλικαριών
του και των αναιρεθέντων κληρικών και λαϊκών στον χαλασμό εκείνο. Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού
από τον θεολόγο, φιλόλογο και συγγραφέα κ. Δημ. Κύρου,
ο οποίος πρόσθεσε νέα στοιχεία για το ολοκαύτωμα εκείνο, που άντλησε από το αρχείο της Μονής και απέσπασε
τα συγχαρητήρια όλων. Στη συνέχεια οι επίσημοι και ο κόσμος κατευθύνθηκαν στο χώρο του μνημείου, όπου εψάλη
επιμνημόσυνη δέηση κι κατατέθηκαν στεφάνια. Παρούσα
και η μεικτή χορωδία του Παγχαλκιδικού που έψαλε δυο
πατριωτικά τραγούδια. Το ένα εξυμνούσε τον Εμμ. Παπά
και το άλλο τον Χάψα. Τον αποχαιρετισμό έκανε ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ο οποίος
υπενθύμισε ότι το όλο μνημείο, με τον ανδριάντα του καπετάν Χάψα και την αναπαράσταση της μάχης (έργα του
γλύπτη καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π. Θ. κ.
Γεωργίου Τσάρα) μαζί με όλα τα παρακολουθήματα, στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου το 1998, και στο εκεί οστεοφυλάκιο μεταφέρθηκαν
και φυλάσσονται τα ιερά κόκκαλα των ηρώων εκείνων.
Επίσης τόνισε για άλλη μια φορά ότι o Παγχαλκιδικός Σύλλογος, όπως είχε ανακοινωθεί από πέρυσι, ύστερα από 20
και πλέον έτη που είχε την ευθύνη της οργάνωσης και του
συντονισμού της ετήσιας αυτής εθνικής εκδήλωσης, παρέδωσε πλέον από πέρυσι την σκυτάλη της διοργάνωσης
της εκδήλωσης στην Αντιπεριφέρεια της Χαλκιδικής με
συνδιοργανωτές τους τρεις Δήμους: Πολυγύρου, Θέρμης
και Σιθωνίας. Ο Παγχαλκιδικός δεν αποκόπτεται από τον
εορτασμό αλλά κρατάει για τον εαυτό του τη φροντίδα
και τη δαπάνη της τέλεσης του θρησκευτικού μνημοσύνου
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυσιασθέντων για την
Πατρίδα, το οποίο θα τελείται εξ ονόματος όλων, όπως μέχρι σήμερα.
Η Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής και οι τρεις Δήμοι, είναι ισχυροί και σταθεροί δημόσιοι θεσμοί-πυλώνες,
που επάνω τους μπορεί να στηριχθεί η πραγματοποίηση
του ετήσιου εορτασμού μιας τόσο μεγάλης Εθνικής Επετείου, ώστε να έχει συνέχεια.
Απώτερη επιδίωξη ας είναι, να γίνει σχετική πρόταση ,

να εξασφαλίζουν ένα σχεδόν συνεχές δυνατό χειροκρότημα, που αποτελούσε την καλύτερη επιβράβευση και αποζημίωση. Καταπληκτική ήταν και η πενταμελής ορχήστρα
με ένα κλαρίνο, που ξεσήκωνε τον κόσμο και τον έκανε
να βγάζει επιφωνήματα και να χτυπά διαρκώς παλαμάκια
στους ρυθμούς των χορών. Γι’ αυτό, όταν τελείωσε και ο
τελευταίος χορός των τμημάτων, πλημμύρισε η πίστα από
τους θεατές που μπερδεμένοι με τους χορευτές έστησαν
έναν τρικούβερτο χορό με τρεις δίπλες. ΄Ολοι πηδούσαν
και χαμογελούσαν, ενώ ο κλαρινετίστας ενθουσιασμένος
όρθιος τα έδωσε όλα και ο τυμπανιστής έσπανε το τύμπανό του…
Η εκδήλωση άνοιξε με τη χορωδία του Παγχαλκιδικού,
υπό τη διεύθυνση του κ. Ν. Καλαϊτζή, που τραγούδησε
τέσσερα Χαλκιδικιώτικα τραγούδια, από τα οποία τα δύο
πρώτα, «Με μήνυσε η αγάπη μου…» και τον Καγκελευτό
της Ιερισσού, τα χόρεψε και το χορευτικό μας, μόνο με το
τραγούδι, χωρίς μουσική.
Στη συνέχεια εμφανίσθηκαν με τη σειρά και χόρεψαν με
ζωντανή μουσική και περίσσεια χάρη με τη σειρά: 1)Το
νεανικό (στην αρχή) και στο τέλος το τμήμα ενηλίκων του
Παγχαλκιδικού , 2) Ο Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς ΟΙ
ΜΙΘΡΙΟΙ, 3) Ο Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι
φίλοι της παράδοσης». 4) Ο Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου «Ο Ερωτόκριτος») και 5) Ο Σύλλογος Θρακιωτών
Θέρμης.
Όλοι τους ήταν υπέροχοι. Ωραίοι οι χορευτές με ωραίες
φορεσιές. Οι εκατοντάδες φωτογραφικές μηχανές των
οποίων τα φλάς άστραφταν μες στη νύχτα, μαζί και οι βιντεοκάμερες απαθανάτισαν την πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε σύσσωμο σχεδόν
το Δ.Σ. ενώ από τους επίσημους καλεσμένους μας δεν
προσήλθε κανείς. Παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Χαριλάου κ. Γιώργος Βούλγαρης
και οι πρόεδροι των Συλόγων Βρασταμινών κ. Μαρία
Γκρίλη και Βάβδου Κ. ΄Αννα Δροσινάκη.Το πρόγραμμα
παρουσίασαν: ο Γεν. Γραμματέας του Παγχαλκιδικού κ. Ι.
Κοτσάνης και ο χοροδιδάσκαλος κ. Θ. Φλώρος, ο οποίος
ήταν πράγματι αυτός που προετοίμασε το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης με περισσή φροντίδα, μεράκι
και κόπο. Τους Συλλόγους, τους χορευτές και το κοινό
χαιρέτισε και ευχαρίστησε για την προσέλευσή τους εκ
μέρους του Δ.Σ. ο πρόεδρός του κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης,
ο οποίος τόνισε τη συμβολή των Πολιτιστικών Συλλόγων στη διατήρηση της παράδοσης, παρόλο που αυτοί
αγνοούνται από τους δημόσιους φορείς. «Ευτυχώς, είπε,
υπάρχουν οι «τρελλοί» που αψηφώντας κόπους και
προσφέροντας πολλές φορές και χρήμα, πλαισιώνουν
τα Δ.Σ. των Συλλόγων και σώζουν την κατάσταση. Γι
αυτό κάθε έπαινος είναι μικρός, πολύ μικρός απέναντι
στη μεγάλη προσφορά. Το παρήγορο δε είναι ότι, εις
πείσμα των καιρών, οι πολιτιστικοί Σύλλογοι ξεφυτρώνουν παντού στις πόλεις και στα χωριά και αναπληρώνουν τα κενά που αφήνει η επίσημη πολιτεία. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την ίδια πορεία γιατί, αν για τους άλλους
λαούς η διατήρηση της παράδοσης είναι καθήκον, για
μας τους ΄Ελληνες είναι χρέος ΕΘΝΙΚΟ».
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προς την Κυβέρνηση, ώστε η γιορτή αυτή να αναγνωρισθεί από την πολιτεία ως επίσημη τοπική εθνική εορτή.
Μόνο έτσι θα διατηρηθεί στο διηνεκές η μνήμη των ηρώων και θα αναγνωρισθεί η συμβολή της Χαλκιδικής στον
αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας του 1821.Η τελετή έληξε με
τον Εθνικό Ύμνο.
Στη συνέχεια υπό την σκιά των πεύκων παρετέθη λιτή δεξίωση από τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη
Γιώργο.
Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνια: Εκ μέρους της Κυβερνήσεως ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Δημ. Μάρδας, ο Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Γ. Καρούζος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος. Ο Δήμαρχος
Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Η Δημοτική Σύμβουλος υπεύθυνη Δημοσ. Σχέσεων του Δήμου Σιθωνίας
κ. Μαρία Λαθούρη-Πάργα εκ μέρους του Δημάρχου Σιθωνίας. Ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου κ. Χρ. Βορδός εκ μέρους του Δημάρχου Πολυγύρου. Ο ιατρός κ. Εμμ. Μπέης,
πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ν. Προποντίδας, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ν. Προποντίδας. Εκπρόσωπος του στρατηγού δ/τή του Γ΄ Σ.Σ.
και εκπρόσωποι της Αστυνομικής δ/νσης και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκιδικής. Εκ μέρους του Δ.Σ. του
Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο Πρόεδρος κ.Μ ιχ. Καρτσιώτης
και τέλος οι Πρόεδροι: του Συλλόγου εφέδρων αξιωματικών Ν. Χαλκιδικής κ. Ι. Κέκερης, του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης ΑΝΘΕΜΟΥΣ κ. Ζαφ. Οικονόμου, του
Συλλόγου Εμμ. Παπάς και του Συλλόγου Βρασταμινών κ.
Μαρία Γκρίλλη.
Την τελετή «στόλισε» και η παρουσία αντιπροσωπείας μαθητών του Γυμνασίου Γαλάτιστας με τη σημαία του Σχολείου τους, τη σημαία της Επαναστάσεως του 1821 και με
συνοδό τον Γυμνασιάρχη τους κ. Φλώριο Κρητικό. Συγχαρητήρια κ. Γυμνασιάρχα, συγχαρητήρια παιδιά. Θα σας
περιμένουμε και του χρόνου.
Τελετάρχης ήταν ο κ. Δημήτριος Λοκοβίτης, ενώ για
τον ευπρεπισμό του χώρου μερίμνησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Πολυγύρου κ. Χρ. Βορδός . Όπως κάθε χρόνο όμως την τελευταία πινελιά έβαλε
ο μόνιμος κοσμήτορας του μνημείουκαι επίτιμο μέλος του
Παγχαλκιδικού, συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Αστέριος
Σαμαράς, από τον Γαλαρινό.

επισκεπτόμασταν, αλλά και από τις εμφανίσεις του Χορευτικού Συγκροτήματος. Έργο του μέλους του Δ. Σ. και
υπευθύνου του χορευτικού Αστ. Λυρτζή. Αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια. Η πρώτη μέρα έκλεισε με έναν ευχάριστο
ύπνο στο ξενοδοχείο, δέκα λεπτά περίπου από το κέντρο
της πόλης, δίπλα σε μια μικρή λίμνη.
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην περιήγηση – ξενάγηση της πόλης. Λόφος Τσιταντέλλα, Εκκλησία Αγ. Ματία,
Λεωφόρος Δημοκρατίας με τα καλοδιατηρημένα κτίρια,
Καθεδρικός Ναός Αγ. Στεφάνου κ.ά. Ομορφιά, καθαριότητα, εντυπωσιακά σε ρυθμό μπαρόκ κτίρια, καταπληκτική
η Βουδαπέστη με το ποτάμι και τις υπέροχες γέφυρες που
ενώνουν την Βούδα με την Πέστη.
Το απόγευμα παρακολουθήσαμε την παρέλαση και την
εμφάνιση του χορευτικού σε κεντρική πλατεία με πολλά άλλα συγκροτήματα. Παρά την υπερβολική ζέστη και
τις χειμωνιάτικες στολές που φορούσαν οι χορευτές μας,
έκλεψαν την παράσταση και χειροκροτήθηκαν θερμά από
Ούγγρους και τουρίστες.
Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο, δειπνήσαμε και το βράδυ
απολαύσαμε μια καταπληκτική κρουαζιέρα και ρομαντική
συγχρόνως στον Δούναβη. Ο φωτισμός των κτιρίων και
των γεφυρών εντυπωσίασε τους πάντες. Η δεύτερη ημέρα
έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Η τρίτη μέρα της εκδρομής ήταν αφιερωμένη στις παραδουνάβιες περιοχές. Επισκεφτήκαμε το ΕΣΤΕΡΓΚΟΝ,
πρώτη πρωτεύουσα των Ούγγρων με τον τεράστιο καθεδρικό Ναό και το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος
πολλών φημισμένων καλλιτεχνών. Για λίγο περάσαμε και
στην Σλοβακία. Αργά το μεσημέρι επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα το χορευτικό συγκρότημα εμφανίστηκε πάλι
στην πλατεία με άλλα χορευτικά συγκροτήματα από διάφορες χώρες , Ιταλία, Κίνα, Ρωσία, Ουγγαρία κ.α. Η ξαφνική
βροχή όμως δημιούργησε κάποια προβλήματα. Το χορευτικό μας έκλεψε πάλι την παράσταση με το συρτάκι που
χόρεψε και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους. Το βράδυ
μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο απολαύσαμε την Βουδαπέστη σε καταστήματα της επιλογής μας. Μερικοί είχαν την
τύχη ν’ ακούσουν και Τσιγγάνικα Βιολιά.
Η τέταρτη μέρα ανήκει στην μελωδική Βιέννη. Ημερήσια
εκδρομή. Μετά την περιήγηση στην πόλη, που γοήτευσε
όλους, επισκεφτήκαμε το παλάτι του Σένμπρουν, την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Αγ. Τριάδας, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Στεφάνου κ.α. στον ελεύθερο χρόνο μας απολαύσαμε Βιενέζικα φαγητά και γλυκά. Όσοι επισκεφτήκαμε
την Βιέννη για πρώτη φορά εντυπωσιαστήκαμε πραγματικά. Πολλοί ζήτησαν σύντομα να κάνουμε εκδρομή στην
πανέμορφη αυτή πόλη. Νωρίς το βράδυ επιστρέψαμε στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ, το δείπνο συνοδεύτηκε με μουσική
από βιολιά, προσφορά του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, μετά
από εντολή του Προέδρου. Βέβαια υπήρχε και κασετόφωνο και το ακούραστο χορευτικό μας συνέχισε τους χορούς
μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου.
Την πέμπτη μέρα πήραμε τον δρόμο της επιστροφής με
ενδιάμεση διανυκτέρευση στο Βελιγράδι. Εδώ μας έκανε
εντύπωση ο επιβλητικός Ναός του Αγ. Σάββα, ο μεγαλύ-

Συμμετοχή του χορευτικού σε διεθνές φεστιβάλ στη
Βουδαπέστη με εξαήμερη εκδρομή σε ΒουδαπέστηΒιέννη-Βελιγράδι , 13-18 Ιουνίου 2015.
Είναι η πρώτη φορά που το χορευτικό μας συγκρότημα
εμφανίστηκε εκτός συνόρων της χώρας στη μαγευτική
Βουδαπέστη. Με την ευκαιρία αυτή το Δ. Σ. του συλλόγου
αποφάσισε εξαήμερη εκδρομή με επίσκεψη στη Βιέννη
και διανυκτέρευση στο Βελιγράδι στην επιστροφή.
Το ταξίδι μεγάλο 1100km και η διαδρομή κουραστική. Πέρασαν ευχάριστα όμως οι 18 ώρες με τις απαραίτητες στάσεις, τα τραγούδια και τα ανέκδοτα στο λεωφορείο κυρίως
από τους Ταξιαρχιώτες.
Ευχάριστη έκπληξη η προβολή DVD από τα μέρη που θα
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τερος ορθόδοξος ναός του κόσμου, το οχυρό κάστρο απ’
όπου φαίνεται η συμβολή του Δούναβη και του ποταμού
Σάβα, αλλά και ο πύργος Ντεμπόισα, φυλακή του Ρήγα Φεραίου πριν την εκτέλεση. Συγκίνηση προκάλεσε σ’ όλους,
στην περιήγηση της πόλης που κάνανε, τα μισοκατεστραμένα κτίρια από τον πόλεμο.
Το βράδυ όλοι οι εκδρομείς απόλαυσαν το μελωδικό Βελιγράδι σε καταστήματα κοντά στον πεζόδρομο Μιχαήλοβα. Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, διασκεδάσαμε.
Την έκτη μέρα στις 9 το πρωί ξεκινήσαμε για την επιστροφή στην πόλη μας γεμάτοι από υπέροχες αναμνήσεις.
Μετά τις απαραίτητες στάσεις στον δρόμο, στις 9 το βράδυ
ήμασταν στην Θεσ/νικη.
Η εκδρομή αυτή ήταν ειδικού σκοπού. Το χορευτικό μας
συγκρότημα πρώτη φόρα βγήκε από τα σύνορα της χώρας. Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνές χορευτικό φεστιβάλ και κατά γενική ομολογία πήρε ΑΡΙΣΤΑ.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σ’ όλους τους χορευτές για
την προσπάθεια που κατέβαλαν σε δύσκολες καιρικές
συνθήκες(υπερβολική ζέστη αλλά και ξαφνική βροχή),
στον δάσκαλο του χορευτικού κ. Θεόδωρο Φλώρο και
στον υπεύθυνο του Δ. Σ. κ. Αστέριο Λυρτζή. Ελπίζουμε και
σε συνέχεια.
Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλα τα άτομα – μέλη
του Συλλόγου που ήταν στην εκδρομή για την συνέπεια
και την άψογη συμπεριφορά τους, καθώς επίσης τον ξεναγό κ. Γεώργιο Κτενίδη για την καταπληκτική ξενάγηση και
την βοήθεια που έδινε κάθε στιγμή.
Τέλος ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα άτομα της Ελληνικής Πρεσβείας της Βουδαπέστης, οι οποίοι ήταν παρόντες στις εμφανίσεις του χορευτικού στην Πλατεία και
εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Από το Δ.Σ. μετείχαν στην εκδρομή ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Κοτσάνης, ο Ειδ. Γραμματέας Αστέριος Λυρτζής και
ο Ταμίας Αβραάμ Παπαδόπουλος, οι οποίοι προσπαθούσαν να λύσουν τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

3. Στον Ταξιάρχη στις 19-5-2015 απόγευμα, στο εξωκλήσι του Αγ. Νικολάο, μετά τον εσπερινό, παραμονή της
γιορτής, καλεσμένο από Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων
του Δημ. Σχολείου.
4. Στα Πετροκέρασα, στις 21-6-2015, Κυριακή μετά τη Θ
Λειτουργία στην πλατεία του χωριού, καλεσμένο από τον
τοπικόΜορφ. Αθλητ. Σύλλογο ΟΜΒΡΙΑΝΟ.
5. Στη Ν. Τρίγλια στις 31-7-2015 βράδυ, στο στάδιο της
κωμοπόλεως, μαζί με 35 άλλα χορευτικά, καλεσμένο από
τον τοπικό Σύλλογο και τον Ο.Π.Α. στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Ν. Προποντίδας.
6. Στα Ν. Πλάγια στις 1-8-2015 βράδυ, στο κέντρο του
χωριού, καλεσμένο από τον τοπικό Σύλλογο και τον ΟΠΑ
του Δήμου Ν. Προποντίδας, στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου.
7. Στην Παλαιόχωρα στις 8-8-2015, στο προαύλιο του
Κοινοτικού Καταστήματος, βράδυ, καλεσμένο από τον τοπικό Σύλλογο, μαζί με άλλα 6 συγκροτήματα, στα πλαίσια
των ετησίων καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου.
8. Στον ΄Αγ. Πρόδρομο στις 29-8-2015, πρωί μετά τη Θ.
Λειτουργία στο ομώνυμο εξωκλήσι που πανηγύριζε, καλεσμένο από τον εφημέριο του χωριού π. Δωρόθεο.
9. Στον Ταξιάρχη στις 7-9-2015, το βράδυ, στην πλατεία
του χωριού καλεσμένο από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ταξιαρχιωτών. Συμμετοχή σε πανηγύρι τοπικής θρησκευτικής γιορτής (Αρχαγγελούδι) και στο
Αντάμωμα των Απανταχού Ταξιαρχιωτών..
10. Στην Καλαμαριά στις 9-9-2015, στο προαύλιο του
4ου Γυμνασίου, βράδυ, καλεσμένο από τον ποντιακό Σύλλογο οι Μίθριοι.
11. Στην Καλαμαριά στις 27-9-2015, το βράδυ, στην
πλατεία των Αλησμόνητων πατρίδων, οδός Παρασκευοπούλου, καλεσμένο από τον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό
Σύλλογο Αγ. Παντελεήμονος Καλαμαριάς.
12. Στην Βουδαπέστη 13-18 Ιουνίου 2015. (Βλέπε ρεπορτάζ στις σελ. 43-44).

H συμμετοχή του χορευτικού μας σε εκδηλώσεις του
καλοκαιριού 2015.
Το χορευτικό μας τμήμα με επί κεφαλής το ειδικό γραμματέα του Συλλόγου κ. Αστ. Λυρτζή, υπεύθυνο του τμήματος,
και τον χοροδιδάσκαλο κ. Θεόδωρο Φλώρο ανταποκρίθηκε σε σχετικές προσκλήσεις και πήρε μέρος σε αρκετές
εκδηλώσεις σε κωμοπόλεις και χωριά της Χαλκιδικής και
για πρώτη φορά βγήκε στο εξωτερικό. Ταξίδεψε με άλλους
εκδρομείς-μέλη μας στη Βουδαπέστη και πήρε μέρος στο
εκεί διοργανωθέν διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.Ιδιαίτερο ρεπορτάζ δημοσιεύεται πιο πάνω.
Εμφανίστηκε σε κωμοπόλεις και χωριά της Χαλκιδικής ως
εξής::
1. Στο Παλαιόκαστρο στις 2-5-2015 πρωί, γιορτή του Αγ.
Αθανασίου,στο προαύλιο της Εκκλησίας καλεσμένο από
τον Τοπικό Σύλλογο και την Εκκλησία (εφημέριος ο π. Νικόλαος) .
2. Στον Γαλαρινό στις 2-5-2015, απόγευμα γιορτή του Αγ.
Αθανασίου στην πλατεία του χωριού καλεσμένο από τον
τοπικό Σύλλογο.

Η εμφάνιση της χορωδίας μας σε διάφορες εκδηλώσεις
Με μαέστρο τον κ. Νίκο Καλαϊτζή η χορωδία μας πήρε μέρος το Β΄τρίμηνο του 2015 στις εξής εκδηλώσεις:
1. Στον ΄Αγιο Μάμα, στο ΕΠΟΚΑΜ σε συνάντηση χορωδιών καλεσμένηαπό τον εκεί τοπικό Σύλλογο, όπου τραγούδησε με τις χορωδίες του Αγ. Μάμα και της Αθύτου.
2. Στο θεατράκι του άλσους της Ν. Ελβετίας της Θεσσαλονίκης, στην εκδήλωση τη δική μας (βλ. περιγραφή παραπάνω), όπου τραγούδησε Χαλκιδικιώτικα τραγούδια που
χόρευε το χορευτικό μας.
3. Στον εορτασμό της επετείου της μάχης των Βασιλικών
στις 14-6-2015, όπου τραγούδησε στο εκεί μνημείο (Βλ.
περιγραφή παραπάνω) τα τραγούδια του καπετάν Χάψα
και του Εμμανουήλ Παπά. Μετά την εορτή η χορωδία ανέβηκε με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. ψηλά στον Χολομώντα, όπου και διασκέδασε επί τη λήξει της περιόδου.
Σ.Σ. Το ρεπορτάζ από την εκδρομή στη Ρωσσία (8ήμερη) 1017 Ιουλίου 2015, του κ. Νίκου Κασσιανίδη, λόγω στενότητος
χώρου, θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος.
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων με βάση γραπτά σημειώματα που στέλνουν οι Σύλλογοι.
Τα σημειώματα για να δημοσιεύονται πρέπει: 1) Να είναι σύντομα, 2) Να στέλνονται μέχρι την ημέρα που ορίζεται ως τελευταία ημέρα
αποστολής συνεργασιών, 3) Να στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: mkartsioti@gmail.com και 4) Καλό είναι να συνοδεύονται,
πάλι ηλεκτρονικά, από μια φωτογραφία κάποιας εκδήλωσης με λεζάντα.)

Της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης
Γιορτή της Πεντηκοστής (Κυρ. 31/5/2015) στο Βάβδο (Πλάτανο) με α) ομιλία της Άννας Τσουκαλά Κουφού, λογοτέχνιδας - συντηρήτριας έργων τέχνης με θέμα ‘Η Πολιτιστική
μας κληρονομιά, Ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βάβδου Χαλκιδικής’, β) παραδοσιακούς χορούς από το
πρωτοεμφανιζόμενο παιδικό χορευτικό τμήμα Βάβδου και
γ) γλέντι και χορός με το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα.
Συμμετοχή της ΕΒΘ με το χορευτικό τμήμα ενηλίκων σε εκδηλώσεις στο Γαλαρινό Χαλκιδικής και με το παιδικό τμήμα του σε εκδηλώσεις στη Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Συμμετοχή της ΕΒΘ με το τμήμα ζωγραφικής (και με διακρίσεις παιδιών μεταξύ των πρώτων) στον Πανελήνιο Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής με θέμα ‘Τέχνη και αθλητισμός’ που οργανώθηκε από το Εικαστικό κέντρο και τα
Εικαστικά Εργαστήρια ‘Προβίδα’ για το σχολικό έτος 20142015 υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα Τρίκαλα. Συμμετείχαν 23 ελληνικές πόλεις, 14 φορείς και 428
έργα παιδιών.
Οράνωση της ΕΒΘ με τον Σύλλογο ‘Βίγλα’ του 2ου Ορεινού Αγώνα Τρεξίματος ‘στη σκιά της Βίγλας’ την Κυριακή
14/6/2015 στο Βάβδο με την συμμετοχή περίπου 200
αθλητών (και Βαβδινών αθλητών) σε έναν αγώνα μέσα στο
δάσος και στη φύση μήκους 21 χλμ.
Οργάνωση της ΕΒΘ (Νεανικό Χορευτικό Τμήμα με συντονιστή τον χοροδιδάσκαλο Θωμά Ράδη) εκδήλωσης στο
Βάβδο ‘2α Βαβδινά χοροπατήματα, της μουσικής καμώματα και του χορού παιχνίδια’ το Σα 4/7/2015. Συμμετείχαν τα
χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστ. Σύλλ. Ευόσμου Κοσμάς
Αιτωλός, Μορφωτ. Εκπολ. Σύλλ. Νέων Άρνισσας, Πολιτ.
Σύλλ. Φάρος Ν.Μουδανιών, Χορευτ. Όμιλ. Έδεσσας ΑΙΓΑΙ,
Λαογρ.Χορευτ. Σύλλ. Βασιλικών, που χόρεψαν χορούς με
το μουσικό συγκρότημα ‘Οι χρυσοδάκτυλοι’. Το θέμα της
εκδήλωσης ήταν ‘τραγούδια, χορός και οργανοπαίχτες του
Βάβδου’ που αναπτύχθηκε από τον Χρήστο Σαρ. Κουτσό.
Τιμήθηκε με πλακέτα το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα
για την μουσική του προσφορά στα 33 χρόνια δράσης του
(από το 1982) και ολοκληρώθηκε το γλέντι με το Βαβδινό
Μουσικό Συγκρότημα και τους Χρυσοδάκτυλους.
Άλλες εκδηλώσεις που έγιναν το καλοκαίρι στο Βάβδο:
-Το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας την Δε 1/6/2015 με γάλα,
φασολάδα, γλέντι και χορό με το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα.
-Το πανηγύρι τ’ Αηλιά (παραμονή 19 και ανήμερα
20/7/2015) στην κορυφή τ’ Αηλιά με καζάνια τραΐ με κριθαράκι, με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων
και γλέντι με το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα.
-Γιορτή ποδοσφαιρικής ομάδας ‘Αναγέννηση’ Βάβδου στο
Πλάτανο την Κυ 16/8/2015.
-Γιορτή Νεολαίας Βάβδου στον Αηλιά το Σα 22/8/2015.
Χρ. Σαρ. Κουτσός

Του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Όπως είναι γνωστό και καθιερωμένο, ο σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρει τις δραστηριότητές του στη γενέτειρά του, όπου
βρίσκονται λόγω εποχής και πολλά μέλη του.
Η αρχή έγινε με το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, το παρεκκλήσι του οποίου, ο Σύλλογος έχει υπό την προστασία του
από το έτος 1978.
Στις 19-20 Ιουλίου, ο Σύλλογος συμμετείχε ενεργά στην
διοργάνωση του πανηγυριού, το οποίο γιορτάστηκε με
μοναδική λαμπρότητα.
Στις 12 Αυγούστου, τελέσθηκε κατά τα καθιερωμένα θεία
λειτουργία με αρτοκλασία, στο εξωκλήσι του Αγίου Παύλου. Ακολούθησε λιτή δεξίωση και συγκεντρώθηκαν από
προαιρετικές εισφορές χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.
Στις 13 Αυγούστου, σε συνεργασία με το Σύλλογο «Φίλοι
του Περιβάλλοντος Ιερισσού» πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική εκδρομή στην Ι. Μονή Ευαγγελισμού στην
Ολυμπιάδα, η οποία επέτυχε πλήρως των στόχων της.
Στις 29 Αυγούστου, γιορτάσθηκε με μοναδική λαμπρότητα
η βραδιά της πανσελήνου, θεσμός πλέον για την Ιερισσό,
στην οποία ο σύλλογος ήταν ο κύριος συμμέτοχος, με διοργανωτή τον Σύλλογο «Φίλοι Περιβάλλοντος Ιερισσού».
Στις 30 Αυγούστου, σε κοσμικό κέντρο της γενέτειρας οργανώθηκε από τον Σύλλογο, η βραδιά αποχαιρετισμού
λόγω τέλους του καλοκαιριού, η οποία στέφθηκε από πλήρη επιτυχία.
Εκτός τούτων, ο Σύλλογος συμμετείχε ενεργά, σε όλα τα
πολιτιστικά δρώμενα της Ιερισσού.
Τέλος κατά τον μήνα Σεπτέμβριο προγραμματίζεται 3ήμερη εκδρομή, της οποίας ο προορισμός θα ανακοινωθεί
εγκαίρως.
Του Συλλόγου Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης
Μικρός απολογισμός
1) Μια από τις βασικές αναφορές και τις κραυγαλέες παραλήψεις ( όπως αναφέρει στο τεύχος 230/2015 του Παγ/
κού Λόγου ο κ. Γιάννης Αικατερινάρης) για την ιστοριογραφία της επανάστασης της Χαλ/κής του 1821 έρχεται να
εκπληρώσει ο Σύλλογός μας, από Ιερό καθήκον προς τον
ήρωα καπετάν Στάμο Χάψα και των γενναίων παληκαριών
του, που έπεσαν ηρωϊκώς μαχόμενοι στη μάχη των Βασιλικών, όπως όλοι εμείς οι Χαλκιδικιώτες καλά γνωρίζουμε
και στήσαμε, τιμητικό, υπέρλαμπρο, μνημείο στο σημείο
της μάχης.
Ο Σύλλογός μας σε Γ.Σ. αποφάσισε ότι ήταν καιρός να γίνει
μια αρχή. Η συμμετοχή και της Χαλ/κής στην επανάσταση του 1821, να γίνει ευρύτερα γνωστή. Επιθυμία και ευχή
όλων όσων τιμούν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις
«προς τιμήν των πεσόντων» .
Έτσι λοιπόν ήλθαμε σε επαφή με τον κ. Δήμαρχο της Ιε45
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ρής Πόλης του Μεσολογγίου και αποσπάσαμε την άδεια
να υψώσουμε υπέρλαμπρο μνημείο της προτομής του Καπετάν Στάμου Χάψα στον κήπο των ηρώων του Μεσολογγίου, εκεί που τιμώνται όχι μόνον οι ήρωες της Ιστορικής
Εξόδου, αλλά και όσοι έπεσαν ενδόξως στο πεδίο της τιμής
κατά την επανάσταση του 1821 και φιλέλληνες, των οποίων οι ηρωϊκές πράξεις πρέπει ν’ αποτελούν επιλογές ζωής
για τους νεώτερους.
Η δαπάνη του Συλλόγου μας . Η τιμή για όλη τη Χαλκιδική.
Γι’ αυτό όταν ολοκληρωθεί το έργο και ορισθεί η ημερομηνία των αποκαλυπτηρίων, εγκαίρως θα καλέσουμε και
θα παρακαλέσουμε όλους τους Δήμους της Χαλ/κής , τους
πολιτιστικούς Συλλόγους και πρωτίστως τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο να διοργανώσουμε εκδρομή και σύσωμη η
Χαλκιδική να δηλώσει την παρουσία της, να εκφωνηθούν
λόγοι και να γίνει η πολυπόθητη αρχή της προβολής των
ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα και στην πατρίδα
μας κατά την επανάσταση του 1821.
Ελπίζουμε ότι θα σας βρούμε όλους συμπαραστάτες στην
προσπάθειά μας.
2) Ο Σύλλογός μας είναι χορηγός των αγώνων κλασσικού
αθλητισμού που διεξάγονται κάθε χρόνο στο δημοτικό γυμναστήριο του Δήμου Νικήτης με διοργανωτή τον Γ.Σ. Σιθωνία και βασικό συντελεστή τον κ. Νικ. Παπαδημητρίου.
3) Δεν πάψαμε ποτέ να ενδιαφερόμαστε για τη συμπλήρωση της ομορφιάς, που έχει, ως φυσικό χάρισμα, ο Πολύγυρός μας.
Συνδράμαμε οικονομικά το Δήμο προκειμένου η πόλη
μας ν’ αποκτήσει ένα μοντέρνο πολιτιστικό στοιχείο. Ένα
έργο γλυπτό που προτάθηκε από τον καθηγητή της Καλ/
κής Σχολής του Α.Π.Θ. Ένα έργο, που όπως λέει ο ίδιος ο
καλλιτέχνης χρειάζονταν για να εμπλουτίσει, ν’ ανανεώσει
και να προβάλλει το σύγχρονο πνεύμα της πόλης.
Οι λεπτομέρειες θα δοθούν την ημέρα των εγκαινίων της
ανακαίνισης του κλειστού θεάτρου Πολυγύρου που θα
παρουσιαστεί το έργο και θα παραδοθεί στο Δήμο Πολυγύρου.
4) Ο Σύλλογός μας για τέταρτη χρονιά θα πάρει μέρος στις
καλοκαιρινές γιορτές που διοργανώνει ο Δήμος μας.
Στις 22 Ιουλίου, στη μέση του καλοκαιριού, θα βρεθούμε
κοντά στους συμπατριώτες μας , για να τραγουδήσουμε
όλοι μαζί «Τραγούδια του καλοκαιριού της θάλασσας και
τ’ ουρανού» με τη γνωστή, υπέροχη, μουσική παρέα του
Κώστα Τσολοδήμου, μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Σας καλούμε όλους, μπροστά στην αυλή του Δημαρχείου
να ξεχάσουμε ότι μας απασχολεί και να διασκεδάσουμε.
Η Πρόεδρος Μαρία Μπουλάκη- Λυπηρίδη

των 8 CD’s που κυκλοφόρησε το 2013, καταγράφοντας την
μουσική κληρονομιά της Αρναίας και της περιοχής.
Η εκδήλωση που είχε για τίτλο «Μάνα μ’ φίλοι μας ήρθανε», πραγματοποιήθηκε σε έναν εντελώς μοναδικό και
υποβλητικό χώρο, στην «πλατεία των μουσείων». Αυτή
βρίσκεται στην καρδιά του κηρυγμένου ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και είναι η ωραιότερη γειτονιά της Αρναίας. Ανάμεσα
στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο και στο Μουσείο
Υφαντικής, περιτριγυρισμένη, από τα ομορφότερα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Αρναίας, επεφύλαξε για τους παρευρισκομένους μια μοναδική εμπειρία.
Το σκηνικό ήταν ανεπανάληπτο! Δέσποζε η ομορφιά και η
παράδοση σ’ όλο της το μεγαλείο! Στα αρχοντόσπιτα που
την περιβάλλουν, οι νοικοκυρές, πιστές στην παράδοση
του τόπου, τιμώντας την χορωδία, τους καλεσμένους και
τους επισκέπτες ,κρέμασαν στα μπαλκόνια και στα παράθυρά τους, πανέμορφα ‘προικιάρικα’ υφαντά.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας και πολλά μέλη του Παγχαλκιδικού συλλόγου.
Ήταν ένα ξεχωριστό πανηγύρι παράδοσης και πολιτισμού,
μια πανδαισία χρωμάτων, εικόνων και ήχων.
Συγχαρητήρια θερμά αξίζουν στην Χορωδία και στον
Δήμο. Μπράβο Αρναία, πάντα τέτοια!!!
Του Μ. Α. Σ. «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ» Πετροκεράσων,
Εκδηλώσεις καλοκαιριού 2015.
21/06 Γιορτή κερασιού. Η γιορτή άρχισε με την παρουσίαση χορών από όλη την Βόρεια Ελλάδα από τα χορευτικά τμήματα του «Ομβριανού» και το χορευτικό τμήμα του
Πανχαλκιδικού Συλλόγου που για ακόμη μια φορά τίμησε
μα την παρουσία του το χωριό μας. Ακολούθησε γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα. Άφθονα τα κεράσια που πρόσφερε
το Σύλλογος σε όλους τους παρευρισκόμενους.
31/07 Βραδιά ποίησης- Πανσέληνος του Ιουλίου στον
αύλειο χώρο του νέου μουσείου. Επίσημος προσκεκλημένος ο ποιητής- συγγραφέας Τζανής Γιάννης.
01/08 ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2015
Ζωγραφική για παιδιά σε ακουαρέλα και βότσαλα, στην
πλατεία του χωριού. Αθλοπαιδιές στο γήπεδο.
02/08 ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2015 (συνέχεια) Κυνήγι θησαυρού
05/08 Φιλαναγνωσία στον αύλειο χώρο του νέου μουσείου.
Διαδραστικό παραμύθι και διαδραστικό διήγημα για παιδιά.
08/08 ΟΜΒΡΙΑΝΙΑ 2015 (συνέχεια)
Παραδοσιακά παιχνίδια στην πλατεία (κουτσό, τζαμί και
άλλα).
Απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής και ακολούθησε πάρτι
δια τα παιδιά.
13/08 Ρόκ πάρτι με τους 2-COOL στον αύλειο χώρο του
νέου μουσείου.
13-14-15/08 Έκθεση έργων ζωγραφικής της Μαρίας Μαλτέζου-Αννετούδη στον χώρο του μουσείου του συλλόγου,
στην πλατεία.

Γιορτή της χορωδίας της Αρναίας, 22-7-2015.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της πανήγυρης της Αγίας Παρασκευής, η χορωδία Αρναίας, με κέφι και μεράκι, παρουσίασε για πρώτη φορά, το εξαιρετικό μουσικό άλμπουμ

Ευχαριστήριο για δωρεά

Η κ. Βασιλική Αρσένη – Παπαδημητρίου εκτιμώντας το συντελούμενο από το Σύλλογο έργο πρόσφερε 200 ευρώ ως
δωρεά για την αντιμετώπιση των αναγκών του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. εκδφράζει θερμές ευχαριστίες.
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Νέα της Χαλκιδικής μας
Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Διαμαντουλάκης
Περί Φεστιβάλ
Πέρα από τα δεκάδες πανηγύρια στα εξωκλήσια της
Χαλκιδικής, τις τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις την τιμητική τους είχαν και πάλι φέτος τα τρία μεγάλα φεστιβάλ του νομού. Κατά σειρά παλαιότητας: Κασσάνδρας,
Θάλασσας (Μουδανιά) και Πολυγύρου. Κύριο χαρακτηριστικό οι αναβολές και οι ματαιώσεις των «μεγάλων»
αθηναϊκών παραστάσεων σε περιοδεία, ενώ όσοι διοργανωτές προτίμησαν τα τοπικά σχήματα, μουσικά και
θεατρικά, δικαιώθηκαν τόσο από την υψηλή ποιότητα,
όσο και από το πλήθος του κόσμου, που έσπευσε να
στηρίξει την προσπάθεια.
Σταθερή αξία φυσικά, το ιδιωτικής πρωτοβουλίας Φεστιβάλ Σάνης και μεγάλη απουσία από το φετινό πολιτιστικό πρόγραμμα το Φεστιβάλ της Βαρβάρας… Τα
σχόλια δικά σας.

γονται με τα εκθέματα του Μουσείου, σε ένα μυστικό
διάλογο εστιάζοντας στη λειτουργία της μνήμης, της
φθοράς αλλά και στη σωτήρια λειτουργία της παράδοσης που διασώζει τα μύχια μηνύματά της παρά τον
μεταμοντέρνο τρόπο αφήγησης.
Η έκθεση διήρκεσε μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Ταξίδι στο Όρος
Στις αρχές Αυγούστου επίσης άνοιξε τις πύλες της η τρίτη κατά σειρά έκθεση, που φιλοξενείται τους θερινούς
μήνες στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού. Η έκθεση είχε
τον τίτλο «Ταξίδι στο Όρος» και περιλάμβανε ακουαρέλες 26 Σέρβων καλλιτεχνών με θέμα το Άγιο Όρος,
ενώ πρωτοπαρουσιάστηκε στο Βελιγράδι το 1998 με
αφορμή τον εορτασμό των οκτακοσίων χρόνων από
την ίδρυση της μεγάλης αγιορείτικης μονής του Χιλανδαρίου.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Αγιορείτικης Πινακοθήκης της μονής Σίμωνος Πέτρας, όπου
ανήκει η συλλογή.

Απολογιστικά το καλοκαίρι
Δυστυχώς δεν έλειψαν και φέτος τα ατυχήματα στους
δρόμους με την κρίση να μην φαίνεται να επηρεάζει
καθόλου τη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών και άλλων
επισκεπτών της Χαλκιδικής, όπου τις περισσότερες φορές η βιασύνη, «μπας και φύγει η θάλασσα», αποδείχθηκε μοιραία. Το ίδιο δεν έλειψαν και αυτό το καλοκαίρι
οι πνιγμοί, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, μαύρα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού στη Χαλκιδική. Ευχή και
ελπίδα όλων η ίδια… Τουλάχιστον γλυτώσαμε (μέχρι τη
στιγμή, που γράφονταν αυτές οι γραμμές) από μεγάλες
πυρκαγιές, ενώ ο εγκέλαδος με 4 και πάνω ρίχτερ μας
χτύπησε μόνο μια φορά στις 26 Ιουλίου.

Παρουσίαση βιβλίου
Ένα ακόμη βιβλίο Χαλκιδικιώτη συγγραφέα έρχεται να
προστεθεί στη μεγάλη αυτή λίστα, που από ό,τι μαθαίνουμε κάποιοι φίλοι – γνωστοί ερευνητές προσπαθούν
να συγκεντρώσουν και δημοσιεύσουν. Στις 7 Αυγούστου παρουσιάστηκε το βιβλίο του Θανάση Μπαντέ «Ο
Θουκυδίδης, ο πόλεμος και η πολιτική» στο Δημαρχείο
Πολυγύρου, ενώ τα πρώτα σχόλια από την ανάγνωσή
του είναι εξαιρετικά.
Ευχόμαστε να φτάσει γρήγορα το δυνατόν σε όλες τις
βιβλιοθήκες του νομού…

Ελεύθερο; κάμπινγκ
Δεήσαμε φέτος μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια να
επισκεφτούμε πασίγνωστη και πανέμορφη παραλία της
Χαλκιδικής (τι, μόνο οι υπουργοί θα τη διαφημίζουν;).
Όλα καλά δε λέω αλλά μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε εάν αυτή η περιβόητη «επιστροφή στη φύση» έχει
χάσει πια το νόημά της. Σκηνές κάτω από τα πεύκα ατάκτως ειρημένες ανάμεσα σε μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα, γεννήτριες, σκουπίδια και κακό…, φεύγοντας το
μόνο που έμενε ήταν το τσικνοβόλημα και το παραπονεμένο στα αυτιά μας τραγούδι των τζιτζικιών.

Τουριστικά
Στα τουριστικά το άνοιγμα των τριών μεγάλων – πολυτελών ξενοδοχείων στις Καλύβες, τη Γερακινή και
τα Ψακούδια δίνει το στίγμα για το καλοκαίρι, που πέρασε στη Χαλκιδική μαζί με το πλήθος των τουριστών
κυρίως από τις Βαλκανικές χώρες. Ευτυχώς η κρίση δεν
ήταν αρκετά δυνατή για να χτυπήσει σε μεγάλο βαθμό
τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τη δική μας
εκτίμηση τα πήγαν αρκετά καλά, δεδομένων των συνθηκών. Φυσικά ο επίσημος απολογισμός θα γίνει λίγο
αργότερα από τους σχετικούς φορείς.

Έκθεση έργων τέχνης στο Λαογρ. Μουσείο Νικήτης
Μέσα σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έγιναν αρχές
Αυγούστου τα εγκαίνια της πρώτης έκθεσης έργων τέχνης στο ΝΕΟ Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείου Νικήτης με τίτλο «Memory». Τα έργα των εικαστικών Λαμπρινής Κωστίκα και Γιάννη Αμανατίδη, με καταγωγή
από τη Νικήτη, συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των φιλότεχνων, που γέμισαν τον προαύλιο χώρο του Μουσείου.
Η έκθεση σχεδιάστηκε ειδικά για το χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, στην οποία γίνεται χρήση ζωγραφικής, κατασκευών, βίντεο και ήχου. Τα έργα συνδιαλέ-

Διάπλους Τορωναίου Κόλπου
Με καλό καιρό διεξήχθη ο 45ος Διάπλους του Τορωναίου Κόλπου το Σάββατο 18 Ιουλίου. Η εκκίνηση δόθηκε
από την Καλλιθέα της Κασσάνδρας. Είκοσι κολυμβητές
συμμετείχαν τερματίζοντας στην παραλία της Νικήτης,
στη Σιθωνία.
Μετά από 7 ώρες και 12 λεπτά ο 15χρονος Ματθαίος
Χουζούρης στεφανώθηκε πρώτος με τον κότινο, καταχειροκροτούμενος από εκατοντάδες κόσμου. Ο Ματ47

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 24ο

θαίος Χουζούρης από την Κύπρο και καταγωγή από τη
Νικήτη κατάφερε να περάσει στα τελευταία μίλια τον Αργεντίνο Jose Ignacio Ravagna και να τερματίσει πρώτος.

κό κοινό, ενώ οι σύλλογοι, που πήραν μέρος στην προσπάθεια έκαναν γνωστή τη δράση τους.
Παρόντες οι πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί άρχοντες του
Πολυγύρου της περιοχής.
Μικροί και μεγάλοι δοκίμασαν τα παραδοσιακά εδέσματα, που ετοίμασαν οι γυναίκες – μέλη των συλλόγων,
αλλά και τα ιδιαίτερα πιάτα, που δημιούργησαν διακεκριμένοι σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Β. Ελλάδος με
βάση τα προϊόντα, που παράγονται στην περιοχή μας.
Το γλέντι κορυφώθηκε με το λαϊκό σχήμα «Βαβδινοί».
Στη γιορτή μετείχαν 13 σύλλογοι και φορείς και 10 παραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή.
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Ιφιγένεια Κυριάκου, σε δηλώσεις της ανέφερε τα εξής:
«Το Πολιτιστικό - Αθλητικό - Μορφωτικό Νομικό Πρόσωπο
του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» διοργάνωσε μαζί
με το Σύλλογο Γυναικών Πολυγύρου τη γιορτή αυτή με
σκοπό την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων και παραγωγών και την προβολή του έργου των συλλόγων μας,
τα μέλη των οποίων εργάζονται 365 ημέρες το χρόνο σε
εθελοντική βάση για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς και την υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό
χαρακτήρα. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς και τους παραγωγούς για τη
συμμετοχή αλλά και τους επισκέπτες μας, που στήριξαν
αυτή την προσπάθεια. Είναι η πρώτη φορά, που οργανώνουμε κάτι τόσο μεγάλο και για αυτό το λόγο έχουμε
σημειώσει ήδη τα λάθη και τις παραλείψεις, τα οποία θα
εργαστούμε μεθοδικά για να αποφύγουμε την επόμενη
χρονιά, θέλοντας να κάνουμε τη γιορτή αυτή μια από τις
κορυφαίες εκδηλώσεις στο χώρο των ποιοτικών γεύσεων
και πολιτιστικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας».

Εκδήλωση με τίτλο «Γεύση-παράδοση-πολιτισμός»
στον Πολύγυρο
Μεγαλύτερη από κάθε προσδοκία ήταν η συμμετοχή
του κοινού στην πρώτη συμμετοχική γιορτή ανάδειξης
τοπικών προϊόντων «Γεύση – Παράδοση – Πολιτισμός»,
που διοργάνωσε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 το
Πολιτιστικό - Αθλητικό - Μορφωτικό Νομικό Πρόσωπο
του Δήμου Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» σε συνεργασία

με το Σύλλογο Γυναικών Πολυγύρου. Ο πεζόδρομος
της πρωτεύουσας πλημύρισε από αυθεντικές τοπικές
γεύσεις, προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών,
γαστρονομικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Οι παραγωγοί, που παρουσίασαν τα
προϊόντα τους ήρθαν σε επαφή με το ευρύ καταναλωτι-

Ανακοίνωση για το κοινωνικό φροντιστήριο
Όπως είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο τεύχος ο Παγχαλκιδικός προτίθεται να λειτουργήσει και εφέτος
το κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με φοίτηση δωρεάν για τα μαθήματα:
Αρχαία, Νέα, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία
εφόσον φυσικά συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ενδιαφερομένων μαθητών
για τη συγκρότηση των τμημάτων.
Αιτήσεις εγγραφής-συμμετοχής θα γίνονται από τους ίδιους τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών,
μέχρι την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 6-8 μ.μ.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.
Υπεύθυνος συντονιστής θα είναι και εφέτος ο φυσικός καθηγητής κ. Σαραφιανός Καράβατος 6974604250
ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν.
								
Το Δ.Σ.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
Το επόμενο 25ο τεύχος των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2015 θα κυκλοφορήσει τέλος Νοεμβρίου
και θα είναι αφιερωμένο στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.
Παρακαλούνται οι συνεργάτες για την αποστολή ανάλογων άρθρων μέχρι 10 Νοεμβρίου 2015.
Η συντακτική επιτροπή έχει καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο με θέματα,
ο οποίος είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.
Τηλέφωνα: 6946 470157 Μιχάλης Καρτσιώτης και 6972 699100 Ιωακείμ Παπάγγελος
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Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εφέτος
Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 αποφάσισε όπως την προσεχή περίοδο 2015-2016 λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:
Η χορωδία
Θα λειτουργήσει κανονικά όπως πέρυσι με τους παλιούς και νέους χορωδούς. Εφέτος θα καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για το ποιοτικό ανέβασμά της, προκειμένου να πάρουμε μέρους σε πολύ σοβαρές
εμφανίσεις. Για το λόγο αυτόν χρειαζόμαστε μερικές ακόμα καλύτερες φωνές. Ας φροντίσουμε να τις εξασφαλίσουμε.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 8.00΄- 9.30΄ μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015.
Υπεύθυνος του τμήματος θα είναι και πάλι ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης
(6946470157) με βοηθό την έφορο κ. Νατάσα Δάφφα (6977407320).
Διευθυντής της χορωδία θα παραμείνει ο κ. Νίκος Καλαϊτζής (6947468535).
Το χορευτικό τμήμα
Θα λειτουργήσει κανονικά με τους παλιούς χορευτές και χορεύτριες και με όσους καινούργιους προσέλθουν και επιθυμούν να ασχοληθούν με τους παραδοσιακούς χορούς. Χρειαζόμαστε νέους και νέες για να γίνει η ανανέωση. Με την έναρξη θα ξεκινήσουμε με ένα τμήμα, το οποίο, αν θα υπάρχει μεγάλη προσέλευση,
θα χωριστεί, όπως πέρυσι, στα δύο.
Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 6.45΄-7.45΄μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015.
Υπεύθυνος του τμήματος θα είναι και πάλι ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Αστέριος Λυρτζής
(6944779345) με βοηθό την κοσμήτορα κ. Μάχη Κωστοπούλου (6932474037).
Χοροδιδάσκαλος θα παραμείνει ο καθηγητής Φυσ. Αγωγής κ. Θεόδωρος Φλώρος (6945361405)
Το τμήμα γυναικών
Στο τμήμα γυναικών θα λειτουργήσουν και εφέτος δύο ομάδες :
Η ομάδα του ντεκουπάζ και ομάδα της ανάγνωσης βιβλίων:
α) Η ομάδα του ντεκουπάζ θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 6-9 μ.μ. με έναρξη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015.
Υπεύθυνη του τμήματος είναι ο αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώτης (6972984506) και βοηθός του
η κ. Άννα Τσότσου-Κυργιαφίνη (6973980732).
Στην ομάδα θα διδάξει η κ. Λιζέτα Γιοσμά (6978480156) που δίδαξε και πέρυσι.
Σημειώνεται ότι τα έργα που θα κατασκευασθούν με υλικά του Συλλόγου, θα εκτεθούν στη γιορτή των Χριστουγέννων σε BAZAAR και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.
β) Η ομάδα φιλαναγνωσίας θα συνέρχεται μια φορά το μήνα και συγκεκριμένα την πρώτη Πέμπτη
κάθε μήνα, 5-7 μ.μ. με έναρξη την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015.
Υπεύθυνη της ομάδας είναι η έφορος κ. Μάχη Κωστοπούλου (6932474037) με βοηθό
την κ. Άννα Τσότσου-Κυργιαφίνη (6973980732).
Επιστημονική συντονίστρια η φιλόλογος κ. Γεωργία Πούλου (6934561955),
που πρόσφερε τις υπηρεσίες της και πέρυσι.
Το τμήμα νεολαίας
Χρόνια τώρα με συνεχείς προσκλήσεις την εποχή αυτή, καλούμε τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είτε
σπουδάζουν είτε εργάζονται, να έρθουν στον Παγχαλκιδικό και είμαστε βέβαιοι ότι θα βρουν ικανοποίηση
στα ενδιαφέροντα τους και θα ικανοποιήσουν τις ανησυχίες τους. Το ίδιο κάνουμε και εφέτος.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να έρθει στην Εστία του Συλλόγου
για πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 8 μ.μ.
για να κάνουμε το πρόγραμμα λειτουργίας του τμήματος.
Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Ειδ. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Αστέριος Λυρτζής (6944779345 ).
Γενικά σε όλα τα τμήματα (πλην του νεανικού) εγγράφονται και φοιτούν μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου.
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Η ΧΟΡΗΓΙΑ
Χορηγός της έκδοσης του παρόντος 24ου τεύχους είναι

η εταιρί α Δ Ε Α Σ Α. Ε
του Π αύ λου Δ έα α πό τ ην Ο ρ μύλι α
επίλεκτου μέλους του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Το Δ.Σ. και ο κόσμος του Συλλόγου, που γνωρίζει πολύ καλά τον σπουδαίο Χαλκιδικιώτη
επιχειρηματία, αφού μετέχει ενεργά στη ζωή του Συλλόγου και στην κοινωνική ζωή του τόπου, τον

Ευχαριστεί
εκ βαθέων για τη χορηγία και τον εγγράφει στον κατάλογο των επισήμων χορηγών, ώστε να
μνημονεύεται εσαεί η ευγενική χειρονομία του και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑΥΛΕ, ΑΚΡΙΒΕ ΜΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.
ΤΟ Δ. Σ.

Σημείωση: Η εταιρία ασχολείται με την επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων και κυρίως ελαιών,
οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στις Καλύβες της Χαλκιδικής (63100 Πολύγυρος) τηλ. 2371054310.

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ (τ. 1-4), ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (τ. 5-6),
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΣΑΛΑ-ΜΟΥΣΤΟΥ (τ. 7), ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ (τ. 8),
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ (τ. 9), ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (τ. 10),
ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ (τ. 11), ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( τ. 12),
ΚΩΝ. & ΑΦΡ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (τ. 13), ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (τ. 14),
ΜΑΓΔΑ ΚΕΚΕΡΗ-ΣΛΙΝΗ ( τ. 15), ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (τ. 16),
ΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ, ΚΑΙΤΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ (τ. 17),
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (τ. 18), ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ (τ. 19),
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΙΝΩΝ & ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (τ. 20),
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ (τ. 21), ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΟΣ (τ. 22),
ΕΚΜΕ Α.Ε. Ι. & Β. ΚΑΡΥΩΤΗΣ (τ.23), ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΑΣ (τ. 24).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 25ο ΤΕΥΧΟΣ
Η εκτύπωσή του κοστίζει 1.980 ευρώ. Μπορεί η χορηγία να γίνει από ένα πρόσωπο ή φορέα ή από δύο
ή και από περισσότερα. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο του προέδρου μας 6946470157.
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα γραφεία από 1ης Σεπτεμβρίου 2015 θα λειτουργούν με την παρουσία της γραμματέως κ. Ολυμπίας Σαμαρά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 17.00΄-21.00’.
Κάθε Τρίτη το απόγευμα είναι ανοιχτά 18.00΄-21.00΄ με τη παρουσία μελών του Δ.Σ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΕ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΗ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΩΝΑ,
ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016, ΤΗΝ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ.

Ευχαριστήριο για χορηγία

Ο κ. Γεράσιμος Μπακογιάννης, ιδιοκτήτης του γνωστού ξενοδοχείου ΠΟΡΤΕΣ στην Ποτίδαια, που αποτελεί στολίδι
πραγματικό της Χαλκιδικής μας, πρόσφερε στο ταμείο του Συλλόγου 500 ευρώ για την έκδοση του περιοδικού μας.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαίτερα τον εν λόγω επιχειρηματία για τη χορηγία καθώς και τον μαέστρο της χορωδίας μας κ. Νίκο
Καλαϊτζή που μας έφερε σε επικοινωνία με τον χορηγό-παλαιό φίλο του. Κύριε Μπακογιάννη και πάλι σας ευχαριστούμε και σας εγγράφουμε στους υποστηρικτές του Παγχαλκιδικού.

Νέα μέλη του Συλλόγου
εγγραφέντα μέχρι 1.9.2015
Αριθμός
Μητρώου

Αριθμός
Μητρώου

1.

Βαρλάμης Γεώργιος

Σταυρός

1461

23. Λαμπριανίδου Μαρία

Θεσ/νίκη

1483

2.

Βαρλάμη Ειρήνη

Σταυρός

1462

24. Παπαζογλου Αικατερίνη

Σέρρες

1484

3.

Πετρίδης Ιωάννης

Θεσ/νίκη

1463

25. Λυκούρα Σοφία

Ποσείδι

1485

4.

Καπετανίδου Ανθούλα

Βουρβουρού σπ.

1464

26. Τρικαλιώτης Γεώργιος

Αρναία

1486

5.

Δαγγίλα Γερακίνα

Σανά

1465

27. Μαυρίδης Ιωάννης

Α΄Οικ. Αγ. Αναστ. 1487

6.

Πεχλιβανίδου Παναγιώτα

Θεσ/νίκη

1466

28. Αδαμούδη Αναστασία

Αδάμ

1488

7.

Γκανιά Ροδόπη

Σανά

1467

29. Σταμπουλή Παναγιώτα

Κασσάνδρια

1489

8.

Γκανιά Στέλλα

Σανά

1468

30. Κατσαούνης Στέφανος

Άγιο Νικόλαο

1490

9.

Μαυρατζά Φλορένια

Ν. Καλλικράτεια 1469

31. Πούλιος Γεώργιος

Μελισοχώρι

1491

10. Αδαμάκης Νικόλαος

Τρίλοφος

1470

32. Ιωαννίδης Μηνάς

Θεσ/νίκη

1492

11. Χριστάρας Γεώργιος

Στανός

1471

33. Σταμούλης Κων/νος

Γαλαρινός

1493

12. Παπαθεοχάρη Μαγδαληνή

Αρναία

1472

34. Καραουλάνης Δρόσος

Παλαιοχώρι

1494

13. Παπαθεοχάρη Ιουλιάννα

Αρναία

1473

35. Ψαθά Κρυσταλλένια

Σωζόπολη

1495

14. Αναστασίου Βασίλειος

Ολυμπιάδα

1474

36. Μητσιάνη Αλεξάνδρα

Πολύχρονο

1496

15. Πανίδου Ερασμία

Συκιά σπ.

1475

37. Πελέκα Ξένια

Χανιώτη

1497

16. Παπατραϊανού Χαρένια

Σάρτη σπ.

1476

38. Τσολάκης Ιωάννης

Αρναία

1498

17. Τάκος Ευθύμιος

Α΄Οικ. Αγ. Αναστ. 1477

39. Σάρρης Ηλίας

Ταξιάρχης

1499

18. Καρδαμίλλας Άγγελος

Τρίλοφος

1478

40. Κέκερης Νικόλαος

Ταξιάρχης

1500

19. Νάιδου Μαρία

Βάβδος

1479

41. Γκόγκος Στέργιος

Πολύγυρος

1501

20. Βέργου Αρτεμισία

Θεσ/νίκη

1480

42. Κούρτης Νικόλαος

Πολύγυρος

1502

21. Καρανικόλα Λεμονιά

Πολύχρονο

1481

43. Τσαρνουχάς Δημήτριος

Πολύγυρος

1503

22. Βενετόπουλος Βασίλειος

Βασιλικά

1482

44. Ζαφειρούδης Κοσμάς

Πολύγυρος

1504

Σημ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει με χαρά τα νέα μέλη και τα προσκαλεί σε ενεργό συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου μας.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 24ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Οκτώβριος 2015
Τρίτη 6 Οκτωβρίου
μέχρι και Τετάρτη 14 Οκτ.

9ήμερη εκδρομή στην Κάτω Ιταλία
Αναχώρηση ώρα 5.μ.μ. από πλατεία
και τη Σικελία με τρία λεωφορεία και Χάψα. Δρομολόγιο Θεσ/νίκη-Ηγουμενίπλοίο.
τσα-Μπάρι-Κάτω Ιταλία Σικελία.
Υπεύθυνος Ι. Κοτσάνης 6936950188.

Τετάρτη
21 Οκτωβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου Προσωπογραφήματα του Νικητιανού συγγραφέα Αγγέλου Φιλ. Μάντσιου.

Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία μας. Το βιβλίο θα
παρουσιάσουν οι κ.κ. Ι. Τσίκουλας, Δημ.
Κοσμάς, Χρ. Παπαγιάννης και
Στ. Αυγολούπης.

Τετάρτη
28 Οκτωβρίου

Συμμετοχή στη μεγάλη παρέλαση
της 28ης Οκτ.

Το τμήμα του Συλλόγου θα παρελάσει κανονικά με το λάβαρο και τη σημαία.

Κυριακή-Δευτέρα-Τρίτη
8,9,10 Νοεμβρίου

Τριήμερη εκδρομή στην Αιδηψό
και τα πέριξ. Διαμονή στο ξενοδοχείο Thermae Sylla για spa, λουτρά,
Jacuzzi, μασάζ κλπ.

Ώρα αναχώρησης 7 το πρωί από πλατεία
Χάψα. Το άτομο περίπου 170 ευρώ (λεωφορείο, πλοιάριο, ξενοδοχείο 5*, πρωινά,
2 γεύματα, κλπ). Δηλώσεις έγκαιρα στην κ.
Μάχη 2310413053, και 6932474037.

Κυριακή
15 Νοεμβρίου

Η 11η συνάντηση χορωδιών της
Χαλκιδικής, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (έναντι Λ. Πύργου).

Ώρα 7 μ.μ. με είσοδο ελεύθερη. Οι χορωδίες θα επιλεγούν από το Δ.Σ. και θα ειδοποιηθούν έγκαιρα.

Τετάρτη
18 Νοεμβρίου

Χαλκιδικιώτικα μαγειρέματα από τον Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία μας. Θα ακούστε,
καθηγητή και μαιτρ κ. Γ. Παλησίδη.
θα δείτε και θα δοκιμάσετε.

Κυριακή
29 Νοεμβρίου

Η 12η συνάντηση χορωδιών της
Χαλκιδικής θα γίνει στη Ν. Τρίγλια.

Ώρα 11.30΄. Στην αίθουσα του Συλλόγου
Απανταχού Τριγλιανών. Πληρ. 6946470157.

Τετάρτη
2 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου κ. Δημ. Κοσμά: Το Γ΄Γυμνάσιο
θηλέων Θεσ/νίκης.

Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία μας. Το βιβλίο θα
παρουσιάσει ο φιλόλογος και ποιητής κ.
Γιάννης Καραμίχος.

Κυριακή
8 Δεκεμβρίου

Ημερίδα υγείας στην Πορταριά σε
συνεργασία με τον ΟΠΑ Ν.Προποντίδας.

Ώρα 11.30΄ σε αίθουσα του χωριού.
Ομιλίες από καθηγητές-γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων και συζήτηση.

Κυριακή
15 Δεκεμβρίου

Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης
μας με λεωφορείο (5 ευρώ το άτομο).
Οδηγός μας για ξενάγηση ο φιλόλογος κ. Ν. Κασσιανίδης

Θα προηγηθεί εκκλησιασμός. Μετά την
ξενάγηση) θα γευματίσουμε όλοι μαζί
(εξ ιδίων) σε κέντρο που θα επιλεγεί.
Δηλώσεις στην κ. Μάχη 6932474037.

Αρχές με μέσα
Δεκεμβρίου

Εμφάνιση της χορωδίας μας σε φεστιβάλ χορωδιών.

Ο χρόνος, ο τόπος και οι διοργανωτές θα
ανακοινωθούν έγκαιρα.

Πέμπτη
17 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με
Ώρα 8 μ.μ. στην Εστία μας. Οι νοικοκυρές
ύμνους τραγούδια, δρώμενα και δια- ας φέρουν όλες κάτι νηστίσιμο. Τα ποτά
σκέδαση.
κάποιος θα μας τα χορηγήσει και πάλι.

Νοέμβριος 2015

Δεκέμβριος 2015

Πρωτοχρονιά

Προγραμματίζουμε να κάνουμε
πρωτοχρονιά με 3ήμερηή 4ήμερη
εκδρομή σε κάποια πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Ο προορισμός, η τιμή κατ΄ άτομο και το
πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μετά από
σχετική έρευνα αγοράς. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος –προεγγραφές από τώρα στον
κ. Ι. Κοτσάνη 6936950188.

Οι λοιπές εκδηλώσεις: 1. Δευτέρα 20.00΄-21.30΄ αφιερωμένη στη νεολαία και τις εκδηλώσεις της.
2. Τρίτη 17.45΄-19.45΄ τα χορευτικά 20.00΄-21.30΄ η χορωδία
3. Τετάρτη συνεδριάζει το Δ.Σ., όταν δεν υπάρχει εκδήλωση.
4. Πέμπτη 18.00΄-21.00΄ αφιερωμένη στο τμήμα γυναικών (ομάδες ντεκουπάζ και φιλαναγνωσίας).
Σημειώσεις Δ.Σ. 1. Η φθινοπωρινή συνεστίαση (Μασαλιάδα) εφέτος δεν θα πραγματοποιηθεί.
2. Στις 11-11-2015 , με τη συμπλήρωση επτά ετών από το θάνατο τού αείμνηστου τ. Προέδρου μας Βρασίδα Κυργιαφίνη (αποβίωσε 11-11-2008) η σύζυγός του θα προσφέρει στη μνήμη του καφέ στην Εστία μας που φέρει και το όνομά του. Ώρα 8 μ. μ.
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Από την 8ήμερη εκδρομή στη Ρωσία 10-17/7/2015

Σε έναν σταθμό του μετρό της Μόσχας

Στην Κόκκινη Πλατεία

Στο Πολεμικό Μουσείο της Μόσχας

Μπροστά στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας

Για την διάσωση και την προβολή του δημοτικού μας τραγουδιού

Αρναία 22-7-2015. Η γνωστή χορωδία της κωμοπόλεως με διευθυντή τον κ. Βασ. Κοκκαλιάρη,
"υπό το σελινόφως", και μέσα σ' ένα υπέροχο περιβάλλον, με σοκάκια λιθόστρωτα, με καλντερίμια αυθεντικά,
με πεζούλια όπως παλιά και ανάμεσα σε αρχοντικά, που από τα μπαλκόνια τους κρέμονταν τα ξακουστά
αρναιώτικα προικιάρικα υφαντά, παρουσίασε το άλμπουμ με 8 cd δικής της παραγωγής 2013.
Όσοι βρεθήκαμε εκεί ζήσαμε ένα όνειρο.

Το μνημείο της φονικής μάχης των Βασιλικών του Ιουνίου 1821, με τον ανδριάντα του ήρωα
καπετάν Χάψα και την αναπαράσταση της μάχης. Ανηγέρθη το 1998 με πρωτοβουλία και
δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης "Ο Αριστοτέλης".

