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Τρεις Επέτειοι ένα Μήνυμα
Η Χαλκιδική προμαχούσα το 1821 στερέωσε την Επανάσταση
που έφερε την ελευθερία της Ελλάδας

Μ

ε τον ερχομό της άνοιξης, κάθε χρόνο και κυρίως τον μήνα Μάιο φουσκώνουν τα στήθια των Χαλκιδικιωτών απ’ τον μυρωμένο αέρα της ευλογημένης μικρής αλλά καθαγιασμένης πατρίδας μας, της Χαλκιδικής, ο οποίος ενώνεται με τις φοβερές
αναμνήσεις των τραγικών εκείνων ημερών του 1821, και γίνεται επέτειος, γίνεται γιορτή, γίνεται μνημόσυνο μαζί και χαρά, χαρά
ελευθερίας, που για ένα ολόκληρο εξάμηνο δονεί τους αιθέρες της Χαλκιδικής και διαλαλεί τη μεγάλη θυσία των προπατόρων
μας στον ξεσηκωμό του 1821.
Κάθε χρόνο από την άνοιξη ώς το φθινόπωρο, για ένα ολόκληρο εξάμηνο, η Χαλκιδική θυμάται και γιορτάζει. Τιμά με τρεις
κυρίως επετείους, αλλά και με άλλες τοπικές, τη θυσία των προπατόρων μας που πολέμησαν με απαράμιλλο ηρωισμό και ανδρεία και έβαψαν με το αίμα τους ολόκληρη τη Χαλκιδική. Ο ετήσιος εορτασμός είναι και πρέπει να είναι ενιαίος και συνεχής.
Να διαδέχεται ο ένας τον άλλον για να υπάρχει έτσι η ιστορική συνέχεια. Το τρίπτυχο Επανάσταση-Μάχη-Αποτέλεσμα αποτελεί
το περιεχόμενο κάθε αγώνα.
Ο Παγχαλκιδικός Λόγος, νέο περιοδικό, δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτόν τον εορτασμό. Γι’ αυτό αφιερώνει τις πειρσσότερες σελίδες του ανοιξιάτικου 3ου τεύχους του στις μνήμες και στις εορταστικές επετείους των γεγονότων, ως χρέος τιμής
και μνήμης προς τους ηρωικούς προπάτορές μας που μας χάρισαν την πολυτιμότερη κληρονομιά, την ελευθερία και μαζί την
υπερηφάνεια που είμαστε απόγονοί τους. Το ίδιο θα κάνει και το φθινόπωρο με τον Χαλασμό της Κασσάνδρας και στη συνέχεια
με τα άλλα συνταρακτικά γεγονότα.
Και να επιγραμματικά οι τρεις επετειακοί εορτασμοί-σταθμοί κάθε άνοιξης:
17 Μαΐου 1821 / Η Επανάσταση του Πολυγύρου
Ο ξεσηκωμός του Πολυγύρου και τα αιματηρά γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 17 Μαΐου 1821 γιορτάζονται με λαμπρότητα
κάθε χρόνο τη μέρα αυτή στην πρωτεύουσα του Νομού με στολισμούς, φιλαρμονικές, δοξολογίες, πανηγυρικούς λόγους, με
συμμετοχή των Δήμων και των Σχολείων από ολόκληρη τη Χαλκιδική. Και έτσι πρέπει να γίνεται γιατί από τον Πολύγυρο άναψε
η πυρκαγιά της επανάστασης και οι φλόγες της πυρπόλησαν γρήγορα ολόκληρη τη Χαλκιδική. Ο Πολύγυρος έδωσε τον πρώτο
νεκρό, αλλά και σ’ αυτόν χύθηκε το πρώτο εχθρικό αίμα. Σπουδαία πράγματι αρχή, αντίστοιχος είναι και ο εορτασμός.

10-13 Ιουνίου 1821 / Η μάχη των Βασιλικών
Είκοσι περίπου μέρες μετά έχουμε την προέλαση των επαναστατών προς τη Θεσσαλονίκη. Έτσι έπρεπε να γίνει. Η επανάσταση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται να ακολουθήσει προέλαση, επίθεση και μάχη για τη απελευθέρωση των σκλαβωμένων αδελφών. Και αυτό έγινε. Και είχαμε τη φοβερή σύγκρουση του Χάψα και των συμπολεμιστών του στα Βασιλικά, στη
λυσσαλέα εκείνη φονική μάχη με την αυτοθέλητη θυσία όλων των παλικαριών, μαζί και του καπετάνιου στο πεδίο της τιμής.
Θυσία που μόνο με εκείνη του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι μπορεί να συγκριθεί.
Περικαλλές και μεγαλόπρεπο το μνημείο στο τόπο της θυσίας, κάτω από το μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας, κατά πώς ταιριάζει στους γενναίους. Μνημόσυνο και απλός ο εορτασμός με πανηγυρικό και κατάθεση στεφανιών κάθε χρόνο τη δεύτερη
Κυριακή του Ιουνίου, με τη συμμετοχή της Νομαρχίας Χαλκιδικής και των τριών Δήμων: Βασιλικών, Γαλάτιστας και Συκιάς, με
γενικό συντονιστή τον Σύλλογό μας, με πρωτοβουλία, φροντίδα, δαπάνη και αγώνα του οποίου αναγέρθηκε το μνημείο.
14 Νοεμβρίου 1821 / Ο «Χαλασμός» της Κασσάνδρας
Ο «Χαλασμός» χιλιοτραγουδήθηκε, μοιρολογήθηκε, υμνήθηκε ως γεγονός μέγιστης αυτοθυσίας και λεβεντιάς στην υπεράσπιση του πατρίου εδάφους, αλλά και ως τόπος μαρτυρίου των χιλιάδων ανυπεράσπιστων παιδιών, γυναικών και γερόντων,
που έπεσαν στα χέρια του εχθρού και υπέστησαν φρικτό θάνατο από τα φοβερά βασανιστήρια.
Έτσι στην Ποτίδαια κάθε χρόνο, με παρουσία όλων των Αρχών της χερσονήσου, γιορτάζεται με λαμπρότητα η επέτειος, με
εκδηλώσεις παρόμοιες με εκείνες του Πολυγύρου. Με τον τελευταίο αυτόν εορτασμό κλείνει ο εξαμηνιαίος κύκλος για να ξανανοίξει την επόμενη άνοιξη. Αλλά για αυτόν θα αναφερθούμε στο τεύχος του φθινοπώρου
Επίλογος
Την φροντίδα για την οργάνωση των τριών εορταστικών επετείων έχει ευτυχώς η Νομαρχία Χαλκιδικής. Και λέμε ευτυχώς
γιατί με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται το ενιαίο του εορτασμού, ώστε η μία γιορτή να αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης,
όπως ενιαίος και προπαντός ενωτικός, ήταν και ο τιτάνιος αγώνας της Χαλκιδικής το 1821.
Αν όμως και οι εκάστοτε εκφωνητές των πανηγυρικών, στο τέλος των λόγων τους προετοίμαζαν τους ακροατές για τα επόμενα γεγονότα, για τον επόμενο εορτασμό, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να αναφωνήσουμε πιο βροντερά το σύνθημα:
ΤΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΝΗΜΑ:
Η Χαλκιδική προμαχούσα το 1821 στερέωσε την Επανάσταση που έφερε την ελευθερία της Ελλάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Η ΘΥΣΙΑ ΔΥΟ ΓΕΝΝΑΙΩΝ:
ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

13 Ιουνίου 1821 ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ, Χαλκιδική (Βασιλικά)
Να πώς περιγράφει ο ιστορικός Ι. Βασδραβέλης στο
βιβλίο του Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας
αγώνας, σελ. 107-110, τον ηρωικό θάνατο του καπετάν
Χάψα στη μάχη των Βασιλικών (13-6-1821)
«… Εντός ολίγου όμως κατέφθασεν το κύριον σώμα
του Μπαϊράμ Πασά και επανήρχισε ο αγών σφοδρότατος.
Ο Χάψας εμάχετο όρθιος ως λέων και δια κραυγών και
ύβρεων απέκρουε τους εχθρούς. Αλλ’ ο αγών δυστυχώς
ήτο άνισος, οι εχθροί ήσαν δεκαπλάσιοι και άπαντες του
τακτικού στρατού. Τα παλλικάρια του Χάψα έπιπτον το εν
κατόπιν του άλλου και τελικώς ο ηρωικός αρχηγός τεθείς
επι κεφαλής των υπολοίπων και των εκ Βάβδου οπλαρχηγών Χαλάτη, Τουρλάκη και Καραγιάννη, αφού ανέσπασε
την μάχαιραν, ερρίφθη εις το μέσον του εχθρικού στρατού
και μετά λυσσώδη και φρικαλέον αγώνα έπεσεν ενδόξως
επί του πεδίου της τιμής μαζί με όλα του τα παλλικάρια
της Συκιάς και τους οπλαρχηγούς της Βάβδου...».
20-5-1825 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ (Παπαφλέσσας) Πελοπόννησος (Μανιάκι)
Τέσσερα χρόνια αργότερα (20-5-1825) με τον ίδιο
τρόπο θυσιάζεται ένα άλλος γενναίος, ο Παπαφλέσσας, στο Μανιάκι της Μεσσηνίας.

Να πως περιγράφει ο ιστορικός Αμβρόσιος Φραν
τζής στα Απομνημονεύματά του (τόμος Β, σελ. 199),
τον ηρωικό θάνατο του γενναίου άνδρα:
«… Εν τοσούτω την στιγμήν εκείνην της γενικής ορμής
του πολυαρίθμου εχθρού, κατ’ ολίγων Ελλήνων, οι Άραβες εφονεύοντο σωρηδόν, σφαζόμενοι παρά των Ελλήνων
ανηλεώς και όμως έτρεχον εις τον θάνατον μη δυνάμενοι
να οπισθοχωρήσωσι, φονευόμενοι άλλως παρά των ιδίων
των αξιωματικών των, ώστε βεβιασμένοι επέπεσον εκ των
όπισθεν εις τους προμαχώνας των Ελλήνων, ότε και οι
Έλληνες αφέντες πλέον τον πυροβολισμόν όσοι εξ αυτών
είχον σπαθία ή γιαταγάνια κατέσφαζον τους εχθρούς.
Πρώτος δε πάντων επέπεσεν ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος
Δικαίος με την σπάθην εις τας χείρας σφάζων εχθρούς και
έπεσεν ενδόξως υπέρ πατρίδος ο αείμνηστος ως ΄Ηρως
γενναίος…».
Το σημείωμα αυτό δεν το έγραψα για κρίσεις και
συγκρίσεις. Σε τέτοιες υπέρτατες θυσίες δεν υπάρχουν
τέτοια περιθώρια. Μια είναι η στάση μετά την ανάγνωση. Η σιωπή και ο θαυμασμός.
Και το παράπονο: Αν ρωτήσεις τα δέκα εκατομμύρια
των Ελλήνων για τον Παπαφλέσσα, είμαι βέβαιος πως
όλοι τον γνωρίζουν. Πόσοι γνωρίζουν όμως τον Χάψα;
Την απάντηση την έδωσε ο αείμνηστος πολιτικός και
φιλόσοφος Παναγιώτης Κανελόπουλος, πριν 56 χρόνια
(βλ. σελ. 30). Ποιός τον άκουσε όμως!!!

Καπετάν Στάμος Χάψας

Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας)
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Δρ. ερατω ζελλιου-μαστοροκωστα

Ἡ Φιλική Ἑταιρεία ἀποφάσισε ἡ Ἐπανάσταση τό 1821 στή Μακεδονία να ξεκινήσει ἀπό τή
Χαλκιδική, ἄν καί ἡ Χαλκιδική γειτνίαζε μέ τή Θεσσαλονίκη, ἐπειδή γνώριζε τό ὑψηλό ἐθνικό φρόνημα τῶν
Χαλκιδικέων. Ἀπόδειξη ὅσα γράφει ἱστορικός τοῦ 19ου
αἰ.: «Ἀλλ’, ὡς ἀνδρεία καί πολεμική φυλή τῆς ἀρκτῴας
Ἑλλάδος, οἱ Μακεδόνες ἠδύναντο καρτερῆσαι ἐπιτυχέστερον πολλῶν ἄλλων ἑλληνικῶν τόπων. Ἐάν ἐν τῇ
Πελοποννήσῳ ἕν ὑπῆρχε τό ὁρμητήριον ἡ Λακωνία,
ὡς καί ἐν τῇ Κρήτῃ ἕν τά Σφακία, ἡ Μακεδονία εἶχε
δύο ἀντί ἑνός, καί ταῦτα δεξιώτατα καί πολεμικώτατα, τήν μεγάλην τοῦ Ἄθω Χαλκιδικήν Χερσόνησον καί
τήν μικράν τῆς Παλλήνης (τῆς ἀρχαίας Φλέγρας) μεταξύ τοῦ Θερμαϊκοῦ καί τοῦ Τορωναίου κόλπου1».
Ἀρχηγός τῆς Ἐπαναστάσεως στή Μακεδονία ὁρίσθηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς (1772-1821), ὁ ὁποῖος στίς 23 Μαρτίου 1821 ἀναχώρησε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη με
τό καράβι τοῦ Αἰνίτη Χατζηβισβίζη γεμάτο ὅπλα καί
μπαρούτι καί ἀποβιβάσθηκε στή μονή Ἐσφιγμένου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς ὁποίας ὁ ἡγούμενος Εὐθύμιος,
ὅπως καί ἄλλοι μοναχοί, ἦταν Φιλικός. Ἡ ἐπανάσταση
ὅμως ἄρχισε ἀπό τόν Πολύγυρο τά ξημερώματα τῆς
17ης Μαΐου:
«Πρός τά νοτιοανατολικά τῆς Θεσσαλονίκης ἄρχεται ὁ ἰσθμός τῆς περιφήμου Χαλκιδικῆς Χερσονήσου,
καί ἐπί τοῦ ἄκρου ταύτης ὑψοῦται τό ὄρος τοῦ Ἄθω.
Τόν ἰσθμόν αὐτόν ἀποκλείσας ὁ μουσελίμης ἀπεφάσισεν, ἵνα συλλάβῃ πρώτους τούς προεστῶτας τῆς
κωμοπόλεως Πολυγύρου, πρωτευούσης τῶν Χασίκων
χωρίων, ὡς μᾶλλον ἰσχυρούς καί μᾶλλων παρ’ αὐτῷ
ὑπόπτους˙ διέταξε δ’ ἑπομένως τόν μέν ἀρχηγόν τῆς
πολιτοφυλακῆς τῆς Παζαρούδας Τσιρίβασην μετά πεντακοσίων˙ τόν δέ διοικητήν τῶν Χασίκων χωρίων
Χασᾶν ἀγᾶν μετ’ ἄλλων τοσούτων, ὅπως ἐπιπέσωσιν ὁ
μέν ἔνθεν, ὁ δέ ἔνθεν κατά ῥητήν ἡμέραν, συλλάβωσι
δέ τούς προεστῶτας, ἀφοπλίσωσι τούς κατοίκους καί
καθέξωσι τήν κωμώπολιν. Οἱ προεστῶτες, ἐν γνώσει
γενόμενοι ὅλων αὐτῶν, ἔφυγον τήν προτεραίαν, καθ’
ἥν οἱ στρατιῶται τοῦ Τούρκου ὑποδιοικητοῦ ἤρξαντο

ὑβρίζοντες μέν καί ἀπειλοῦντες σφαγήν γενική, πυροβολοῦντες δέ, καθ’ ὅσων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐνετύγχανον
νέων. Ταῦτα τε καί οἱ σποράδην ἐνεργούμενοι φόνοι
κατά τῶν χωρικῶν, καθ’ ὧν οἱ βάρβαροι ἐξεδικοῦντο
φανατισθέντες, ἐβίασαν τούς κατοίκους τοῦ Πολυγύρου, ὅπως ζητήσωσι σωτηρίαν διά τῶν ὅπλων, πρίν ἤ
σφαγῶσιν ἀκίνητοι μένοντες, ἐπερχομένων τοῦ Τσιρίβαση καί τοῦ Χασάν ἀγᾶ.
Ἐντεῦθεν ἄρχεται τό πρῶτον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ
κροῦσμα κατά τά τέλη μεσοῦντος Μαΐου. Οἱ Πολυγυρῖται, ἐπιπεσόντες κατά τοῦ διοικητηρίου, ἀπέκτειναν τόν ὑποδιοικητήν καί τούς περί αὐτόν δεκαοκτώ
στρατιώτας. Αὐθημερόν δέ, ὅπως προλάβωσι τήν
εἴσοδον τοῦ ἐπερχομένου σώματος τῶν χιλίων ἐκινήθησαν οἱ μέν κατά τοῦ Τσιρίβαση, οἱ δέ κατά τοῦ Χασάν ἀγᾶ, καί ἀμφοτέρους πολεμήσαντες ἀπέκρουσαν
εἰς τά ὀπίσω»2.
Μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ Πολυγύρου σέ πανηγυρική δοξολογία στό Πρωτᾶτο τῶν Καρυῶν κηρύχθηκε
ἐπισήμως ἡ ἐπανάσταση, ἡ φλόγα τῆς ὁποίας μεταδόθηκε στήν Κασσάνδρα, τήν Καλαμαριά, τήν Ὁρμύλια,
τή Νικήτη, τόν Παρθενώνα, τή Συκία, τά Μαντεμοχώρια, τή Λόκοβη καί σέ ὅλα σχεδόν τά χωριά, γι’ αὐτό ὁ
μοναχός τῆς μονῆς Ξενοφῶντος Γεδεών καί ὁ Δημήτριος Νικολάου γράφουν:
«... ὅλα τά χωριά μας εὑρίσκονται εἰς τά ὅπλα καί
κινοῦνται ἐναντίον τοῦ κοινοῦ ἐχρθοῦ τοῦ γένους
καί τῆς πίστεως μέ μεγάλη θαρραλεότητα καί ὁρμήν,
ὥστε ὅπου οἱ μουσουλμάνοι κυριεύονται ἀπό ἄκραν
δειλίαν, ἀναχωροῦν ἀγεληδόν ἀπό τά χωρία των καί
δραπετεύουν μέ μεγάλον φόβον...»3. Ὁ δέ αὐτόπτης
μάρτυρας ἀπό τή Λόκοβη (Ταξιάρχης) Ἀργυρός Σάρης: «... Ἑκατό παλληκάρια μέ καπεταναίους τόν Ἀγγελή Ρανταβέλλα καί Αὐγερινόν Καμπούρη ξεκίνησαν
νά πηγαίνουν μαζί μέ τούς ἄλλους χριστιανούς γιά νά
χτυπήσουν τούς Τούρκους... Ζῆλον καί ὁρμή ἐτοῦτοι
εἶχαν πολύ γιά νά κομματιάσουν τούς τυράννους τους,
ἀλλά οὔτε ἄρματα εἶχαν πολλά καί καλά οὔτε γυμνασμένοι ἦταν στήν τέχνη τοῦ πολέμου καί ἀπό τό ἄλλο
μέρος οὔτε οἱ καπεταναῖοι ἐγνώριζαν ἀπό πόλεμο καί

1. Ἰ. Φιλήμονος, Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τ. 3, Ἀθῆναι 1860, σ. 145.
2. Βλ. ὅπ. ἀν. (σημ. 1), σσ. 143-144.
3. Ἀπ. Βακαλόπουλος, Ἐμμανουήλ Παπᾶς· ἡ ἱστορία καί τό ἀρχεῖο τῆς οἰκογενείας του, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 69-70.
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Μεχμέτ Μπαϊράμ πασᾶ ἡ Ἐπανάσταση περιορίσθηκε
στό Ἅγιο Ὄρος καί στήν Κασσάνδρα, ὅπου ὀχυρώθηκε
ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς μέ τά παλικάρια του.
Οἱ Ἕλληνες ἀντιστέκονται στήν Κασσάνδρα στόν
στρατό τοῦ Ἀχμέτ μπέη καί τοῦ Γιουσούφ μπέη, γι’
αὐτό ὁ Ἄγγλος πρεσβευτής σέ ἔκθεσή γράφει:
«ΥΠ. ΕΞ. 78/101/62-63 Κωνσταντινούπολη, Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 1821
Γράμματα ἀπό τή Θεσσαλονίκη, μέ ἡμερομηνία 17η
καί 25η Αὐγούστου, ὑπογραμμίζουν ὅτι ἕνα μεγάλο
(πολυάριθμο) σῶμα Ἀσιατῶν Τούρκων ὑπό τίς διαταγές τοῦ Μπαϊράμ πασᾶ, κατά τό πέρασμά του στόν
Μωριά, προξένησε φοβερές καταστροφές σ’ ὅλη τήν
χώρα. Ὑπάρχει φόβος αὐτή ἡ συμπεριφορά νά ἐξοργίσει τούς Ἕλληνες σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε οἱ ἐπαρχίες οἱ
ὁποῖες ὥς τώρα δέν συμμετεῖχαν στήν ἐπανάσταση νά
ἐξεγερθοῦν καί νά ἑνωθοῦν μέ τούς ἀντάρτες. ...
Τόν ἰσθμό τῆς Κασσάνδρας ὑπερασπίζονται ἀκόμη
σθεναρά οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπέκρουσαν τούς Τούρκους σέ τρεῖς διαφορετικές προσπάθειες τῶν τελευταίων νά ἐπιτύχουν τήν εἴσοδό τους. Πρόκειται νά γίνει
καί ἄλλη προσπάθεια, ἀλλά δέν ὑπάρχει λόγος νά ἀναμένεται ὅτι θά στεφθεῖ μέ μεγαλύτερη ἐπιτυχία. ...ὅλος
σχεδόν ὁ ἑλληνικός πληθυσμός τῆς γύρω περιοχῆς ἔχει
ἐγκατασταθεῖ στήν Κασσάνδρα καί εἶναι πιθανόν μόνον ὁ λιμός νά τούς ἐξαναγκάσει σέ παράδοση»6.
Πράγματι ὁ λιμός καί ἡ ἔλλειψη πολεμοφοδίων,
ἐλάχιστοι ἀναφέρουν καί προδοσία, παρά τήν ἡρωική
ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων, βοήθησαν τόν Μεχμέτ Ἐμίν,
πού ἐπιτέθηκε τά ξημερώματα τῆς 30ης ἤ 31ης Ὀκτωβρίου, νά σπάσουν οἱ Τοῦρκοι τή γραμμή πού ὑπερασπιζόταν ὁ Κασσανδρινός Ἰωάννης (Γιαννιός) Χατζηχριστοδούλου καί νά καταλάβουν τήν Κασσάνδρα. Ἡ
καταστροφή ὁλοκληρωτική. Ἀναφέρουμε μόνον τήν
ἀφήγηση αὐτόπτη μάρτυρα, τήν ὁποία γράφει ὁ ἀξιωματικός τοῦ ναυτικοῦ Β. Νικολαΐδης στό βιβλίο του Οἱ
Τοῦρκοι καί ἡ σύγχρονη Τουρκία. Ὁδοιπορικό τῶν ταξιδίων στίς ὀθωμανικές ἐπαρχίες μέ λεπτομερεῖς χάρτες, τό
ὁποῖο ἐξέδωσε στό Παρίσι τό 1859.
«Ὅσοι Ἕλληνες πολέμησαν, σκοτώθηκαν7. Ἐκείνους πού ζήτησαν τή σωτηρία στή φυγή, τούς ἔφτασε καί τούς ἔσφαξε τό τουρκικό ἱππικό. Ζοῦσαν τότε
στή Χαλκιδική 10.000 γέροι, παιδιά, ἀδύνατοι καί
ἄρρωστοι, πού εἶχαν ἔλθει νά βροῦν καταφύγιο στήν
Κασσάνδρα. Κανείς δέν ξέφυγε ἀπό τό γιαταγάνι τῶν
μουσουλμάνων ἤ ἀπό τή φωτιά τῶν Ἑβραίων. Ὅλοι
ἀκρωτηριάσθηκαν, γδάρθηκαν, κάηκαν ζωντανοί ἤ
παλουκώθηκαν! Δέν ξέφυγε παρά ἕνας μικρός ἀριθμός ἀγοριῶν καί ὡραίων κοριτσιῶν πού ... εὐσπλαχνικοί ἄνθρωποι τά ἀπέσπασαν ἀπό τή λύσσα τῶν Ἑβραί-

δέν ἠμποροῦσαν νά τούς κρατήσουν σέ τάξη καί ὑποταγή...»4. Ἡ Λόκοβη τήν ἐποχή αὐτή εἶχε περίπου 100
οἰκογένειες. Ἑπομένως ὅλοι οἱ μάχιμοι ἄνδρες ἔτρεξαν
αὐτοβούλως στόν ἀγώνα.
Τό ἴδιο ἔκαναν ἀκόμη καί τά χωριά τῆς Καλαμαριᾶς
ὅπου ἐκτός τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν ὑπῆρχαν καί πολλοί
Τοῦρκοι ἐγκατεστημένοι λόγω τοῦ εὐφόρου ἐδάφους.
Τό βεβαιώνει ἡ ἐπιστολή τῶν προκρίτων τους πρός
τόν Ἐμμανουήλ Παπᾶ:
«τήν εὐγενῆαν τῆς δουλικῶς προσκυνοῦμεν
Ἐρχόμεθα εἰς προσκύνησιν πρότα, καί δεύτερον νά
σᾶς δόσομεν ἵδυσιν πός καί τί, ἑχθές μέ τήν δύναμιν
τοῦ τημίου καί ζοοποιοῦ σταυροῦ ἐκινήσαμεν μία κολόνα ἀπό τήν καλαμαρία λέγο εἰς τά ἁγαρινόν χορία,
καί μέ τήν δύναμιν τοῦ ἐσταυρομένου ἕως εἰς τήν ὅρα
ὁποῦ σᾶς γράφομεν τά στρατεύμματα τήν περισσότεριν καλαμαρίαν τήν ἔκαναν ζάπ τολμό ὑπήν, ὅμως
παρακαλοῦμεν νά ἔχομεν τό συμπάθιον ὅπου εὐγήκαμε ἔξο ἀπό τήν ὁρδινήαν σας, ὅμως προτοῦ ἔρθη ἡ
ὀρδινήα σας ἐστενεύθημεν διά τούς χριστιανούς ὁπού
εἶχεν ἑκήνος ὁ τόπος καί μάλιστα ἔκαψαν καί πολλά
χορία τῶν ἁγαρινῶν οἱ ἑδηκή μας, ὅμως παρακαλοῦμε
θερμός καί ἐκ βάθος καρδίας, ὡς καθώς θέλει σᾶς πληροφορήση καί ὁ ὑγούμενος ἀναστασήτις, οἱ ἀνάγκη ἡ
περισσότερη εἶναι ἀπό τό φέκια καί τζεπχανέ (πολεμοφόδια). καί εἰς ἑτοῦτο ἐκ δευτέρων παρακαλοῦμεν διά
ὄνομα Θεοῦ νά μᾶς ἔρθον τό φέκια καί τζεπχανέ ἑπηδί
τό περισσότερον στράτευμα εἶναι δίχως τοφέκια μόνον μέ τά ξύλα εἰς τό χέρι, ὁ κύρ ἄγγελος δέν εὑρέθη
ἐδό ἐκατεύη ἕως κάτο, εἰς τῆς πόρτες, νά συνομηλίση
μέ τόν κύρ Ἱωάννη κασανδριανόν, καί ἀπό ἰς ἔρχετε
καί πάλιν, αὔριον σᾶς φανερόνομεν τά γενόμενα, ὅμως
ἀπό τό ἄλλο μέρος. λέγο ἀπό παζαρούδι, σήμερον ἡ
αὖριον κινοῦμεν μέ τίν δύναμιν τοῦ ἁγίου Θεοῦ, λαμβάνοντες τήν Ἵδισιν ἀπό ματένια (Μαντεμοχώρια) καί
ἥμεθα ἕτιμη μέ μερικόν στράτευμα. καί εἰς ἑτούτο πάλιν νά ἔχομεν γνόμην σας, ὅμως νά μήν μᾶς λυπίσετε ἀπό κάθε ἅρμα τῆς πολεμικῆς˙ διά ὅνομμα Θεοῦ.
ταῦτα καί προσκυνητῶς. 1821 Ἱουνίου 2.
εἰς αὐτή τίν ὅρα ἐμάθαμε ὅτη ἕνα δίο χορία πέμπτη
ὅρα στ΄ κατά τό παζαροῦδι τά ἐσκλάβοσαν ἡ ἀγαρινή
παῦλος Κῶνστα καί ἐσκότοσαν καί πολλοῖ χριστιανοῖ
ἄνδρες καί ἐπίλυποι τζορμπατζίδες καί γυνέκες καί
ἀνήλικα πεδία»5.
Μετά τή σύγκρουση τοῦ σώματος τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Στάμου Χάψα στή θέση Κούτσουρο, κάτω ἀπό τή
Μονή τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, μέ τόν στρατό τοῦ Ἀχμέτ
μπέη καί τοῦ σώματος τοῦ Ἐμμανουήλ Παπᾶ στά μέσα
Ἰουνίου στά στενά τῆς Ρεντίνας μέ τόν πολυπληθέστερο καί καλά ὁπλισμένο στρατό τοῦ σερασκέρη Χατζῆ

4. Ἐρ. Ζέλλιου-Μαστροκώστα, Χαλκιδική: Ἐπαναστάσεις κατά τήν τουρκοκρατία-Μακεδονικός Ἀγώνας, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 17.
5. Βλ. ὅπ. ἀν. (σημ. 3), σσ. 67, 69.
6. Κ. Βακαλόπουλος, Ἀνέκδοτα ἱστορικά στοιχεῖα ἀναφερόμενα στήν Μακεδονία πρίν καί μετά τό 1821, Θεσσαλονίκη 1975, σ.
52, ἀρ. 3.
7. Ὑπερβολή, διότι ὁρισμένοι ἐπέζησαν.
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παιδιά ἀπό τήν ἀγκαλιά τῶν μανάδων τους, γιά νά τά
τινάξουν στόν ἀέρα ἤ νά συντρίψουν τό κεφάλι τους
στό καλντιρίμι. Ὅταν κουράσθηκαν νά σκοτώνουν οἱ
νικητές μας σκέφθηκαν ἐπί τέλους νά ἀποσυρθοῦν.
Ἀλλά, ἐπειδή δέν μποροῦσαν νά ἀφήσουν μία χριστιανική ἐκκλησία ὄρθια ἀνάμεσα στά ἐρείπια καί στά
πτώματα, ἔβαλαν φωτιά πρίν νά φύγουν...»8.
Ἡ Ἐπανάσταση στή Χαλκιδική προσέφερε πάρα
πολλά στήν Ἑλλάδα, διότι ἀπασχόλησε μεγάλο τμῆμα
τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἕως ὅτου νά ἑδραιωθεῖ ἡ ἐπανάσταση στήν Ν. Ἑλλάδα.

ων, γιά νά γεμίσουν, μέ αὐτά τά χαρέμια. Δέν μπορεῖ νά
πάρη κανείς μία ἰδέα γιά τίς σφαγές, γιά τίς πυρκαϊές
καί τίς λεηλασίες...
Ἤμουν τότε ἐφημέριος στή Βάλτα. Κρύφτηκα στό
ταβάνι τῆς ἐκκλησίας καί ἀπό ἐκεῖ ἐπί τρεῖς ἡμέρες
μπόρεσα νά παρακολουθήσω τίς φρικαλεότητες πού
γίνονταν ἐμπρός στά μάτια μου... Τά πτώματα ἔφραζαν τούς δρόμους τοῦ χωριοῦ. Κάτω ἀπό τά πόδια τῶν
χριστιανῶν, πού καρφώνονταν στούς τοίχους καί στά
δένδρα, ἄναβαν φωτιές στή στιγμή. Δέν λυποῦνταν
οὔτε τίς γυναῖκες. Εἶδα τούς δημίους νά ἁρπάζουν τά







Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ to 1821
κωνσταντινοσ κοντογιαννοπουλοσ
Μαθηματικός, τ. Λυκειάρχης

Έλαβα αφορμή να ασχοληθώ με τη Ση στώσα πως οι Χαλκιδικιώτες επαναστάτες του 1821,
μαία των επαναστατών της Χαλκιδικής του 1821, δεν είχαν δική τους σημαία, αλλά είχαν τη ναυτική
ύστερα από ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΜΑΚΕ- επαναστατική Σημαία των νησιών (της Ύδρας ή των
ΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 25 Μαρτίου Σπετσών).
1992, του καθηγητή του Α.Π.Θ. της Νεότερης Ιστορίας
Οι Χαλκιδικιώτες και ιδιαίτερα οι Κασσανδρινοί
της Ελλάδος Κωνσταντίκατά την προεπαναστατινου Βακαλόπουλου, στο
κή περίοδο αλλά και μετά,
οποίο είχε μια ασπρόμαυρη
είχαν πολύ καλή επικοινωφωτογραφία με λεζάντα:
νία και συνεργασία με τους
«Η άγνωστη σημαία
νησιώτες–Ψαριανούς, Σπετων Ελλήνων επαναστατσιώτες, Υδραίους, Σκοτών της Χαλκιδικής» (βλ.
πελίτες και άλλους. Ήταν
οπισθόφυλλο).
εύκολο επομένως για τους
Ίσως να μη μου έκανε
Κασσανδρινούς να έχουν
εντύπωση η σημαία αυτή,
κάποια από τις σημαίες
αν δεν είχε έναν κόκορα,
αυτών των νησιών. Προς
για τον οποίο είχα ακούεπίρρωση των παραπάνω
σει πολλές φορές από τον
αναφέρω ένα χαρακτηριπρόεδρο του Παγχαλκιδιστικό γεγονός που ιστοΗ Ναυτική επαναστατική σημαία της Ύδρας
κού Συλλόγου αείμνηστο
ρεί ο Ιωάννης Μαμαλάκης
Νίκο Παπανικολάου (γιο
στο 3ο τεύχος των Χρονιτου ιδρυτή του Παγχαλκιδικού γιατρού Γεωργίου Πα- κών της Χαλκιδικής της Ι.Λ.Ε.Χ. σελ. 26.
πανικολάου), πως είχε την πληροφορία από τον πατέ«Όταν ο Εμμανουήλ Παππάς ήταν με τους Κασσανρα του ότι, στη σημαία της επαναστάσεως οι Χαλκιδι- δρινούς στις ‘‘πόρτες’’ (Ποτίδαια) και είδε πως τελείωναν
κιώτες είχαν, εκτός από τα άλλα σύμβολα, έναν κόκο- τα πολεμοφόδια και τα χρήματα, ζήτησε βοήθεια από τον
ρα, κίτρινο, που συμβόλιζε την αφύπνιση του έθνους.
Δημήτριο Υψηλάντη, που ήταν στο Άργος, με επιστολή
Έτσι άρχισα την έρευνά μου, κατά την οποία διαπί- που του έστειλε με τους Ν. Κασομούλη και Κώστα Νικο8. Β. Nicolaidy, Les Turcs et la Turquie contemporaine. Itinraire et compte-vendu de voyages dans les provinces othomanes avec
cartes dtailles, V. 2, Paris 1859, σσ. 61-62.
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δηλώνει την πίστη στον δίκαιο τού αγώνα, ενώ η ανεστραμμένη ημισέληνος δηλώνει τη μελλοντική πτώση
της οθωμανικής εξουσίας. Εκατέρωθεν του σταυρού
υπάρχουν λόγχη και άγκυρα που συμβολίζουν τη σταθερότητα του αγώνα, ενώ ο περιελισσόμενος όφις δείχνει την ιερότητα του σκοπού και η γλαύξ τη φρόνηση
με την οποία πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας».
Όλα αυτά τα σύμβολα, στη Σημαία των επαναστατών της Χαλκιδικής, είναι λευκά, εκτός από τον κόκορα που είναι κίτρινος.
Το καλοκαίρι του 2000, που επισκέφθηκα την Ύδρα,
είδα πως όλα τα καταστήματα δώρων πωλούσαν σημαιάκια υφασμάτινα της Επαναστάσεως. Τα καραβάκια τους επίσης ήταν σημαιοστολισμένα όχι μόνο με
την ελληνική αλλά και με τη ναυτική επαναστατική
σημαία.
Στις εκδρομές δε με τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο
είδαμε σε πολλά Μουσεία τη Ναυτική Επαναστατική
Σημαία, όπως στο Μεσολόγγι, τη Ζάκυνθο και άλλού.
Πρότεινα σε αρκετούς φορείς να κατασκευάσουν τη
σημαία αυτή και να στολίζουν το μνημείο του καπετάν
Χάψα και το Ηρώο του Πολυγύρου κατά την επέτειο
της Επανάστασης του 1821. Μέχρι σήμερα όμως αυτό
δεν πραγματοποιήθηκε. Ας ελπίσουμε πως μελλοντικά θα πραγματοποιηθεί η πρότασή μου.

λάου. Ο Υψηλάντης έστειλε συστατικές επιστολές στους
εφόρους της Ύδρας, των Σπετσών και στους Αγιορείτες
για να στείλουν όσα πιο πολλά πολεμοφόδια μπορούσαν
και παρέδωσε στους απεσταλμένους του Εμμ. Παππά μια
επαναστατική σημαία για τους Ολυμπίους». Το γεγονός
αυτό αποδεικνύει πως οι Μακεδόνες επαναστάτες δεν
είχαν δικές τους σημαίες αλλά σημαίες άλλων περιοχών. Δεν έδωσε δε στους παραπάνω απεσταλμένους
σημαία για τους Χαλκιδικιώτες, γιατί προφανώς την
είχαν.
Η έρευνά μου ολοκληρώθηκε όταν στις 26 Οκτωβρίου 1997 επισκέφθηκα την έκθεση της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών με θέμα ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.
Εκεί διέκρινα τη Ναυτική Επαναστατική Σημαία
της Ύδρας, που είχε τα ίδια σύμβολα με την σημαία
των επαναστατών της Χαλκιδικής, η οποία επιπλέον
είχε τον κόκορα. Σε ειδικό δε φυλλάδιο με οδηγίες και
πληροφορίες για την έκθεση, βρήκα τα χρώματα και
τη σημασία των συμβόλων.
Η Σημαία λοιπόν των επαναστατών της Χαλκιδικής
του 1821 σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα έντυπα:
«Είναι κυανή με ταινία ερυθρά, η οποία συμβολίζει τον ποταμό αίματος, στο μέσον φέρει σταυρό, που







Η Αφιξη τῆς σημαίας τοῦ 1821
στΗν Κασσάνδρα
(Μὲ ἀφορμὴ τὸ ἄρθρο τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Κ.
Κοντογιαννόπουλου γιὰ τὴν σημαία μας τοῦ 1821,
θεωροῦμε σκόπιμο νὰ παραθέσουμε σὲ μετάφραση
σχετικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ πολύτιμο σύγγραμμα τοῦ
ἄγγλου περιηγητοῦ D. Urquhart, Τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀνατολῆς, τ. 2, Λονδῖνο 1835 (2α ἔκδοση). Ὁ Οὔρκουχαρτ,
νεαρὸς Ἄγγλος εὐγενής, ἀκολουθῶντας τὴν ἐκπαιδευτικὴ παράδοση τῆς ἐποχῆς του, ὁλοκλήρωσε τὶς
σπουδές του μὲ ἕνα μεγάλο ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, τὸ
ἔτος 1829. Ἀπὸ τὶς ταξιδιωτικὲς σημειώσεις του προέκυψε τὸ πολύτιμο αὐτὸ σύγγραμμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἀποσποῦμε τὰ ὅσα ἀφοροῦν τὴν σημαία μας. Χαρακτηριστικὸ τῆς πολιτικῆς τοποθετήσεώς του εἶναι ὁ
τρόπος ποὺ ἀναφέρεται στὶς ἐλπίδες τῶν Ἑλλήνων γιὰ
βοήθεια ἀπὸ τὴν ὁμόδοξη Ρωσσία.)
(..) Ἡ νεολαία τῆς Κασσάνδρας μαζεύτηκε στὸν λαιμὸ
τοῦ ἰσθμοῦ, ὅπου ἐγκαταστάθηκαν σὲ μία καλὰ ὀχυρωμένη θέση καὶ ὅπου τουλάχιστον θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει μία
ἰσορροπία. Ἄν καὶ καλὰ ὁπλισμένοι, δὲν εἶχαν προμηθευθῆ
ἐκεῖνο τὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο αὐτὲς τὶς τελευταῖες μέρες ἔχει
γίνει τὸ πνεῦμα τῆς μάχης καὶ ἡ ἀλχημεία τῆς δύναμης.

Ὁ Ἀμποὺλ Ἀμποὺτ ὅμως καθυστέρησε λίγες μέρες γιὰ
νὰ προετοιμασθῆ, προκειμένου νὰ παραβιάσει τὰ χαρακώματα τῆς Χερσονήσου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀναγκάσθηκε νὰ
διατάξει νὰ φέρουν κανόνια ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη.
Τὴν στιγμὴ αὐτὴ τῆς τρομακτικῆς ἔντασης ἔφτασαν τὰ
εὐχάριστα νέα τὰ ὁποῖα διαδόθηκαν ἀπὸ στόμα σὲ στόμα,
γιὰ τὴν ἄφιξη πραγματικῆς καὶ ἁπτῆς βοήθειας ἀπὸ τὸν
Αὐτοκράτορα Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν. Δύο ἀπὸ τοὺς ἀπεσταλμένους εἶχαν γυρίσει. Ὁδηγήθηκαν ἀπὸ τοὺς προκρίτους τῆς Ἀθύτου στὸ στρατόπεδο πίσω ἀπὸ τὸ τεῖχος τοῦ
ἰσθμοῦ καὶ ἐπέδειξαν, μπροστὰ στὰ ὅλο προσμονὴ μάτια
τῆς ἀφοσιωμένης ὁμάδας, τὰ τεκμήρια τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τὸ σύνολο τῆς βοήθειας ποὺ εἶχαν φέρει· κι᾽ αὐτὰ
ἦσαν - ἀναγνώστη, μὴ λιποθυμᾶς! – τρεῖς βαμβακερὲς
σημαῖες ἀπὸ τὴν Ὕδρα, ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὰ ἄμφια τοῦ
ἐκτελεσμένου Πατριάρχη, μὲ δύο βαρέλια πυρίτιδα ἀπὸ
τὴν Ὀδησσό.
Ὁ Ἀμποὺλ Ἀμποὺτ μπῆκε στὴ Χερσόνησο ἐκείνη τὴ
νύκτα (...).
μετάφραση: Παρασκευὴ Ἀθ. Μπιλούκα
ἐπιμέλεια: Ἰωακεὶμ Ἀθ. Παπάγγελος
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ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΑΛΩΝΙ» ΚΑΙ
Ο «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ» ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Κάθε Τρίτη μέρα του Πάσχα, λιτανεία
που ξεκινά από την κεντρική εκκλησία της Ιερισσού,
με την εικόνα της Αναστάσεως, τα λάβαρα, τους ιερείς
και την εθνική μας σημαία επικεφαλής, πορεύεται με
ψαλμωδίες και τον ήχο του ξύλινου σήμαντρου, στη
θέση «Αλώνι» του τέως μετοχίου της Ι.Μ. Ζωγράφου,
Ν.Α. της Ιερισσού. Εκεί ψάλλεται τρισάγιο και ακολουθεί χορός και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Παράπλευρα γίνονταν και διάφορα αγωνίσματα: σκοποβολή, λιθοβολία, άλμα εις
μήκος και εις ύψος. Γίνεται
δηλαδή μία πανήγυρις και
τελετή εθνικοθρησκευτική, κράμα επιμνημόσυης
δέησης, δοξολογίας και
εορτασμού ενός είδους
«ελευθερίων».
Η τελετή αυτή έχει την
αρχή της στα χρόνια της
επανάστασης του 1821 και
αιτία ένα τραγικό τοπικό
επεισόδιο του Αγώνα, την
ομαδική σφαγή υπερτετρακοσίων Ιερισσιωτών, οι
οποίοι φαίνεται ότι εκτός
της καταστροφής της πόλης τους, πλήρωσαν από τους πρώτους τότε στη Χαλκιδική και βαρύτατο φόρο αίματος.
Κατά τον ιστορικό Ι. Βασδραβέλλη («Οι Μακεδόνες
εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας»), η σύλληψη
και η σφαγή των 400 Ιερισσιωτών έγινε από τον Σιντίκ
Γιουσούφ Μπέη, όταν αμέσως μετά τις σφαγές της
Θεσσαλονίκης και την έκδοση του φιρμανίου με το
οποίο διετάσσετο η εξόντωση των επαναστατών της
Χαλκιδικής και η καταστροφή των χωριών της, εξεστράτευσε διά μέσου του λεκανοπεδίου του Λαγκαδά
στην Ιερισσό, για να επιτηρεί από εκεί τους επαναστάτες του Εμμανουήλ Παπά στο Άγιο Όρος.
Κατά την παράδοση η σφαγή εκείνη έγινε με τρόπο
σαδιστικό. Οι μελλοθάνατοι οδηγήθηκαν στο «Αλώνι»
και διετάχθησαν να σχηματίσουν αλυσίδα χορού. Έτσι
χειροκροτούμενοι, υποχρεώθηκαν να βαδίζουν κάτω
από τα σπαθιά των δημίων, οι οποίοι τους αποκεφάλιζαν στη στροφή του «χορού».

Πιστή αναπαράσταση εκείνου του τραγικού γεγονότος, εκείνου του μακελειού του 1821 είναι ο «καγκελευτός χορός» που επινοήθηκε και καθιερώθηκε να
γίνεται στον τόπο της σφαγής, που από τότε λέγεται
«Μαύρο Αλώνι». Παλαιότερα ο κάθε Ιερισσιώτης θεωρούσε καθήκον ιερό να πάρει μέρος στον χορό αυτόν.
Ο χορός ανοίγει συνήθως με το τραγούδι:
«Στου μαύρου νιού -μάννα μ’- τ’ αλώνι του μαρμαρινό.
Παίζουν τν’ ουμάδα -παίζουν - γυιός κι βασιλιάς.
Κανείς κι δεν την παίζει
σαν ντου Γιαννάκη».
Το θεαματικότερο και
επίσημο μέρος του χορού,
αρχίζει με τον στίχο παράγγελμα:
«Άκουσι συ Προυτουσυρτή
κι συ Προυτουκαγκιλευτή!
Για βιργουλίγα ντου χουρό
για βιργουκαγκιλέψτι τουν».
Τότε οι δύο πρώτοι του
χορού, ο Πρωτοσυρτής και ο
Πρωτοκαγκελευτής, διίστανται και σχηματίζουν με τα
χέρια υψωμένα ένα είδος καμάρας, κάτω από την οποία
περνούν όλοι οι χορευτές.
«Να διώ ψηλές, να διώ λιγνές, να διώ την κόρη π’ αγαπώ
Του ποιος κρατεί του χέρι της, του ποιος την αρραβώνα της
Ένας οχτρός μου γείτονας, άς του κρατεί κι ας χαίριτι
Ως την απάνου Κυριακή, ώσπου ν’ αρραβουνιάσουμι».
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τραγούδι είναι αλληγορικό. Η κόρη π’ αγαπά ο Ιερισσιώτης είναι η πεντάμορφη Ελευθερία, της οποίας το χέρι κρατεί ο Τούρκος
εχθρός γείτονας διά της βίας. Ελπίζει ο Ιερισσιώτης ότι
το επόμενο Πάσχα θα διωχθεί ο μισητός αντίπαλος
κι έτσι θα ενωθεί επίσημα αυτός με την πολυπόθητη
Ελευθερία.
Μετά τον «καγκελευτό» ο χορός τελειώνει, το σήμαντρο χτυπά, δίνοντας το σύνθημα της επιστροφής
των κατοίκων.
Μεταγραφή από το βιβλίο του Ι. Αποστολίδη
για την Ιερισσό
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ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΧΑΨΑ
Ποίημα του Γ. Ζωγραφάκη
Είναι βαρύ το δίλημμα, που μέσα του τον καίει
από προχτές που βρίσκεται, με το μικρό στρατό του,
εκεί στη ρίζα του βουνού, στου Βούζιαρη τα πλάγια.
Θυμάται,
πολύς καιρός δεν πέρασε, που ζούσε στ’ Άγιον Όρος.
Με τ’ άγια και με τ’ άρματα τις μέρες του περνούσε.
Μα, κάθε μέρα φτάνανε απ’ όλη την Ελλάδα
μηνύματα πως, σύντομα, είναι ν’ αρχίσει αγώνας
για της πατρίδας την τιμή.
Ξέρει καλά πως κάμποσοι, μαζί μ’ αυτούς κι εκείνος,
στην «Εταιρεία» μυήθηκαν και είναι ορκισμένοι
τα όπλα τους ν’ αρπάξουνε, μόλις θε νάρθει η ώρα.
Τότε ήταν που έφτασε στην Άγια Πολιτεία
ο Μανωλάκης ο Παπάς, μεγάλος πατριώτης,
φέρνοντας πλήθος άρματα και άλλα αναγκαία
και μια τρανήν απόφαση, ν’ αρχίσει τον αγώνα,
την ώρα την κατάλληλη, μαζί με τον Φαρμάκη.
Αργούσε νάρθει η ώρα αυτή. Κι ο Γιάννης ο Φαρμάκης,
εκεί ποτέ δεν έφτασε. Έμεινε στη Βλαχία.
Όμως,
η φλόγα που σιγόκαιγε, έγινε ξάφνου λαύρα,
όταν εις τον Πολύγυρο, στις 17 του Μάη,
ξέσπασε η εξέγερση και βρόντηξαν τα όπλα.
Απλώθηκ’ έτσι η φωτιά, γίνηκ’ αστροπελέκι.
Μπήκαν μπροστά οι οπλαρχηγοί, ο Χάψας κι ο Δουμπιώτης
κι αυτός ο ίδιος ο Παπάς, σαν αρχικαπετάνιος.
Οι Τούρκοι κατατρόμαξαν και κλείστηκαν στην πόλη
της Σαλονίκης την τρανή, και έξω δεν τολμούσαν
να βγουν να πολεμήσουνε, τα όπλα να κρατήσουν.
Ο Τούρκος τότε έστιλε του Μπαϊράμ τ’ ασκέρι
ναρθεί να σβήσει τη φωτιά, εκδίκηση να πάρει.
Κάνανε πίσω οι Έλληνες. Και τώρα, εδώ στα πλάγια,
εδώ στη ρίζα του βουνού, στην Άγια Αναστασία,
στήνουν το μετερίζι τους, ορθώνουν τα κορμιά τους.
Μα είναι του Χάψα ο στρατός μια χούφτα όλοι κι όλοι
κι ήρθαν τα νέα πως τουρκιά, μιλιούνια, καταφτάνει,
να έμπει στη Χαλκιδική, τη φρίκη να σκορπίσει.
Να στήσει ο Χάψας άμυνα με λίγα παλικάρια
σε τόσο τούρκικο στρατό, φαίνεται σα θυσία
παράλογη κι ανώφελη.
Θε μου, Χριστέ μου, σκέφτεται, είναι σωστό να μείνω
κόντρα σε τόσο στράτευμα, κόντρα σε τόσο πλήθος;
Τον Χάψα δεν τον σκέφτομαι. Όμως, αυτοί τί φταίνε;
Μήπως δεν πρέπει τα παιδιά να πάρω στο λαιμό μου;
Αυτά του λέει η λογική, ο φόβος του ανθρώπου,
πως η θυσία είν’ άσκοπη, πως δεν υπάρχει ελπίδα.

Όμως,
την ώρα αυτή τη δύσκολη, την ώρα αυτή του χρέους,
να κάνει πίσω δε μπορεί. Εδώ τον θέλει η Μοίρα,
να μείνει και ν’ αγωνιστεί για την Ελευθερία.
Το νιώθει ο Χάψας μέσα του, πως λογική δεν έχει
το «Λευτεριά ή Θάνατος». Ξέρει πως στον αγώνα,
χιλιάδες θάν’ τα θύματα, ποτάμια θάν’ το αίμα.
Μα ’πό τα χρόνια τα παλιά, απ’ την αρχαία Ελλάδα,
οι Έλληνες δεν άφηναν ποτέ το μετερίζι,
μπροστά στο πλήθος των οχτρών, προστά στην ξένη βία.
Ακόμα και παρα-προχτές, έφτασε το μαντάτο,
πως κάποιος «Διάκος» στάθηκε, εκεί στην Αλαμάνα,
κόντρα σ’ αμέτρητους εχθρούς, κόντρα σε πλήθος
Τούρκους,
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Ο Εμμανουήλ Παπάς στον αγώνα
Ποίημα του Γ. Ζωγραφάκη
Ήσουν στις Σέρρες άρχοντας και όλοι σε τιμούσαν
κι οι Τούρκοι και οι Χριστιανοί σε είχανε προστάτη.
Όμως ο Τούρκος ο πασάς, κακός και αιμοβόρος,
το θάνατό σου ζήτησε. Κι έφυγες για την Πόλη,
για να γλιτώσεις την οργή και τ’ άδικο του Τούρκου.
Εκεί, στην Πόλη, βρέθηκες μαζί με πατριώτες
στην Εταιρεία των Φιλικών, που ετοίμαζαν αγώνα,
για της πατρίδας την τιμή και την ελευθερία.
Γίνηκες μέγας Φιλικός κι όλα για την πατρίδα
τα διάθεσες απλόχερα, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Πλήθος εφόδια φόρτωσες στο πλοίο του Βισβίζη
και στ’ Άγιον Όρος έφτασες, εκεί να οργανώσεις
αγώνα κατά της Τουρκίας, για λεύτερη πατρίδα.
Με αγωνία περίμενες νέα του Υψηλάντη,
π’ όμως δεν έφτασαν ποτέ. Και, ξαφνικά, μια φλόγα
άναψε στον Πολύγυρο, στις 17 του Μάη.
Η φλόγα γίνηκε φωτιά, γίνηκ’ αστροπελέκι,
πήρε φωτιά η Χαλκιδική, γέμισ’ επαναστάτες.
Κι εσύ, μπροστά, ξεκίνησες με Χάψα και Δουμπιώτη
και μ’ άλλους τόσους αρχηγούς και πλήθος πατριώτες.
Οι Τούρκοι θορυβήθηκαν και στείλανε χιλιάδες,
στείλαν Γιουσούφ και Μπαϊράμ, μ’ αμέτρητα ασκέρια.
Κι έπεσε στα Βασιλικά ο Χάψας, σα Λεωνίδας,
κάψαν οι Τούρκοι τα χωριά, τον τόπο μας ρήμαξαν.
Μπροστά στο πλήθος των Τουρκών, κλείστηκες στην
Ποτίδια
κι αγώνα μέγα αρχίνησες τους Τούρκους να κρατήσεις.
Σου λείψαν οι βοήθειες, δυσκόλεψε ο αγώνας
κι έφτασε κι ο Λουμπούτ πασάς μ’ αμέτρητο ασκέρι.
Με ηρωισμό πολέμησαν οι λίγοι αγωνιστές σου
και τον Λουμπούτ απόκρουσαν. Μα, τέλος, δεν άντεξαν
και πέσανε ηρωϊκά και πνίγηκαν στο γαίμα.
Έπεσε η Χαλκιδική, έπεσε η Κασσάντρα,

ρημάχτηκε ο τόπος μας, κάηκαν τα χωριά μας.
Χιλιάδες πατριώτες μας σφάχτηκαν και χάθηκαν
και συ, θλιμμένος, έφυγες προς νότια Ελλάδα,
όπως και άλλοι φύγανε, πολλοί Χαλκιδικιώτες.
Όμως η θλίψη είναι βαριά, αβάσταχτος ο πόνος,
που ο αγώνας χάθηκε και σβήσαν οι ελπίδες.
Ήσουν αγνός και τίμιος, μεγάλος πατριώτης
κι ένιωθες θλίψη απέραντη που χάθηκ’ ο αγώνας.
Η ευγενική σου η καρδιά δεν άντεξε στη θλίψη
και στο ταξίδι ράγισε και σβήστηκε η ζωή σου.
Στην Ύδρα σε τιμήσανε σαν ήρωα και ηγέτη
και η Ιστορία σ’ έγραψε στης δόξας τα βιβλία ...
(Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του: «Σαν Παραμύθι (2), σελ. 191-192).

και σουβλιστό τον κάνανε κι αυτός χαμογελούσε.
Έτσι κι αυτός απόφαση ηρωική έχει πάρει,
εδώ στη ρίζα του βουνού να μείνει και να πέσει.
Κι όταν προφτάσαν οι οχτροί και μαύρισεν ο κάμπος,
βγαίνει μπροστά και ρίχνεται στου χάρου το γιορτάσι.
Όλα τα παλικάρια του με θάρρος πολεμάνε.
Πέφτουνε πλήθος οι οχτροί, μα πέφτουνε κι εκείνοι
εκεί στο χώρο της τιμής.
Ένας προς έναν πέσανε, εκεί, τα «Συκιωτούδια»
κι οι άλλοι τους οι σύντροφοι, στου Βούζιαρη τα πλάγια.
Έμειν’ ο Χάψας μοναχός, κι έσπασε το σπαθί του,

μα πίσω δεν το σκέφτηκε, ούτε στιγμή, να κάνει.
Ορμάει πάνω στους οχτρούς, με νύχια και με δόντια
κι απελπισμένα πολεμά. Ώσπου, στο τέλος, πέφτει,
σαν ήρως πραγματικός, σαν άλλος Λεωνίδας.
Δεν έχει, πλέον, δίλημμα, δεν έχει πια αγωνία.
Τα παλικάρια του κι αυτός έγραψαν ιστορία.
Τίμησαν τη Χαλκιδική και όλη την Ελλάδα.
Μένουν για πάντα αθάνατοι, στη μνήμη τη δική μας...
(Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του: «Σαν Παραμύθι (2), σελ. 192-194).
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΟΥ 18211
«…Ἤμουν (ἤρχιζε τήν ἀφήγησίν του ὁ ΓέροἈργυρός – αὐτό ἦτο τό ὄνομα τοῦ αὐτόπτου μάρτυρος)
ἕως εἴκοσι χρονῶν, ὅταν ἄρχισαν νά παίρνουν καί νά
φυλακώνουν εἰς τό Κονάκι (Διοικητήριον) τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό ἕναν - ἕναν τούς προεστῶτας τῶν χωριῶν.
Κάποια ὑποψία εἶχε περάσει τούς Τούρκους καί οἱ
Ραγιάδες ἐπῆραν ἀέρα καί αὐτά ἐφαινόταν καί στά λόγια καί στό φέρσιμο τους.
Ὀλίγας ἡμέρας πρίν τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (1821) ἐτραφιάζομεν (Σημ. τό δεύτερο σκάλισμα
τοῦ ἀραβοσίτου) στό Ξηρολείβαδο; Ἔξαφνα, ἀπάνω
στό μεσημέρι ἀκούγομε νά ἔρχεται ἀπό μακριά μιά
μεγάλη βοή καί θόρυβος καί τρίξιμο και σε λίγο εἴδαμε νά τρέχουν σάν τρελλοί κατασκονισμένοι, μέ τή
γλῶσσα ἔξω, πολλοί χριστιανοί.
— Τί τρέχει βρέ παιδιά; τούς ἐρωτᾶμε.
— Χάλασαν οἱ Τοῦρκοι τά Βασιλικά, τή Γαλάτιστα,
τά Ρεσετνίκια, τά Σιποτνίκια. καί ἐξακολουθοῦν τό
τρέξιμο σάν ἔξω φρενῶν ἀπό τόν τρόμο, κατόπι βλέπουμε καί ἄλλους νά τρέχουν τό ἴδιο.
Στή στιγμή πετοῦμε κατά γῆς τά «σύνεργα καί τρέχομε νά πάρομε τίς φαμιλιές μας, νά φύγωμε καί ἡμεῖς
γιά νά γλυτώσωμε. Κατά δυστυχία δέν ἐπρόφθασαν νά
φύγουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί καί πρόκαμαν οἱ Τοῦρκοι.
Ἔβαλαν φωτιά ἀμέσως στό χωριό, ἔκαψαν τά σπίτια
καί, ἀφοῦ ἐσκότωσαν τούς ἄνδρας, ἐσκλάβωσαν ὅσες
γυναῖκες καί παιδιά δεν εἶχαν φύγει.
Ἰδού τί εἶχε τρέξει.
Ἕνας μπέης ἀπό τά περίχωρα, δυνατός καί μέ τσιφλίκια, ἔστειλεν εἰς τό χωριό Δουμπιά δύο ἀνθρώπους
του νά πάρουν ἀπό ἕναν νοικοκύρην ἕνα καλό τουφέκι πού εἶχεν. Αὐτός τούς ἀποκρίθηκεν ὅτι μπαρούτι
καί μολύβια δίνει ὄχι ὅμως καί τουφέκι. Ἐθύμωσεν ὁ
μπέης, ἐκαβαλίκευσε τό ἄτι του καί πῆγε νά σκοτώσῃ
τόν Δουμπιώτη, ἀλλά αὐτός τόν ἔκαμε καρτέρι σ’ ἕναν
λάκκο καί τόν ἐσκότωσεν. Ὕστερα ἀπό αὐτό ἐγύριζε
στά χωριά καί ἐσήκωνε τούς ἀνθρώπους στά ἄρματα,
λέγοντας πώς θά φθάσουν καράβια ἀπό τόν Μοριά
γιά βοήθεια. Ἔτσι ἐσηκώθηκαν τά χωριά καί μαζεύθηκαν ἀρκετοί ἁρματωμένοι καί πῆγαν νά χαλάσουν τά
τουρκoχώρια, πού ἡμεῖς τά λέγαμε μαχαλᾶδες, ἀλλά
δέν ἐμπόρεσαν νά κάμουν τίποτα, γιατί κάθε χωριό

ἧταν χωριστό καπετανᾶτο. Ἔπειτα τρώγονταν ἀνάμεσα τους καί δέν εἶχαν ὁμόνοια.
Τότε οἱ Τοῦρκοι ἐσούβλισαν καί ἐλιάνισαν τούς
κουτσιαμπασῆδες τῶν χωριῶν, πού τούς κρατοῦσαν
γιά ρεχίνια (ὁμήρους) εἰς τή Θεσσαλονίκη.
Ἑκατό παλικάρια μέ καπεταναίους τον Ἀγγελῆ Ρανταβέλλα καί Αὐγερινόν Καμπούρην ξεκίνησαν νά πηγαίνουν μαζί μέ τούς ἄλλους χριστιανούς γιά νά χτυ
πήσουν τούς Τούρκους.
Ἔφθασαν εἰς τό Σμόλι καί ἀπό ἐκεῖ ἐπῆγαν εἰς τόν
τουρκομαχαλάν Ράβνα (σήμερον προσφυγικός συνοικισμός μέ τήν νέαν του ὀνομασίαν Μαραθοῦσα)
καί ἔκαψαν μόνον τό τζαμί χωρίς νά ἠμπορέσουν νά
ἐπιτύχουν τίποτε ἄλλο καί ἀπό ἐκεῖ ἐξεκίνησαν γιά τό
Γκριμποτζιάκι (σημερινή Ν. Ἀπολλωνία), ὅπου ἔσμιξαν
μέ τούς ἄλλους χριστιανούς.
Στό Γκριμποτζιάκι λοιπόν ἀντικρύσθηκαν πρώτη
φορά μέ τά σωστά Τοῦρκοι καί Χριστιανοί. Ζῆλον καί
ορμή ἐτοῦτοι εἶχαν πολλή για νά κομματιάσουν τούς
τυράννους τους, ἀλλά οὔτε ἄρματα εἶχαν πολλά καί
καλά οὔτε γυμνασμένοι ἧταν στήν τέχνη τοῦ πολέμου,
καί ἀπό τό ἄλλο μέρος οὔτε οἱ καπετανέοι ἐγνώριζαν
ἀπό πόλεμον καί δέν ἠμποροῦσαν νά τούς κρατήσουν
σέ τάξιν καί ὑποταγή, καί κάθε ἕνας γιά νά δοξάσῃ
τόν ἑαυτόν του ἔκαμε παλικαριές, εἶναι ἀλήθεια, ἀλλ’
ὅταν ἄνοιξε, περισσότερο ὁ πόλεμος καί χύθηκεν ἀπάνω σ’ αὐτούς ἡ καβαλαρία τοῦ ἐχθροῦ καί ἄρχισε νά
τούς θερίζῃ, τότε ἔτρεξαν νά φύγουν καί οἱ Τοῦρκοι
τούς ἐπῆραν κατά πόδι κυνηγώντας καί ἴσως ὀλίγοι
θά ἐγλύτωναν καί θά ἐχαλνιοῦνταν καί τά γύρω χωριά
Γκρίμνια, Παλαιόχωρα, Τοπλίκια, Σιποτνίκια καί Σανά,
ἄν δύο σερδάρηδες ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ὁ Χριστόδουλος καί ὁ Χατζή Παπᾶ Ἰγνάτιος, μαζί μέ πενήντα
ἀνθρώπους ἰδικούς τους, δέν ἔπιαναν ἐπάνω ἀπό τη
Ράβνα κοντά στόν Χολομῶντα ἕνα μέρος πού τό λέγουν «Λαμνί» καί ἔχει πολλά ὄχθια (θέσεις ὀχυρᾶς).
Ὅταν οἱ Τοῦρκοι κυνηγώντας καί σκοτώνοντας τούς
Χριστιανούς ἔφθασαν εἰς τό μέρος γιά νά ἐξακολουθήσουν τό κυνήγημα, οἱ δύο σερδάρηδες τούς ἐχτύπησαν στά γερά καί ἔτσι ἔλαβον καιρόν νά γλυτώσουν οἱ
Χριστιανοί καί οἱ Τοῦρκοι ἐγύρισαν καί δέν ἐπείραξαν
τά χωριά πού ἀνέφερα παραπάνω.

1. ἀπόσπασμα ἀφήγησις αὐτόπτου μάρτυρος τῶν γεγονότων τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Χαλκιδικῆς τοῦ 1821, ἐξ ἐγγράφου ὑποκειμένου εἰς τήν Ἐθνικήν Βιβλιοθήκην, ληφθέντος ὑπό τοῦ τότε προέδρου τῆς Ι.Λ.Ε.Χ. Βασ. Βασιλικοῦ.
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μέσα στά λασπόνερα. Κρίνε ἐσύ τώρα, ἄν εἶχαν νοῦν
καί καρδιά νά θάφτουν τούς σκοτωμένους γιά νά μήν
τούς τρώγουν τά ἀγρίμια.
«Διά νά μή βλέπω ὅλα αὐτά τά μαρτύρια πολλές
φορές ἐπαρακάλεσα τόν Θεόν νά μοῦ κόψει τή ζωή,
ἀλλά δέν τό ἠθέλησε. ἄς εἶναι δοξασμένο τό ὄνομά
του».
Καί συνεχίζει τή ζωντανή του μαρτυρία ὁ ἀφηγητής μέ τά τραγικά γεγονότα τῆς Κασσάνδρας τῆς Σιθωνίας καί
ὅλης τῆς Χαλκιδικῆς,
ἀλλά λόγω ἔλλειψης
χώρου ἀρκέστηκα νά
μείνω στήν ἀφήγηση
πού ἀφορᾶ κυρίως τά
Ζερβοχώρια γιά νά
συνεχιστεῖ αὐτή μιά
ἄλλη φορά.
ὁ Γερο–Αργυρός
εἴτε διά νά ἀπαλλαγεῖ
ἐκ τοῦ βάρους τῶν
ὀ�����������������
δυνηρῶν ἀναμνήσεων, ε������������������
ἴ�����������������
τε και ����������
ἵ���������
να πιστοποιήσει τά ἱστορικά
γεγονότα, ὅσα ἀφηγήθη, ἀπήγγειλε τότε
διά τρεμούσης φωνῆς
τά ἑξῆς δύο σχετικά τραγούδια:
«Πουλιά μ’ γιά μή λαλήσετε κο���������������
ῦ��������������
κοι μ’γιά βουβαθῆτε
καί σεῖς Μαδέμικα χωριά πολύ νά πικραθῆτε
πολυγυρνοί καί Βαβδινοί καί οἱ δολ’ Βασιλιῶτες
Μαδέμια καί τ’ Ἅγιον Ὄρος
Κι Μανουλάκης ἀσκερί τοῦ πάη νά πολεμήσει.
Στό Γκριμποντζιάκ κατέβαινε μέ τέσσερις χιλιάδες
Κι ἡ Τουρκιά τούς πλάκωσε μέσα στό Γκριμποτζιάκι
κι’ πιάστηκαν στόν πόλεμον καί πιάστηκαν στό
τσέγγι.
Β΄
Κάπου βροντο���������������������������������
ῦ��������������������������������
ν τά σήμαντρα κάπου βροντο������
ῦ�����
ν καμπάνες
Σύναξιν ἔχουν στές Καρυές, στό μέγα μοναστήρι
Νά παν γερόντοι στον πασσά, να π���������
ᾶ��������
ν κοτζαμπασῆδες….

Τότε ἐβγῆκεν ἀπό τή Θεσσαλονίκη ὁ Λουμπούτ
πασᾶς μέ ἀσκέρι καί ἔκαψε τά Βασιλικά, τή Γαλάτιστα
καί τά ἄλλα χωριά καί θά ἐχαλνοῦσε καί ἄλλα περισσότερα, ἀλλά σαράντα παλληκάρια ἔπιασαν εἰς τήν Γκόριτσα ἀπό κάτω ἀπό τό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ἕνα δυνατό μέρος καί ἐπολέμησαν μέ λύσσα καί
ἐβάσταξαν πολύ ἕως ὅτου ἐσκοτώθηκαν ὅλοι, μόνον
καί ἕνας ἀπό αὐτούς ἐγλύτωσε. Τό μέρος αὐτό ὀνομάζεται «Κούτσουρο»
καί κάποτε ἀπό κανένας γέρος Βασιλικιώτης ἀπό ἐκείνους
πού εἶδαν τόν χαλασμό καί τήν τρομάρα
ἔρχεται σ’ αὐτό τό μέρος καί ἀνάφτει εἰς τό
Κούτσουρο κερί καί
παρακαλεῖ τόν Θεόν
νά ἁγιάσῃ τές ψυχές
ἐκεῖνες τῶν σαράντα
πού θυσιάσθηκαν μέ
ἀκλόνητον ἀπόφασι
γιά νά σταματήσουν
τήν καταστροφή.
Για νά χαλάσῃ περισσότερο καί γρηγορώτερα τούς Χριστιανούς ἐκάλεσεν ὁ Λουμπούτ πασᾶς (Ἀμπούλ Ἀβούτ) τούς πέριξ Τούρκους νά
ἔρθουν νά τόν βοηθήσουν φωνάζοντας μέ τόν τελάλην (κήρυκα) τά ἑξῆς λόγια: «μάλ σηζήν νάμ μπενήμ»,
δηλαδή τό βιό τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἰδικό σας, ἡ δόξα
ὅμως εἶναι ἰδική μου. Καί αὐτοί κατά πῶς ἧταν ἀγριωμένοι διά τό κάψιμο τοῦ τζαμιοῦ καί δι’ ὅσα ἄλλα εἶχαν
πάθει ἀπό τούς Χριστιανούς, ἔτρεξαν καί ἔπεσαν ἐπάνω στά χωριά καί ἔκαψαν τά σπίτια ἀφοῦ ξεγύμνωσαν
ἀπό ὅ,τι εἶχαν μέσα, ἅρπαξαν τά ζῶα, ἔσφαξαν ἄνδρες
καί σκλάβωσαν ὅσες γυναῖκες καί παιδιά ἐμπόρεσαν.
Ἐκεῖνοι πού πέτυχαν καί ξέφυγαν στά δάση, στά
βράχια καί σπηλιές καί πολλές μάνες ἀπό τήν τρομάρα τους πετοῦσαν μέσα στά ἔρημα μέρη τά μικρά
τους πού ἔκλαιγαν καί ἄκουγε κανένας τότε συχνά
νά λέγουν οἱ ἄνδρες στές γυναῖκες τους «ρίξε μωρή
στρίγγλα τό παιδί γιατί κλαίγει καί θά μᾶς ἀκούσουν
οἱ Τοῦρκοι».
Τόση μεγάλη ἦταν ἡ τρομάρα πού εἶχαν πάρει οἱ
Χριστιανοί ἀπό τά α���������������������������������
ἵ��������������������������������
ματα καί τίς φωτιές καί τά σκλαβώματα. Δέν ἦταν ὁ θάνατος πού τούς φόβιζε τόσο καί
ἔτρεμαν γιατί πολλοί ἀπό αὐτούς πολλές φορές τόν
ἀψήφιζαν ἀλλά ὁ τρόπος πού ἔδιναν οἱ Τοῦρκοι τό θάνατο καί τά ἄλλα φοβερά πράγματα πού ἔβλεπαν πού
ἀκολουθοῦσαν στίς φαμίλιες.
Γιά τοῦτο κατά πώς σᾶς ε����������������������
ἶ���������������������
πα παραπάνω, κατήντησαν νά μήν ἀκούγουν οὔτε φωνή ἀπό τά σπλάχνα
τους καί νά πετοῦν τά παιδιά τους ἤ νά τά πνίγουν

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΣΕΤΑΙ ΕΣΑΕΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΟ ΑΦΘΟΝΩΣ ΧΥΘΕΝ ΤΙΜΙΟΝ ΑΙΜΑ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ ΜΑΣ
ΕΧΑΡΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.
Επιμέλεια: Γιάννης Καράβατος
Εκπαιδευτικός
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
«Εις μνημόσυνον»
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική
υπήρξε σταθμός στην ιστορία της χερσονήσου καθώς,
πέραν των υπολοίπων αρνητικών επιπτώσεων, προκάλεσε και την αποδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών
από ένα μεγάλο ποσοστό του έμψυχου δυναμικού τους1.
Όπως είναι γνωστό μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποδεκατίστηκε στις διάφορες μάχες και συνακόλουθα στις
σφαγές που πραγματοποίησαν οι Οθωμανοί, άλλοι έχασαν τη ζωή τους από τις κακουχίες και την περιπλάνησή τους στα βουνά τον χειμώνα του 1821-1822 και ένας
σημαντικός αριθμός Χαλκιδικιωτών, οι οποίοι είχαν καταφύγει στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, μεταφέρθηκαν με τα καράβια των νησιών στις Σποράδες2. Το 1829
μόνο στη Σκόπελο καταγράφονται 205 οικογένειες με
καταγωγή από την Κασσάνδρα, τα Μαδεμοχώρια και
τα Χάσικα. Διαχρονικά η έρευνα των γεγονότων της
επανάστασης της Χαλκιδικής έχει αποδώσει σημαντικά
αποτελέσματα, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε σε γενικές
γραμμές μια σαφή εικόνα των επιμέρους παραμέτρων
και εξελίξεων που σημειώθηκαν από την άνοιξη έως το
φθινόπωρο του 1821, ωστόσο παρέμεινε κάποιο κενό
που είχε να κάνει με τους πρωταγωνιστές των παραπάνω γεγονότων.
Έως τώρα λιγοστές ήταν οι γνώσεις μας για συγκεκριμένα ονόματα και τόπους καταγωγής αγωνιστών. Πέραν

των οπλαρχηγών Δουμπιώτη, Χιμευτού και Χάψα, ελάχιστες ήταν οι πληροφορίες για τους απλούς στρατιώτες
και τους υπόλοιπους αξιωματικούς, οι οποίοι αγωνίστηκαν, υπέφεραν την προσφυγιά και πολλοί έδωσαν και τη
ζωή τους για την υπεράσπιση των χωριών τους. Σήμερα
έπειτα από μακροχρόνια έρευνα είμαστε στη ευχάριστη
θέση να γνωρίζουμε τα ονόματα και τους τόπους καταγωγής πολλών απλών αγωνιστών αλλά και ορισμένων
σημαντικών προσώπων που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο
στην επανάσταση και όλα τα προηγούμενα χρόνια διέλαθαν της προσοχής μας. Τώρα επαφίεται στους σύγχρονους κατοίκους της Χαλκιδικής να γνωρίσουν και
να τιμήσουν ονομαστικά τους ήρωές τους.
Μετά την «παροίκηση» των προσφύγων Χαλκιδικιωτών στη Σκόπελο και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
«στρατιωτικοί εκπρόσωποί» τους είχαν τεθεί οι παρακάτω οπλαρχηγοί: Κωνσταντίνος Δουμπιώτης (1793-1860),
Αποστολάρας Βασιλείου3 από το Γομάτι (1800-1833),
Θανάσης Σαραφιανός από τη Βάλτα (γεν. 1793), Στεριανός Μαρίνος από το Γομάτι, Ιωάννης Χιμευτός από τη
Βάλτα (γεν. 1793), Αγγελής Στέριου από το Λιβάδι (γεν.
1793) και Αθανάσιος Νικολάου4 από τα Ριζά (γεν. 1798).
Οι παραπάνω συμμετείχαν στις μάχες της Χαλκιδικής και αργότερα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε
πολλά μέρη τόσο της Στερεάς, όσο και της Πελοπον-

1. Γενικά για την επανάσταση της Χαλκιδικής βλέπε, Ε. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, «Η Χαλκιδική στην επανάσταση του
1821», Χρονικά της Χαλκιδικής 42-43, Θεσσαλονίκη 1987-88. Ε. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, «Η Κασσάνδρα στην επανάσταση
του 1821», Χρονικά της Χαλκιδικής 46-47, Θεσσαλονίκη 1992 και Ε. Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Χαλκιδική: Επαναστάσεις κατά την
τουρκοκρατία-Μακεδονικός αγώνας, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 5-42, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
2. Απ.Βακαλόπουλου, Πρόσφυγες και προσφυγικόν ζήτημα κατά την επανάστασιν του 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σσ.21-28, 3236 και 106-109. Β. Νάτσιου, «Εγκατάσταση ομογενών στη Φθιώτιδα (1833-1881)», Φθιωτικά Χρονικά 30 (2009), σσ. 39-75. Ν.
Παπαοικονόμου, «Πολυγυρινοί πρόσφυγες της Σκοπέλου στα 1829», Πολύγυρος 38 (Μάρτιος-Απρίλιος 2007), σσ. 18-20. Ιω.
Φραγκούλα, «Αγωνισταί του 1821 εκ της νήσου Σκοπέλου», Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 3 (1974), σσ. 75-115. Γ. Χιονίδη, «Οι
πάροικοι της Σκοπέλου (1829) που κατάγονταν από τη Χαλκιδική», Χρονικά της Χαλκιδικής 31-32 (1977), Θεσσαλονίκη 1977,
σσ. 5-15. Γ. Χιονίδη, «Οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου το 1829», Μακεδονικά ΙΖ (1977), Θεσσαλονίκη 1977, σσ.124-137.
Μ. Χριστοφόρου, Η εγκατάσταση των Μακεδόνων αγωνιστών στη Νέα Πέλλη Αταλάντης, Αθήνα 1994, σσ.9. Μ. Χριστοφόρου, Η
Οπουντία Λοκρίδα και η Αταλάντη, μέρος Β΄, Αθήνα 1993, σσ. 44-106.
3. Για τον Αποστολάρα Βασιλείου βλ. το άρθρο του Στ. Κλειδαρά στο παρόν τεύχος.
4. Μια επίσης μεγάλη, άγνωστη μέχρι τώρα, μορφή της επανάστασης ήταν και ο Αθανάσιος Νικολάου Χαλκιάς. Γεννήθηκε
γύρω στο 1800 στα Σιποτνίκια (Ριζά). Επικεφαλής στρατιωτικού σώματος πολέμησε αρχικά στη Χαλκιδική (Βασιλικά, Κασσάνδρα) και αργότερα στη νότιο Ελλάδα με τον Αποστολάρα, τον Δουμπιώτη και τους λοιπούς Μακεδόνες υπό την οδηγία του
Καρατάσου. Μετά την απελευθέρωση το 1828 διορίστηκε εκατόνταρχος στη χιλιαρχία του Καρατάσου και το 1829 μετατέθηκε
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Παζαρούδα (Απολλωνία), 1 όνομα.
Παζαράκια, 2 ονόμ. Ρήγας Γεωργίου.
Παλαιοχώρι, 5 ονόμ. Παραδείσης Νικολάου.
Παλιούρι, 4 ονόμ. Κων/νος Αγγέλου.
Παρθενώνα, 12 ονόμ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, γεν. 1797.
Περιστερά, 14 ονόμ. Κυπαρίσσης Αθανασίου.
Πολύγυρος, 18 ονόμ. Χρήστος Γεωργίου, γεν. 1801.
Πολύχρονο, 4 ονόμ. Ρήγας Αδάμ.
Πορταριά, 3 ονόμ. Μήτσος Ιωάννου.
Ραβνά, 4 ονόμ. Ευθύμιος Ελευθερίου.
Ρεβενίκια, 8 ονόμ. Πασχάλης Τριανταφύλλου λοχίας
γεν. 1799.
Ρεσιτνίκια, 1 όνομα. Στέριος Αντωνίου.
Σιποτνίκια, 5 ονόμ. Στέριος Αντωνίου, λοχίας γεν. 1803.
Σανά, 1 όνομα. Βασίλειος Κολοκυθάς, γεν. 1802.
Στανός, 2 ονόμ. Γιοβάνης Κώστα.
Συκιά, 17 ονόμ. Δημήτριος Γεωργίου, γεν. 1794.
Τσαπράνι, 11 ονόμ. Γεωργάκης Στεριανός.
Φούρκα, 6 ονόμ. Γαρόφαλλος Βασιλείου.
Χωρούδα, 2 όνομα. Ελευθέριος και Θεοχάρης Μιχαήλ.
Δουμπιά, 8 ονόμ. Αθανάσιος Τζάκας, γεν. 1799.
Εκτός των παραπάνω γνωρίζουμε επίσης 100 περίπου ονόματα αγωνιστών από τη Χαλκιδική για τα
οποία ωστόσο έως τώρα δεν κατέστη δυνατή η ταύτιση
του ακριβούς τόπου καταγωγής τους. Με τον παραπάνω κατάλογο γνωστοποιούνται για πρώτη φορά άγνωστοι ήρωες της Χαλκιδικής, για πολλούς από αυτούς
υπάρχουν στη διάθεσή μας περισσότερες πληροφορίες,
οι οποίες φυσικά δεν μπορούν να δημοσιευθούν σε ένα
μικρό άρθρο. Έπειτα από αυτή την πρώτη δημοσίευση
οι τοπικές κοινωνίες του νομού έχουν τη δυνατότητα
να γνωρίσουν τους ήρωές τους, οι οποίοι για 180 χρόνια ανέμεναν τη δικαίωση των κόπων τους.
Μελετώντας τον παραπάνω κατάλογο διαπιστώνουμε με έκπληξη πως απλοί γεωργοί του 1821, από
το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο χωριό, μετατράπηκαν
σε αξιόλογους στρατιωτικούς άνδρες οι οποίοι μετά
την απελευθέρωση και τη δημιουργία του Ελληνικού
κράτους δεν αρκέστηκαν στις δάφνες των αγώνων της
επανάστασης, αλλά συνέχισαν την υπηρεσία τους και
στον τακτικό στρατό που συγκρότησε ο Καποδίστριας. Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση η Χαλκιδική είναι
ίσως ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε αριθμό στρατιωτών και αξιωματικών από όλα σχεδόν τα χωριά της, που
συμμετείχαν στον πρώτο τακτικό στρατό το 1828.
Όποιος Χαλκιδικιώτης επιθυμεί να γνωρίσει περισσότερες πληροφορίες για τα ονόματα των αγωνιστών
που παραλείπονται από τον παραπάνω κατάλογο μπορούν να επικοινωνούν με τον συντάκτη του άρθρου.

νήσου και των νησιών. Μάλιστα ο Αποστολάρας Βασιλείου και ο Κωνσταντίνος Δουμπιώτης τιμήθηκαν
το 1832 με τον βαθμό του χιλιάρχου και έχαιραν ιδιαίτερης εκτίμησης στους κόλπους των μεγάλων στρατιωτικών ανδρών του 1821 από τη νότιο Ελλάδα, όπως
ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης.
Ονόματα αγωνιστών συναντάμε από τα περισσότερα χωριά της Χαλκιδικής γεγονός που επιβεβαιώνει
την ήδη γνωστή πληροφορία, πως πληθυσμοί από όλη
τη χερσόνησο είχαν καταφύγει αρχικά στην Κασσάνδρα και αργότερα στις Σποράδες για να σωθούν από
τις διώξεις των Οθωμανών. Παρακάτω παρατίθεται
ένας κατάλογος με όλα τα χωριά από όπου καταγόταν
οι Χαλκιδικιώτες αγωνιστές, ωστόσο λόγω έλλειψης
χώρου δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όλα τα
γνωστά ονόματα, για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε τυχαία ένας αγωνιστής από κάθε τόπο. Οι συγκεκριμένοι, συμμετείχαν ως στρατιώτες και αξιωματικοί τόσο
στην επανάσταση του 1821, όσο και στον πρώτο τακτικό στρατό του Καποδίστρια το 18285.
Αγία Παρασκευή είναι γνωστά 8 ονόματα. Νικόλαος
Ανδρέα, γεν. 1798
Άγ. Μάμας, 4 ονόμ. Τριανταφύλλου Κων/νος, γεν. 1795.
Άγιος Νικόλαος, 13 ονόμ. Στέριος Παύλου, γεν. 1799.
Άθυτος, 16 ονόμ. Τριαντάφυλλος Γαροφάλλου, λοχίας.
Αρδαμέρι, 3 ονόμ. Γεώργιος Μαργιανού.
Λιαρίγκοβη (Αρναία), 13 ονόμ. Ελευθέριος Ιωάννου,
υπολοχαγός γεν. 1797.
Βάβδος, 10 ονόμ. Σταυράκης Δήμου, γεν. 1782.
Βάλτα, 27 ονόμ. Αναγνώστης Παπά, λοχαγός γεν. 1803.
Βαρβάρα, 1 όνομα. Αστερίου Γεώργιος.
Βασιλικά, 8 ονόμ. Αθανάσιος Μόσχου, γεν. 1795.
Βραστά, 5 ονόμ. Δημήτριος Παραδείση.
Γαλαρινός, 4 ονόμ. Νικόλαος Σκαρλάτου.
Γαλάτιστα, 12 ονόμ. Γεώργιος Γαλατσάνος, γεν. 1797.
Γομάτι, 8 ονόμ. Μιχάλης Νικολάου, ανθ/γός γεν. 1794.
Επανομή, 14 ονόμ. Αργύρης Βασιλείου, γεν. 1794.
Ζουμπάτες, 2 ονόμ. Κων/νος Λιόλιου.
Ζαγκλιβέρι, 1 όν. Στεριανός Αθανασίου.
Ιερισσός, 8 ονόμ. Καραθανάσης Μπόικου, γεν. 1785.
Ίσβορος, 4 ονόμ. Κων/νος Στεριανού.
Καλάνδρα, 6 ονόμ. Κυπαρίσσης Γιωργάκη 19 νέας.
Καψόχωρα, 9 ονόμ. Λεμονής Δημητρίου.
Κρήμνη, 3 ονόμ. Αθανάσιος Φώτη.
Λιβάδι, 13 ονόμ. Αγγελής Στέριου.
Μεταγκίτσι, 7 ονόμ. Αθανάσιος Ζάχου, γεν. 1800.
Μυριόφυτο, 1 όνομα. Δημήτριος Ιωάννου, γεν. 1805.
Νικήτη, 4 ονόμ. Ζαφείρης Χριστοδούλου, γεν. 1800.
Ορμύλια, 4 ονόμ. Σαραφιανός Μιχαήλ.

πάλι ως αξιωματικός στο 16ο ελαφρό τάγμα του Αποστολάρα. Το 1836 διορίστηκε λοχαγός του Β τάγματος Εθνοφυλακής,
από όπου αποστρατεύτηκε το 1839. Σύμφωνα με μια μαρτυρία που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί το 1849 ο Αθανάσιος Χαλκιάς
χρημάτισε πρώτος Δήμαρχος του νεοσύστατου δήμου Νέας Πέλλης Αταλάντης τόπος εγκατάστασής του μέχρι το τέλος της
ζωής του. Κατετάγη στην 5η τάξη των στρατιωτικών.
5. Ν. Παπαοικονόμου, «Οι Χαλκιδικιώτες αγωνιστές του 1821 στον στρατό του Καποδίστρια», Πολύγυρος 55 (Ιαν.-Φεβρ.
2010) σσ. 6-9.
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Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΕΚ ΓΟΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤ. ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ
τα 20 πρώτα τάγματα και συγκεκριμένα στο 16ο τάγμα
και τοποθετήθηκε στη Ναύπακτο.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στους καταλόγους των στρατιωτών του 16ου τάγματος το έτος 1829
αναγράφεται:

Αποστόλης του Βασιλείου
ή Αποστολάρας ή Μαντεμλής
Γεννήθηκε στο Γομάτι γύρω στα 1800 ή 1801 από
γονείς Γοματιανούς, όπου έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα πληροφορίες για το επίθετο των γονιών του και το επάγγελμα
τους και το επάγγελμα του ιδίου.
Με την έλευση του Εμμανουήλ Παππά στη Χαλκιδική την και την προετοιμασία της εξέγερσης κατά
των Τούρκων, στρατολογήθηκε από τον Εμμανουήλ
Παππά και τον καπετάν Χάψα μαζί με άλλους εκατό
(100) Γοματιανούς πατριώτες και συμμετείχε ενεργά
σε όλες τις φάσεις της επανάστασης της Χαλκιδικής
από τις αρχές Μαΐου μέχρι την καταστροφή της Κασσάνδρας στις 12 Νοεμβρίου 1821 και τον μεγάλο χαλασμό των χωριών της Χαλκιδικής, λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις μάχες. Ο Αποστολάρας ξεχώρισε γρήγορα για το θάρρος, την ανδρεία του και της ηγετικές
του ικανότητες. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης
της Χαλκιδικής και το μεγάλο χαλασμό, πέρασε με λιγοστούς διασωθέντες αγωνιστές στη Σκόπελο. Εκεί
συγκρότησε μικρό στρατιωτικό σώμα και με άλλους
Χαλκιδικιώτες και Σκοπελίτες έλαβε μέρος σε πολλές
μάχες στη Στερεά Ελλάδα και στη Πελοπόννησο.
Για την πρώτη αυτή περίοδο της δράσης του λίγα
πράγματα είναι γνωστά. Πάντως εξ αρχής επέδειξε
ηγετικά προσόντα, αρκετά για να τον καθιερώσουν
επικεφαλή των στρατιωτικών δυνάμεων και να αναδειχθεί στη τοπική κοινωνία της Σκοπέλου, ως μία
εξέχουσα προσωπικότητα της παροικίας των Μακεδόνων του νησιού.
Για τη δεύτερη περίοδο της δράσης του Αποστολάρα Βασιλείου ο πλούτος των πληροφοριών από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Ακαδημία Αθηνών την
Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών, και τη βιβλιογραφία είναι
εντυπωσιακός και ανεξάντλητος.
Ο Αποστολάρας ως μπουλουκτσής –αφού διέθετε δικό του στρατιωτικό σώμα– τίθεται κάτω από την
ηγεσία του Καρατάσου μαζί με τον Δουμπιώτη και τους
άλλους καπεταναίους από τις Σποράδες, εξορμά σε διάφορες μάχες στη Στερεά Ελλάδα. Ο Αποστολάρας ήταν
ένας από τους ελάχιστους Μακεδόνες, μαζί με τον Κωνσταντίνο Δουμπιώτη και τον Τσάμη Καρατάσσο που διορίστηκε Ταγματάρχης στον ελληνικό στρατό από τον
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια το 1829 σε ένα από

«αποστόλης Βασιλείου ετών 29: τόπος γεννήσεως - Γομάτη - Ταγματάρχης»
Ο Αποστολάρας έλαβε μέρος στις παρακάτω μάχες
κατά χρονολογική σειρά.
1. Το 1822 στα Βρυσάκια -Ευβοίας
2. Το 1823 στο Τρίκερι
3. Τον Δεκέμβριο του 1824 μεταβαίνει στην Αθήνα με τον Καρατάσο και Δουμπιώτη, για σύμπραξη
με τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου. Στο γεγονός αυτό αναφέρεται
ο Στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά
του: «… φέραμε και τους άλλους καπεταναίους εκεί
τον Καρατάσο κι αυτοίνοι πρόθυμοι όλοι οι αθάνατοι, Ντουπιώτης, Μπίνιος, Βελέντζας, Αποστολάρας,
Ζορμπάς …»
4. Το 1825 (6-5-1825) μεταβαίνει στην Ύδρα επικεφαλής 176 στρατιωτών, προς οχύρωση της νήσου και
την προστασία της από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ,
μαζί με τον Καρατάσο, Γάτσο και Δουμπιώτη με εντολή του Υπουργείου Πολέμου.
5.Το 1825 συμμετέχει στις μεγάλες μάχες κατά του
Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο και στον Σχοινόλακκα της
Πελοποννήσου.
6. Το 1826 συμμετέχει στη μάχη στο χωριό Ματάτου με δύναμη 120 στρατιωτών.
7. Το 1826 συμμετέχει με δύναμη 190 στρατιωτών
στη μάχη της Αταλάντης και απελευθερώνει τον στρατηγό Αγγελή Γάτσο που ήταν πολιορκημένος από τους
Τούρκους.
8. Το 1827 συμμετέχει με δύναμη 220 στρατιωτών
στη πολιορκία του Τρίκερι (25.11.1827).
Το πιστοποιητικό που χορήγησε ο Στρατηγός Αγγελής Γάτσος στις 25.04.1833 αναφέρει για τον Αποστολάρα.
«… Ο Αποστολάρας στις παραπάνω μάχες πολέμησε
αόκνως με πατριωτισμόν και ανδρείον ζήλον ...»
Μέχρι το 1828 ο Αποστολάρας διαμένει στη Σκόπελο, όπου και παντρεύτηκε τη Μαρία, χωρίς να
γνωρίζουμε το επίθετό της και την καταγωγή της
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φιλο κόμμα, με το οποίο ήταν το μεγαλύτερο μέρος
του λαού και οι δυναμικότεροι στρατιωτικοί ηγέτες,
στήθηκε από την αντιβασιλεία και τους πρέσβεις των
μεγάλων δυνάμεων μια ατέλειωτη μηχανορραφία και
αφαιρέθηκε από τον Κολοκοτρώνη η αρχιστρατηγία.
Η αντιβασιλεία και τα όργανά της συνέλαβαν την 18η
Σεπτεμβρίου 1833 τον Κολοκοτρώνη και τους παραπάνω στρατιωτικούς ηγέτες – μεταξύ των οποίων και
τον Χιλίαρχο Αποστολάρα και τους περισσότερους,
αφού τους έδεσαν με αλυσίδες, τους έφεραν στο Ναύπλιο, τους πέρασαν από τους δρόμους και τις πλατείες
της πόλης για να τους διαπομπεύσουν και τους έκλεισαν στο φρούριο Ίτς Καλέ και στο Μπούρτζι, με την
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, κατηγορία καθόλα
ψευδή και αστήριχτη.
Οι συνθήκες στις φυλακές ήταν άθλιες και απάνθρωπες και η υγεία του Αποστολάρα κλονίστηκε και
τον χειμώνα του 1833, χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία ο Αποστολάρας άφησε την τελευταία
του πνοή, σε ηλικία 33 ετών, πικραμένος και στιγματισμένος από την ίδια του την πατρίδα, που για δώδεκα
ολόκληρα χρόνια με σκληρούς αγώνες, κακουχίες και
κινδύνους υπηρέτησε με πάθος και ανιδιοτέλεια.
Έτσι έσβησε αυτή η θαυμάσια και ηρωική μορφή,
ένας φλογερός πατριώτης, μια εξαιρετική στρατιωτική
προσωπικότητα της επανάστασης του 1821, που είχε
ξεκινήσει από το Γομάτι μας, γεμάτος όνειρα και πάθος
για ελευθερία, χωρίς να προλάβει να δικασθεί και να
αποδείξει την αθωότητά του.
Ο Αποστολάρας ξόδεψε τη ζωή του για την ελευθερία της πατρίδας και δεν ευτύχησε να γευθεί τους
καρπούς της και να χαρεί την οικογένειά του.
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε από ποια οικογένεια
του Γοματίου καταγόταν ο Αποστολάρας και αν το
επίθετό του το πήρε εξ αιτίας της μεγάλης σωματικής
του διάπλασης ή από το βαφτιστικό του όνομα –Αποστόλης Βασιλείου– όπως αναγράφεται στους καταλόγους των στρατιωτικών του 1829.
Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη συγκέντρωση όλων των ιστορικών πηγών που αφορούν τον
γενναίο και φλογερό Γοματιανό πατριώτη.
Σε αυτόν και στους άλλους ξεχασμένους από τη πολιτεία για 189 χρόνια αγωνιστές από το Γομάτι μας,
αξίζει πραγματικά.

και μαζί της απέκτησε μια κόρη την Αικατερίνη.
Την 30.9.1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη του Ελληνικού κράτους. Ο Κυβερνήτης έφθασε στην Ελλάδα την
5.1.1828 και την 7.1.1828 όρισε την Αίγινα πρωτεύουσα
και έδρα της προσωρινής Κυβερνήσεως. Στις αρχές του
1828 ο Αποστολάρας καλείται από τον κυβερνήτη να
συμμετάσχει στη διοργάνωση του ελληνικού στρατού.
Το 1829 απονέμεται στον Αποστολάρα ο βαθμός του
Ταγματάχη και του ανατίθεται η διοίκηση του 16ου
Ελαφρού Τάγματος Πεζικού, που ήταν ένα από τα
πρώτα είκοσι (20) τάγματα του Ελληνικού κράτους.
Η τιμή που έγινε στον Αποστολάρα για την προαγωγή του στο βαθμό του Ταγματάρχη, ήταν μεγάλη,
αν ληφθεί υπόψη το νεαρό της ηλικίας του –ήταν μόλις 29 ετών– και ότι δεν κατάγονταν από τις μεγάλες
οικογένειες των πολέμαρχων της Πελοποννήσου, της
Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου.
Ο διορισμός του σε διοικητή του 16ου ελαφρού
τάγματος πεζικού και η προαγωγή του στον βαθμό
του ταγματάρχη, ήταν προσωπική επιλογή του κυβερνήτη και των ανθρώπων που ήταν γύρω από αυτόν,
όπως του αδελφού του Αυγουστίνου, του Αρχιστρατήγου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, του Πλαπούτα, του
Καρατάσου και του Γάτσου. Οι παραπάνω εμπειροπόλεμοι οπλαρχηγοί εκτίμησαν την γενναιότητα, τη
φιλοπατρία, την εξυπνάδα και τη στρατιωτική ευφυία
του Αποστολάρα και τον περιέβαλαν με αγάπη και
εμπιστοσύνη, παρά τον νεαρό της ηλικίας του.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο αδελφός
του Αυγουστίνος ανέλαβε την εντολή από τη Γερουσία, μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Ι. Κωλέτη να
καταστείλουν την αναρχία χωρίς όμως να το κατορθώσουν. Την 5.12.1831 ο Αυγουστίνος εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά οι αντίπαλοί
του τον αμφισβήτησαν και ακολούθησε περίοδος πολιτικής αστάθειας και εμφύλιες συγκρούσεις μέχρι το
καλοκαίρι του 1832. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα
ο Αποστολάρας έμεινε πιστός στον νέο κυβερνήτη και
στην ομάδα του Γέρου του Μοριά και υπηρέτησε με
πίστη και αυταπάρνηση τις εντολές της νόμιμης εξουσίας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
Την 25.1.1833 ήλθε στην Ελλάδα ο Όθωνας και
άρχισε η περίοδος της Αντιβασιλείας-Βαυαροκρατίας
και παραγκωνίστηκαν οι αγωνιστές της επανάστασης
και ειδικότερα ο Αρχιστράτηγος Θ, Κολοκοτρώνης και
οι προσκείμενοι στο ρωσόφιλο κόμμα, που εκπροσωπούσε ο Καποδίστριας.
Το 1833 διαφώνησαν με την αντιβασιλεία των Βαυαρών ο Κολοκοτρώνης, ο Καρατάσος, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Σπυρομήλιος, Κ. Δημητρακόπουλος, Αποστολάρας, Γενναίος Κολοκοτρώνης, Θ. Γρίβας και άλλοι
στρατιωτικοί, που ήταν γνωστοί για την αφοσίωσή
των στο Καποδιστριακό κόμμα και οι περισσότεροι είχαν ισχυρούς δεσμούς με τον Θ. Κολοκοτρώνη.
Εναντίον των παραπάνω που ανήκαν στο ρωσό-

«ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΚΑΙ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ»
Η έρευνα που έκανα σχετικά με τους αγώνες των
Γοματιανών κατά την επανάσταση του 1821 αποτελεί
ένα μικρό μνημόσυνο στις ψυχές αυτών των φλογερών συμπατριωτών μας.
Το Γομάτι και η Χαλκιδική έχουν ιερή υποχρέωση
να τιμήσουν του ξεχασμένους και άγνωστους μέχρι
πριν από λίγο αγωνιστές.
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ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1821
«Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ»
ΜΙΧΑΗΛ Θεμ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Η άγνωστη ιστορία

που πράγματι υπήρξε.
Στην επανάσταση αυτή της Χαλκιδικής του Μαΐου
του 1821 πήρε ενεργό μέρος και το δικό μας χωριό,
που είχε δικό του οπλαρχηγό, άγνωστο στην επίσημη ιστορία, ονόματι Ρήγα, καταγόμενο από το γένος
Λαμπούδη (υπάρχει και σήμερα τέτοιο οικογενειακό
όνομα).
Ο Ρήγας συγκρότησε ένοπλο τμήμα, και όταν η
αντίσταση του Χάψα στα Βασιλικά εξουδετερώθηκε, ο
στρατός του ίδιου του Εμμ. Παπά στον Λαγκαδά διαλύθηκε και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Τούρκων
εστράφησαν σε όλα τα γύρω χωριά, ο Ρήγας οργάνωσε την άμυνα του χωριού στα βόρεια υψώματα τού στη
θέση Βούη, όχι βέβαια για να νικήσει τους Τούρκους,
που σε λίγο θα ζύγωναν και που ήταν πολλοί, αλλά
για να τους καθυστερήσει όσο μπορούσε περισσότερο,
ώστε να δοθεί καιρός, ν’ αδειάσει το χωριό απ’ τους
κατοίκους, που τρομαγμένοι έφευγαν για την Κασσάνδρα ή το Άγιο Όρος, μέσα σε μια γενική σύγχυση.
Έρχονται οι Τούρκοι! Έρχονται οι Τούρκοι, ακουγόταν
παντού.
Πράγματι οι Τούρκοι φάνηκαν από τη μεριά του
Ζαγκλιβερίου και επιτέθηκαν εναντίον των δυνάμεων
του Ρήγα. Οι δυνάμεις μας αντιστάθηκαν με πείσμα.
Έγινε σκληρή μάχη και ο Ρήγας σαν άλλος Χάψας
έπεσε στο πεδίο της τιμής υπερασπιζόμενος μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός του το πάτριο έδαφος.
Έπεσε ακριβώς, όπως λέγει η παράδοση και μαρτυρεί
και το τοπωνύμιο, εκεί που σήμερα λέγεται «Στ’ Ρήγα
τ’ λακκούδα» και το τμήμα του διασκορπίστηκε.

Κάθε τόπος της ελληνικής γης έχει τη δική

του ιστορία. Κάθε τόπος έχει βάλλει το δικό του λιθάρι στο αιματοβαμμένο οικοδόμημα της λευτεριάς της
πατρίδας μας. Η προσφορά όμως αυτή μερικές φορές
παραμένει άγνωστη στους πολλούς και σιγά σιγά χάνεται. Έτσι, όταν πριν μερικά χρόνια μιλούσαμε για το
1821, ο νους μας πήγαινε στη Ρούμελη, στο Μοριά και
στα νησιά. Το παραδέχθηκε και επίσημα ο πρόεδρος
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, που όταν βρέθηκε στον
Πολύγυρο στα 1957, ως επίσημος εκπρόσωπος της
ελληνικής κυβέρνησης στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της επανάστασης του 1857, είπε: «Οι Έλληνες
του βορρά γνωρίζουν την ιστορία του νότου, ενώ οι
Έλληνες του νότου αγνοούν την ιστορία του βορρά».
Ίσως γιατί λευτερωθήκαμε ενενήντα τόσα χρόνια αργότερα. Ίσως γιατί το ξεχνούσαν οι ιστορικοί. Ίσως,
ίσως!
Έτσι παρέμεινε ως πριν μερικά χρόνια άγνωστη η
συμβολή της Χαλκιδικής στον αγώνα του 1821.
Όπως είναι γνωστό η Χαλκιδική επαναστάτησε
πρώτη απ’ όλες τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας
μας και έδωσε τους πρώτους νεκρούς στον Πολύγυρο
στις 17 Μαΐου 1821. Δυστυχώς η επανάσταση εκείνη
πνίγηκε στο αίμα.
Άγρια στίφη Τούρκων, που τα οδηγούσαν αιμοσταγείς πασάδες, μπήκαν στη Χαλκιδική και την ερήμωσαν κυριολεκτικά. Εκατόμβες θυμάτων πότισαν με το
αίμα τους το δέντρο της λευτεριάς. Η θυσία τους όμως
δεν πήγε χαμένη. Καθήλωσαν και καθυστέρησαν επί
ένα ολόκληρο εξάμηνο ισχυρές τουρκικές δυνάμεις
και έτσι δόθηκε καιρός στους οπλαρχηγούς της νότιας
Ελλάδας να στερεώσουν την επανάσταση.
Αν οι τρομερές αυτές τουρκικές δυνάμεις κρούσεως, που απασχολήθηκαν έξι μήνες για να καταπνίξουν
την επανάσταση στον τόπο μας, κατέβαιναν προς το
νότο απολέμητες και άθικτες, είναι αμφίβολο αν η τελική έκβαση του ιερού ελληνικού αγώνα θα ήταν αυτή

Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ
Μετά την εξουδετέρωση της αντίστασης οι Τούρκοι
μπήκαν εξαγριωμένοι στο χωριό. Μάζεψαν και έσφαξαν όλους τους γέρους, που δεν μπόρεσαν να φύγουν,
στην άκρη του χωριού, στο ρέμα «Φκαρίκια» και πήραν σκλάβους 400 τουλάχιστο γυναικόπαιδα, για να
πουλήσουν στο σκλαβοπάζαρο της Θεσσαλονίκης1.
Λεηλάτησαν τα σπίτια αρπάζοντας προίκες ολό-

1. Η συνταρακτική αυτή πληροφορία, για τον βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσε το χωριό, προέρχεται από αυτόπτη μάρτυρα
της εποχής εκείνης και περιέχεται σε επιστολή (31.7.1821) του Αμερικανού ιεραποστόλου Pliny Fist, που δημοσίευσε ο Γεώργιος
Σούλης (Μακεδονικά, τ. Β΄, σελ. 586, Θεσσαλονίκη 1953). Το σχετικό απόσπασμα έχει ως εξής:
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Και αυτό δεν είναι άλλο από την εικόνα της Παναγίας
της Οδηγήτριας, της Παναγίας με τις μαχαιριές, που
βρίσκεται πάλι σήμερα στην ίδια τη θέση της, στο τέμπλο του Ιερού μας Ναού, εκεί ακριβώς που βρισκόταν
την εποχή του χαλασμού, αριστερά στην Ωραία Πύλη.
Η εικόνα είναι αγιογραφημένη σε ξύλο καστανιάς
με διαστάσεις 1,10 x 0,82 μ. και εικονίζει την Παναγία
που κρατεί στην αγκαλιά της τον Χριστό σε
νηπιακή ηλικία, ο Οποίος με το δεξί Του χέρι
ευλογεί και στο αριστερό κρατάει ένα βιβλίο
ανοιχτό κι ασημωμένο,
με χαραγμένα πάνω:
«ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ
ΕΠ’ ΕΜΕ ΟΥ ΕΝΕΚΕΝ
ΕΧΡΙΣΕ ΜΕ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ ΠΤΩΧΟΙΣ
ΑΠΕΣΤΑΛΚΕ ΜΕ, ΙΑΣΑΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΡΙΜΜΕΝΟΥΣ» (Λουκά δ΄, 16-22).
Στο πρόσωπο της Παναγίας, που διατηρείται
σε άριστη κατάσταση
σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα της του οποίου
οι χρωματισμοί αλλοιώθηκαν από το «πυρ»
στο οποίο παραδόθηκε, διακρίνονται εφτά
μαχαιριές, ενώ άλλα
έντεκα πλήγματα, επίσης από μαχαίρι ή άλλο
αιχμηρό όργανο, έχει το
τρυφερό πρόσωπο του

κληρες και πολύτιμα αντικείμενα και παρέδωσαν το
χωριό στη φωτιά. Οι παμφάγες φλόγες το ισοπέδωσαν
και σχεδόν τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Μαζί και η καινούρια εκκλησία έγινε στάχτη. Χαρακτηριστική είναι μια
παράδοση για τη θυσία της Ναννούδας, της όμορφης
Ραβνιωτοπούλας που την κυνηγούσαν οι Τούρκοι να
την πιάσουν και αυτή έπεσε στο πηγάδι προτιμώντας
τον θάνατο παρά την
ατίμωση. Το πηγάδι σώζεται μέχρι σήμερα και
έχει το όνομά της.
Έτσι έγινε ο «χαλασμός» που με τόση
φρίκη μας διηγούνταν
οι γιαγιάδες μας τα ατέλειωτα κρύα χειμωνιάτικα βράδια, δίπλα στο
τζάκι, όταν οι φλόγες απ’
τα κούτσουρα παιχνίδιζαν και φλόγιζαν την
παιδική μας φαντασία.
Όσοι πρόλαβαν και
έφυγαν πήγαν στο Άγιο
Όρος και στην Κασσάνδρα2.
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ
Τη λύσσα των άγριων επιδρομέων μαρτυρεί και ένα ατράνταχτο
ιστορικό ντοκουμέντο,
που σώθηκε για να διαλαλεί σε όλες τις γενιές
τη φρίκη από την καταστροφή και συγχρόνως
να μας φρονηματίζει.

Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 1821
Από 1ης μέχρι 5ης Ιουλίου (1821) 150 γυναικόπαιδα από τη Γαλάτιστα και 400 από τα Ραβανά επωλήθησαν ενταύθα (δηλ.
στη Θεσσαλονίκη) εις τον προσφέροντα το μεγαλύτερο ποσόν. Μερικαί γραίαι επωλήθησαν προς 40 έως 60 πιάστρα άλλα γυναικόπαιδα προς 200-300 και έφερον και άλλα 500 (εννοείται γυναικόπαιδα) τα οποία επωλήθησαν αργότερον.
2. Για τη φυγή εκείνη στο Άγιο Όρος διηγούνται το εξής παραστατικό οι γιαγιάδες του χωριού και επιμένουν ότι είναι πραγματικότητα, γιατί και σε αυτές το διηγήθηκαν άλλες, μερικές από τις οποίες το είχαν ζήσει προσωπικά το 1821:
«Όταν τα γυναικόπαιδα του χωριού, μαζί με χιλιάδες άλλα από όλη τη Χαλκιδική, έφθασαν τον Ιούνιο του 1821 στο Άγ.
Όρος, κατάλυσαν σε διάφορα ερημόσπιτα έξω από τα μοναστήρια. Οι λίγοι άνδρες που τα συνόδευαν κουβαλούσαν καθημερινώς ψωμί από τις κοντινές μονές για μια στοιχειώδη επιβίωση.
Είχαν περάσει πέντε έξι μέρες, όταν συνέβη το εξής παράξενο: Ένας μοναχός φούρναρης είχε φουρνίσει πρωί πρωί ψωμί.
Αυτό όμως δεν ψηνόταν, αν και είχε περάσει το μεσημέρι και ζύγωνε το απόγευμα. Ο φούρνος ζεματούσε και το ψωμί έστεκε
ζυμάρι.
Έτρεξε ο μοναχός στους προϊσταμένους του μοναστηριού, ανάφερε το παράξενο περιστατικό, αλλά εξήγηση δεν μπόρεσε να
δοθεί. Τελικά ρώτησαν έναν ασκητή γέροντα που μόναξε έξω σε μια σπηλιά και κείνος συμβούλεψε να ανοίξουν τις πόρτες τα
μοναστήρια για να μπουν μέσα οι κυνηγημένοι με τις γυναίκες και τα παιδιά.
Έτσι κι έγινε. Άνοιξαν οι πόρτες και πλημμύρισαν τα μοναστήρια κόσμο. Το ψωμί του φούρναρη μοναχού τότε ψήθηκε αμέσως. Ξεφούρνισε και, ζεστά αχνιστά όπως ήταν τα καρβέλια, τα πρόσφερε στους πεινασμένους».
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Η ΠΙΚΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ
Μετά την καταστροφή της Κασσάνδρας, ο «χαλασμός» ολοκληρώθηκε. Το Άγ. Όρος συνθηκολόγησε και
ο σουλτάνος έδωσε αμνηστεία (Δεκ. 1821. Ιαν. 1822),
στους Αγιορείτες Πατέρες αρχικά και στη συνέχεια
στους Μαντεμοχωρίτες και τους άλλους Χαλκιδικιώτες,
για να ξαναγίνουν τα χωριά, να στήσουν οι «ραγιάδες»
καινούρια νοικοκυριά, ώστε να αρχίσουν να παράγουν
και να πληρώνουν φόρους στην «Υψηλή Πύλη».
Έτσι γύρισαν στο χωριό και οι δικοί μας πρόγονοι.
Ήταν χειμώνας (Γενάρης του 1822) και τα σταφύλια
κρεμασμένα ακόμα στα κούρβουλα ήταν χωμένα μέσα
στο χιόνι. Τα αμπέλια είχαν μείνει ατρύγητα. Τόση ήταν
η ερημιά από την καταστροφή! Γύρισαν όμως μόνο 15
οικογένειες, από τις 500 που είχε το χωριό με τους συνοικισμούς του τον Μάιο του 1821 πριν από το «χαλασμό». Οι άλλοι πού ήταν; Γιατί δε γύρισαν;
Το χωριό φαίνεται είχε πληρώσει τον βαρύτερο
φόρο αίματος και είχε πάθει τη φοβερότερη καταστροφή, εξαιτίας ίσως και της αντιστάσεως του Ρήγα.
Μόνο 400 τόσα γυναικόπαιδα (τα περισσότερα από
κάθε άλλο χωριό) αιχμαλωτίσθηκαν και πουλήθηκαν, όπως γράψαμε πιο πάνω, στο σκλαβοπάζαρο της
Θεσσαλονίκης. Οι γέροι όλοι είχαν εκτελεστεί. Οι άλλοι διασκορπίστηκαν. Έτρεξαν στο Άγιο Όρος και την
Κασσάνδρα και, μετά τη καταστροφή της τελευταίας
και τη συνθηκολόγηση των Αγιορειτών Πατέρων, όσοι
επέζησαν σκόρπισαν στα νησιά του Αιγαίου (κυρίως
στη Σκόπελο), στην Εύβοια και στη Στερεά Ελλάδα
μαζί με πολλούς άλλους Χαλκιδικιώτες. Πού λοιπόν
να βρεθούν να γυρίσουν στο χωριό; Πόσοι άλλωστε
είχαν μείνει!
Ωστόσο το χωριό άρχισε να ξαναζεί μια ζωή ήρεμη
αλλά πικραμένη. Ο πληθυσμός του ήταν ελάχιστος. Τα
κτίσματά του είχαν μεταβληθεί σε ερείπια, μαύρα από
της φωτιάς τη μανία. Και πάνω από όλα το πένθος και
η πίκρα της σκλαβιάς που συνεχιζόταν. Ντύθηκε στα
μαύρα ο τόπος. Χήρες και ορφανά κλείδωσαν βαθιά
στις ψυχές τους τον πόνο και μαζί με τους άντρες που
έμειναν και όσους άλλους από ξένους τόπους ήρθαν και
εγκαταστάθηκαν στο χωριό, ξανάχτισαν τα σπίτια και
την εκκλησία, ξαναστήλωσαν τα ερείπια, ξανάφκιαξαν
τα ζωντανά και η ζωή βρήκε έναν καινούριο ρυθμό.
Το μεγάλο κεφαλοχώρι με το παζάρι του, τη συμμετοχή του στην κοινότητα των Μαντεμοχωρίων, και
τις 500 τόσες οικογένειες, περιορίστηκε μετά το 1821
σε ένα μικρό χωριό, που του έμεινε όμως η λαμπρή
ιστορία. Μία ιστορία που χάραξε το δρόμο του χρέους
στους Πετροκερασιώτες: στα 1878, στον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908, στους Βαλκανικούς πολέμους
1912-1913, στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, στο έπος του
1940, και που μας καθοδηγεί ώς τα σήμερα.

μικρού Ιησού. Από το βάθος των πληγών φαίνεται ότι
οι αγαρηνοί καταφέρθηκαν με μεγάλη μανία εναντίον
της πάνσεπτης εικόνας, την οποία αφού μαχαίρωσαν,
παρέδωσαν στη φωτιά.
Μια πινακίδα από λαμαρίνα καρφωμένη σήμερα
στη βάση της εικόνας, που γράφτηκε το 1924, διηγείται με πολλή ζωντάνια την ιστορία του «χαλασμού»
και τη δική της:
«Κατά Μάιον του 1821, τον καιρόν της επαναστάσως
των Ελλήνων κατά των Τούρκων, επανεστάτησαν και η
Χαλκιδική, η δε χώρα μας αριθμούσα υπέρ τας 500 οικογενείας κατεστράφη παντελώς ως και ο τότε μόλις προ
10ετίας κτισθείς Ναός μας, παραδόσαντες τα πάντα είς
παρανάλωμα του πυρός. Ολίγον προ της εισβολής των
Τούρκων, οι ενταύθα χριστιανοί συναθροίσαντες τας αγίας εικόνας του Ναού, απέκρυψαν εις βατοειδές τι μέρος
ολίγον μακράν αυτού, ακριβώς πέραν της Κρανίτσης εις
τον κήπον του Κρομμυδά. αλλά ευρόντες αυτάς οι αλητήριοι αγαρηνοί, όλως ασεβώς διά μαχαιρών κατεξέσχισαν
και τω πυρί πάσας παρέδωκαν. πλην ω του θαύματος!
Ώσπερ η βάτος του Μωϋσέως καιομένη ου κατεφλέγετο,
ούτω και η παρούσα Αγία Εικών της Υπερευλογημένης
Δεσποίνης ημέων Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
πληγών και εγκαυμάτων πολλών τα ίχνη φέρουσα, απέστη και εκρύβη απ’ αυτών περισωθείσα. Είτα πλέον των 5
μηνών μείνασα εκτεθειμένη εις τας θερμοτάτας του ηλίου
του θέρους ακτίνας και εις την υγρότητα των βροχών και
της νυκτός, εις ουδέν εβλάβη το άγιον πρόσωπόν Της, ως
μέχρι του νυν φαίνεται. Ειρηνεύσαντος του τόπου ανεύρεν αυτήν χριστιανός τις εις το ίδιον μέρος και την μέτεφερεν εις το χωριόν Αδάμ. Πλην ποθούσα να επιστρέψη
και αύθις εις την ιδία ημών Πατρίδα, διά μετατοπίσεων
και οράσεων εφανέρωσεν τον σκοπόν της και ούτω παρελήφθη και μετεφέρθη ευλαβώς υπό των πατέρων μας
ενταύθα προς σκέπην και παρηγορίαν. Ταύτα παρεδόθημεν εξ αρχής και νυν έτι μας διηγούνται οι αρχαιότεροι
των γερόντων. 1924».
Απλό και απέριττο μνημείο του ολοκαυτώματος
εκείνου έστησε η Κοινότητα Πετροκεράσων το 1997,
δίπλα στο πηγάδι της Ναννούδας.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑΧΤΗ
Σ’ ολόκληρη τη Χαλκιδική τελικά εξήντα ένα (61)
ελληνικά χωριά, πενήντα οκτώ (58) μετόχια του Αγ.
Όρους και δεκάξι (16) χωριά και τσιφλίκια τούρκικα,
είχαν την τύχη του δικού μας χωριού. Κάηκαν, αφού
πρώτα λεηλατήθηκαν, και οι κάτοικοί τους διασκορπίστηκαν. Σε απέραντη καμένη γη, στην οποία δεν
υπήρχαν ούτε άνθρωποι, ούτε ζώα, ούτε φωνή πετεινού ακουγόταν, είχε μετατρέψει την καταπράσινη αργυροφόρα Χαλκιδική, ο αιμοσταγής επιδρομές Μπαϊράμ πασάς.
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ΜΝΗΜΕΙΑ - ΗΡΩΑ ΤΟΥ 1821 ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Το Μνημείο προς τιμήν του Καπετάν Χάψα και των
παλικαριών του (Συκιωτάκια) που έστησε ο Δήμος
Συκιάς στη κεντρική πλατεία της πόλεως.

Το Μνημείο προς τιμήν των αγωνιστών και εις μνήμην του ολοκαυτώματος του 1821 που έστησε ο Δήμος των
Βασιλικών στη κεντρική πλατεία της πόλεως.
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Η προτομή του Καπετάν
Χάψα στην ομώνυμη πλατεία
στην ανατολική είσοδο της
Θεσσαλονίκης.

Η αναπαράσταση της μάχης
των Βασιλικών (τμήμα του
Μνημείου του Καπετάν
Χάψα).

Αναθηματική στήλη στο χώρο του
Μνημείου του Καπετάν Χάψα.

Εμμανουήλ Παπάς, ο υπερασπιστής
της Μακεδονίας το 1821.
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Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος του 1821
στα Πετροκέρασα.

Κύρκος Παπαγεωργάκης.
Ο πρωτομάρτυρας της
Χαλκιδικής το 1821
(Προτομή στην κεντρική
πλατεία του Πολυγύρου).
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Η πρώτη αναθηματική στήλη (1960)
που μεταφέρθηκε σήμερα στο χώρο
του Μνημείου του Καπετάν Χάψα.
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Από τις δραστηριότητες του Συλλόγου

Στον Παρθενώνα. 19-20.3.2010

Στο Φλοίσβο του Πειραιά, μπροστά στο θωρηκτό (μουσείο) Αβέρωφ.

Από τη μουσική εκδήλωση (13.3.2010) την αφιερωμένη
στο Βασίλη Τσιτσάνη με την ορχήστρα
“Η Παρέα του Τσιτσάνη”
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
δημ. θ. κυρου

Πριν από 189 χρόνια η Χαλκιδική, συμμετέχοντας στην Πανελλήνια εξέγερση για την απελευθέρωση
της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό άρχισε τον αγώνα
της στις 17 Μαΐου του 1821 από τον Πολύγυρο. Ο αγώνας επεκτάθηκε στη συνέχεια στις τρεις χερσονήσους
της (Άγ. Όρους, Σιθωνίας και Κασσάνδρας) και στα Μαντεμοχώρια, οι κάτοικοι των οποίων «καθουλίσθησαν
άπαντες εναντίον του κοινού εχθρού του γένους και της
πίστεως» με αρχηγό τον Εμμανουήλ Παπά. Οι Μαντεμοχωρίτες (Μαντενιώτες) ανήκοντες ως απλοί χωρικοί
στην τρίτη, κυρίως, τάξη της υπόδουλης ελληνικής κοινωνίας (αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργάτες των μεταλλείων
των Σιδηροκαυσίων (Κασσάνδρας), οικογενειάρχες, ιερείς, κάθε λογής μεροκαματιάρηδες και ψαράδες) αγκάλιασαν την επανάσταση, αφιέρωσαν δηλαδή τον εαυτό
τους στο κίνημα με το πάθος που γεννά η απελπισία, αν
και, σε σύγκριση με τους κατοίκους της ίδιας τάξης άλλων περιοχών, ζούσαν πιό ήσυχα, αφού είχαν ιδιαίτερα
φορολογικά προνόμια εξαιτίας των μεταλλείων.
Πρωτεύουσα των Μαντεμοχωρίων ήταν η Λιαρίγκοβη (Αρναία) και δεν ήταν δυνατό να λείψει από το Πανελλήνιο και Παγχαλκιδικιώτικο προσκλητήριο. Συμμετείχε ολόψυχα στον Αγώνα με αρκετούς επώνυμους και
κυρίως ανώνυμους (δυστυχώς) αγωνιστές. Επώνυμοι
αγωνιστές από τη Λιαρίγκοβη αναφέρονται -από την
μέχρι τώρα έρευνα- οι Ελευθέριος Ιωάννου, Γιάννης Νικολάου, Δημήτριος Νικολάου και Χατζη-Κωνσταντίνος
Ευθυμίου, οι οποίοι μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Χαλκιδική κατέφυγαν στη Νότια Ελλάδα και
κατατάχθηκαν στη συνέχεια στον στρατό του Κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδας Ιωάννη Καπποδίστρια1.
Αφού προηγήθηκε μέσα στον Μάιο η σφαγή των 400
Ιερισσιωτών από τον Γιουσούφ μπέη στο «Μαύρο αλώνι», στις 3 Ιουνίου οι αγωνιστές των Μαντεμοχωρίων
με πρωτοστάτες τον (λίγο αργότερα εθνοϊερομάρτυρα)
επίσκοπο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιγνάτιο τον Γ΄2 και
τον Ξενοφωντινό μοναχό Γεδεών συναντήθηκαν στο
Στρατώνι με τον Εμμανουήλ Παπά (ο οποίος προηγουμένως κατέλαβε την Ιερισσό) και τους ενόπλους του
(στους οποίους συμπεριλαμβάνοντας και χίλιοι μοναχοί του Αγίου Όρους) σχηματίζοντας μαζί ένα σώμα, το
οποίο συνεχώς αυξανόταν σε πολεμιστές.
Μετά τις 6 Ιουνίου το στρατιωτικό σώμα του Εμμ.
Παπά προχώρησε μέσω Σταυρού στο στενό της Ρεντί-

νας, στην Παζαρούδα και στο Εγρί-Μπουτζιάκ, όπου συγκρούσθηκε με ισχυρό στράτευμα του Μπαϊράμ πασά,
με αποτέλεσμα, λόγω της αριθμητικής διαφοράς και της
πολεμικής απειρίας του, να νικηθεί και να διαλυθεί.
Ο Εμμ. Παπάς με τμήμα του διαλυθέντος σώματός
του μέσω Λιαριγκόβης και Χολομώντα πήγε στον Πολύγυρο και από εκεί στην Κασσάνδρα. Στο μεταξύ, το
δεύτερο στρατιωτικό σώμα, που σχηματίσθηκε από τον
Εμμ. Παπά, με αρχηγό τον Κασσανδρινό Στάμο Χάψα
στο Άγιο Όρος, ταυτόχρονα με την πορεία του Παπά
προς την Ρεντίνα ανέβηκε τον Χολομώντα και έφθασε
στα Βασιλικά με σκοπό να προχωρήσει προς την Θεσσαλονίκη. Στις 10 Ιουνίου οι Τούρκοι χτύπησαν το σώμα
του καπετάν Χάψα το οποίο πολεμώντας γεναία είχε
μεγάλες απώλειες. Σκοτώθηκαν ο Χάψας και πολλά παλικάρια του. Έτσι οι Τούρκοι ανενόχλητοι προχώρησαν
προς τη Χαλκιδική αρχίζοντας από τον Πολύγυρο, τον
οποίο κατέστρεψαν, και συνεχίζοντας (με ένα στρατιωτικό τμήμα διοικούμενο από τον Μουσταφά Αγά) προς
τα Μαντεμοχώρια, τα οποία κατέστρεψαν ολοσχερώς
στα τέλη Ιουνίου. Πολλοί κάτοικοι των καταστραφέντων - καέντων χωριών, συνολικά 42 (άνδρες και κυρίως γυναικόπαιδα) κατέφυγαν στον Άγιον Όρος, από
όπου άλλοι επέστρεψαν στα χωριά τους τα Χριστούγεννα και άλλοι μεταφέρθηκαν στις βόρειες Σποράδες.
Ανάμεσα στα χωριά που κάηκαν ήταν και η Λιαριγκόβη. Καταστράφηκαν όλα σχεδόν τα σπίτια (έμειναν 2-3) και ο Ναός του Αγίου Στεφάνου και οι κάτοικοι τους κατέφυγαν κυρίως στο Άγιο Όρος, στον
Χολομώντα και σε άλλα βουνά.
Πληροφορίες για την καταστροφή της Λιαριγκόβης
και την καταφυγή κατοίκων της στο Άγιο Όρος και αλλού, έχουμε αρχικά από την γνωστή στο Πανελλήνιο
φεμινίστρια, σοσιαλίστρια και γυναίκα μεγάλης κοινωνικής δράσης, την Αθηνά Γαϊτάνου - Γιαννιού, η οποία
ευρισκόμενη στην Αρναία στις αρχές της 10ετίας του
1930, ως συνεργάτιδα του Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Σωκράτη, ασχολήθηκε με τη
συγκέντρωση και την καταγραφή ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Αρναίας και της Χαλκιδικής γενικά με σκοπό τη δημοσίευσή του σε περιοδικά, εφημερίδες και εγκυκλοπαίδειες. Στο συγκεντρωμένο και καταγραμμένο αυτό υλικό, ευρισκόμενο προχειρογραμμένο
σε πολλές σελίδες και διασωθέν από τον γράφοντα
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της Ελένης Καρακαντά - με δύο πλαστά (ψωμιά), με τ’
ασημοζούναρο και με την «τσέργα» της, τα πολυτιμότερα δηλαδή που είχε να σώσει μια οικογένεια σε τέτοια
ώρα. Έσκαψαν δε και παράχωσαν στη γη τόπια πανικά
φαντά, ποδιές και άλλα, που όταν ξαναγύρισαν τα Χριστούγεννα, άλλα είχαν καεί και άλλα είχαν λιώσει3.
Επίσης ο Μητροπολίτης Ιερισσού Σωκράτης (1911
- 1944) στα χειρόγραφα «Χρονικά Ναού Αγίου Στεφάνου Λιαριγκόβης (Αρναίας)», στη σελίδα 2, γράφει τα
εξής παρόμοια στα τέλη της ίδιας 10ετίας:
«Ο ναός εκτίσθη τω 1812 ως δεικνύει μία πλαξ.
Ο ναός εκάη κατά την επανάστασιν. Τότε οι κάτοικοι εγκατέλειπον το χωρίον των, διεσκορπίσθησαν.
Τα γυναικόπαιδα μετέβησαν εις το Άγιον Όρος ως
εις καταφύγιον. Το χωρίον εκάη. Όταν επέστρεψαν εκ
του Αγίου Όρους μόνον μία οικία διεσώζετο του παπα
Κωνσταντίνου. Ήτο Νοέμβριος. Αι σταφυλαί έμεναν
ξηρανθείσαι εις τα κούρβουλα. Εξ αυτών έζησαν οι
επανελθόντες επί τινά χρόνον. Ο ναός ανεκτίσθη4.
Τέλος, ο Αρναιώτης δικηγόρος - ιστοριοδίφης Γιώργος
Παπαθανασίου (+ 1995) σε δημοσιεύματά του σε έντυπα
της Αρναίας γράφει: α) «Από στενή συγγενή μου (Ελένη
Κατσαρού) που πέθανε πριν μερικά χρόνια σε προχωρημένη ηλικία άκουσα φοβερές διηγήσεις που τις είχε ακούσει κι η ίδια από τον παππού της Άγγελο Παπαδήμου, ιερέα (Παπάγγελο) - πέθανε στη Λιαρίγκοβη 95 χρονών το
1907 ή 1908, που σημαίνει πως είχε ηλικία 8-9 χρονών στα
γεγονότα - για τη λιμοκτονία των κατοίκων της περιοχής,
στο Όρος και σε άλλα βουνά, όπου περιπλανιόταν σαν τ’
αγρίμια τρώγοντας τον τελευταίο καιρό πριν την αμνηστία μέχρι χορτάρι ξερό και ρίζες μικρών φυτών («ρίζες
από β’τάνια»)!5 και β) Από τις πληροφορίες του στενού
μου οικογενειακού περιβάλλοντος (της μητέρας μου και
των μεγαλύτερων στην ηλικία αδελφών της) ο ιερεύς Παπα-Άγγελος Παπαδήμος... προπάππος μου από τη μητρική γραμμή πέθανε στη Λιαρίγκοβη... τις τελευταίες μέρες
του 1907 ή τις πρώτες μέρες του 1908... σε ηλικία 93 - 95
ετών... και η μεγάλη επανάσταση του 1821 τον βρήκε στην
πρώιμη παιδική ηλικία (7-9 ετών) οπότε και κατέφυγε με
τους γονείς του, συγγενείς και όλο τον άμαχο λαό της Λιαρίγκοβης στο Άγιο Όρος, από όπου γύρισε μετά την αμνηστία του Σουλτάνου (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1821)»6.

λίγο πριν από την καταστροφή του «διά της πυράς», η
καταγραφέας αναφερόμενη στην επανάσταση του 1821
σε σχέση με την Αρναία, γράφει σε δύο σημεία τα εξής:
α) Στα 1821 των Αγ. Αποστόλων έγινε χαλασμός
της Χαλκιδικής, που έκαψαν οι Τούρκοι και τη Λιαριγκόβη. Τότε ο Γιάννης ο Καρακαντάς που είχε 5
κορίτσια και ένα αγόρι ξεκίνησε για το Άγ. Όρος. Η
προγιαγιά της Ελένης Καρακαντά Δημ. Λιούτα, φόρτωσε τη γιαγιά της τη Μηλιά με την τσέργα της, δύο
πλαστά ψωμί και το ασημοζούναρό της - όλα τα άλλα
έσκαψαν και τα κατάχωσαν στη γης - και ξαναγύρισαν
τα Χριστούγεννα, όταν ειρήνεψε ο τόπος.
Οι Τούρκοι είχαν κατά την Ιερισσό, στην Κομίτσα, στήσει τις σκηνές τους και έστησαν τις (δυσανάγνωστη λέξη)
τους σ’ αψίδα, κι έβγαλαν τελάλη στο Άγ. Όρος όποιοι
θέλουν να βγουν στα χωριά τους και να συμμάσουν τα
σπίτια τους. Ο Γιάννης ο Καρακαντάς για τη Λιαρίγκοβη,
ο Κατάκαλος για τη Γαλάτιστα και ο Ταραζάς από τα Ρεβενίκια. Βγήκαν και προσκύνησαν τον πασά στο πράσινο τσαντήρι. Αυτοί ξαναγύρισαν στο Όρος, έμασαν όλο
το γυναικόπαιδο και πέρασαν κάτω από ξιφολόγχες. Η
μανάκια Μηλιά ήταν 18 χρονών, η κόρη της η Ελενίτσα
Ρίζου - γιαγιά από την μητέρα της - ήταν 4 χρονών.
Ο Δημ. Ναζίρης γεννήθηκε στο Όρος και στους 6 μήνες του 1821 βρήκαν τα σπίτια τους καμένα. Τα μόνα
που σώθηκαν ήτανε του Καρακαντά στης Καραγιάννενας το Λάκκο, του Παπακωνσταντή Τσιφούτη και το
μαγαζί του Καλυβιώτη. Βρήκαν τα σταφύλια στα κλήματα σταφιδιασμένα και τα χόρτα αθέριστα, ακόσιστα
και σήκωναν το χιόνι και τα κόσιζαν για τα ζώα τους. Τα
σταφύλια τά ’στιβαν κι έβγαλαν κρασί σαν κονιάκ».
β) Στα 1821, των Αγ. Αποστόλων, έγινεν ο χαλασμός της Χαλκιδικής μετά την άτυχη εκείνη επανάσταση του τόπου από τον Εμμ. Παπά. Οι Τούρκοι τότε
έκαψαν και την Λιαριγκόβη. Από τη φωτιά αυτή εσώθηκαν μόνον δύο χαμώγια, ένα μαγαζί και το δίπατο
σπίτι των Γερογιανναίων, που σώζονται ως τώρα...
Αναφέρεται ως πληροφορία εξακριβωμένη ότι όταν
στα 1821 καιότανε η Λιαριγκόβη και ο Γιάννης Καρακαντάς έφυγε με τη γυναίκα, τα 5 κορίτσια και το αγόρι
του να σωθεί στο Άγιον Όρος, η γυναίκα του φόρτωσε
τη Μηλιά την μεγαλύτερή της κόρη 18 χρονών - γιαγιά

• Σημείωση εκδότη: Το ανωτέρο άρθρο παραδόθηκε σε πολυτονική γραφή, όμως λόγω εγγενούς αδυναμίας έχει γραφεί σε μονοτονική.
1. Βλ. Νίκου Παπαοικονόμου, Οι Χαλκιδικιώτες αγωνιστές του 1821 στο στρατό του Καποδίστρια, «Πολύγυρος», τχ. 55 / Ιαν. - Φεβρ. 2010, σ. 8, και Χρήστου
Καραστέριου - Κώστα Υψηλάντη, Άγνωστοι Ιερισσιώτες αγωνιστές κατά την επανάσταση του 1821, εφημ. «Κύτταρο Ιερισσού», φ. 1/2010, σ.σ.
2. Βλ. Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Δύο Ιεράρχες μας στον Αγώνα του 1821. Ο Εθνομάρτυς Επίσκοπος Ιερισσού Ιγνάτιος. Ο Ηρωϊκός Επίσκοπος
Αρδαμερίου Ιγνάτιος, Γαλάτιστα 1989, σσ. 12-21.
3. Βλ. Δημ. Θ. Κύρου. α) Η Λιαρίγκοβη στα 1821 (Από ανέκδοτες σημειώσεις της Αθηνάς Γαϊτάνου - Γιαννιού γραμμένες το 1930), «Αρναία», τχ. 4 /
Μαρτ. - Αυγ. 1989, σ. 17 και β) Το σπίτι των Γερογιανναίων στην Αρναία (Λεπτομερής ανέκδοτη περιγραφή του σπιτιού, όπως ήταν στα 1932, από την
Αθηνά Γαϊτάνου - Γιαννιού), «Αρναία», τχ. 9 / Οκτ. - Δεκ. 1990, σσ.
4. Βλ. Δημ. Θ. Κύρου, α) Η ιστορική πορεία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Στεφάνου Αρναίας (1812 - 5.9.2005). (Περιληπτική και έκτακτη
παρουσίαση ιστορικών στοιχείων) «Αρναία», τχ. 67-68 / Απρ. - Σεπτ. 2005, σ. 3. β) Τα «Χρονικά Ναού Αγίου Στεφάνου Λιαριγκόβης (Αρναίας)», του Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Σωκράτη (1911 - 1944), «Αρναία» τχ. 78 / Ιαν. - Μάρτ. 2008, σσ. 3 και 10 (Σημ. 5-8), και γ) Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Στεφάνου Αρναίας. Μία συγκλονιστική και εντυπωσιακή περίπτωση (η Ιστορία - το Αρχείο - η Καταστροφή - η Αποκατάσταση
- οι Ανασκαφές και ο Αποκαλυφθείς Αρχαιολογικός Θησαυρός), όπως καταγράφεται στο περιοδικό «Αρναία» 1988 - 2007, Αρναία 2008, σ. 16 και Αστερίου
Καραστέργιου, Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Στεφάνου Αρναίας: Αρχιτεκτονικά στοιχεία, «Αρναία», τχ. 70 / Ιαν. - Μάρτ. 2006, σ. 13 (όπου κατατίθεται
η άποψη, ότι από την τοιχοποιία του Ναού διασώθηκαν μετά την καταστροφή μόνο η κυρία είσοδος και μικρό τμήμα της βόρειας πλευράς).
5. Γιώργου Μαυρ. Παπαθανασίου, ό.π., φ. 21 / Οκτ. 1978, σ. 2.
6. Γιώργου Παπαθανασίου, Επιστολή, «Αρναία», τχ. 3 / Ιαν. - Φεβρ. 1989, σ. 6.
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Επιφανείς Χαλκιδικιώτες του σήμερα

Καθηγητής Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
εμπειρογνώμων της ΕΟΚ στην Ελλάδα για θέματα τηλεανίχνευσης. Από το 1992 ώς το 1995 ήταν υπεύθυνος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, με σημαντικότερο έργο
του την εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας μας
για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1994).
Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διδάσκει Διεθνείς
Σχέσεις, Στρατηγική, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διαχείριση Κρίσεων. Εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δίδαξε στην Ανωτάτη Σχολή Ικάρων, στη Σχολή
Πολέμου Αεροπορίας, στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, στη
Διπλωματική Ακαδημία, ενώ
συνεχίζει να διδάσκει τακτικά στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
Έχει γράψει πέντε επιστημονικά βιβλία:
α. Διπλωματία και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1995)
β. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής (1997)
γ. Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, Διαπραγμάτευση
(1997)
δ. Στρατηγική και Πυρηνική Αποτροπή στον Ψυχρό
Πόλεμο (2000)
ε. Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (2004).
Έχει επιμεληθεί την έκδοση άλλων εννέα βιβλίων
και δημοσίευσε περισσότερα από τριάντα επιστημονικά άρθρα στα Ελληνικά και, κυρίως, στα Αγγλικά και
στα Γαλλικά (ορισμένα έχουν μεταφερθεί στα Ιαπωνικά). Συνεντεύξεις, παρεμβάσεις και σχόλιά του έχουν
φιλοξενηθεί από πολλά έντυπα στην Ελλάδα και στην
Κύπρο.
Διετέλεσε εξωκοινοβουλευτικό μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (της Βουλής των
Ελλήνων), μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της
Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διεθνών
Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.
Το 2004 εξελέγη Αντιπρύτανης (Ακαδημαϊκών Υπο-

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ηλίας Κουσκουβέλης είναι Καθηγητής της «Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων» στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ο πατέρας του, Ιωάννης Κουσκουβέλης, κατάγεται από την Ορμύλια. Ο ίδιος γεννήθηκε και έζησε
τα πρώτα του χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, έζησε στη Νέα Φώκαια, όπου και πήγε Δημοτικό
Σχολείο μέχρι τη Δ΄ τάξη. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο στην Αθήνα και πήγε Γυμνάσιο / Λύκειο στα Νέα
Μουδανιά.
Το 1977 εισήχθη με υποτροφία στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης. Όταν απεφοίτησε,
συνέχισε τις σπουδές του στο
Πανεπιστήμιο της Νάντης,
Γαλλία, από το οποίο, πρωτεύοντας, απέκτησε μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και τη Στρατηγική της Θάλασσας, του Αέρα
και του Διαστήματος (1983).
Ακολούθως, και ενώ είχε ξεκινήσει το διδακτορικό του
στη Γαλλία, πήρε υποτρφοία
και σπούδασε στη Σχολή Μεταπτυχιακών Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
του Ντένβερ, στις ΗΠΑ. Εκεί απέκτησε Master of Arts
στη Διεθνή Πολιτική (1986) με άριστα. Αναγορεύτηκε
διδάκτορας (Doctorat d’État) με «summa cum laudae»
(άριστα με έπαινο) από το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ (1989), με θέμα την πολιτική των υπερδυνάμεων στο διάστημα και τους εξοπλισμούς.
Παράλληλα με τις διδακτορικές του σπουδές, εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νάντης
(1984), στο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων και στο Τμήμα Διαστημικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη (1985, 1986) και στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον, Wa (1988).
Στις ΗΠΑ δίδαξε Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ως Λέκτορας (1987) και στο Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον, Wa., ως Επίκουρος Καθηγητής
(1992).
Επιστρέφοντας το 1989 στην Ελλάδα, υπηρέτησε
πλήρη θητεία ως Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός.
Από το 1991 είναι δικηγόρος και το 1992 διετέλεσε
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έναρξη επιστημονικής συνεργασίας με το Υπουργείο
Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ο διπλασιασμός των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
Σύζυγός του είναι η Ηρακλεία Αστερίου Στροίκου
και έχει μία κόρη, την Φιλίτσα Ιωάννα.
Οι γονείς του ζουν μόνιμα από το 1982 στη Νέα
Φώκαια, όπου ο ίδιος επέλεξε να μεταδημοτεύσει από
τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα παραμένει δημότης
Κασσανδρείας.

θέσεων και Προσωπικού) και το 2006 Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ποσοστό 79%. Σημαντικότερο έργο του: η αδιάκοπη και ομαλή λειτουργία
του Πανεπιστημίου, η διεθνής κατοχύρωση του ονόματος, του σήματος και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
του Πανεπιστημίου, ο εορτασμός των 50 χρόνων του
Ιδρύματος και η έκδοση σχετικού γραμματοσήμου, η
εκπόνηση του πρώτου 4ετούς Ακαδημαϊκού - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, η

Η Παιδεία ως εθνική στρατηγική
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι όποιες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της
εκπαίδευσης κατέχουν στρατηγική σημασία για το μέλλον της χώρας. Τώρα, είναι ανάγκη να επενδύσουμε
στην Παιδεία, ως τον μόνο θεσμό που μακροπρόθεσμα
μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Η παιδεία πρέπει
να καταστεί εθνική στρατηγική. Η πρόοδος μιας χώρας
συνδέεται άμεσα με το επίπεδο και τις κατευθύνσεις της
παρεχόμενης παιδείας. Η ποιότητα και οι στόχοι της
κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας εξαρτώνται
από την ποιότητα και τους στόχους του εκπαιδευτικού
συστήματος. Πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία.
Το εκπαιδευτικό σύστημα διαμορφώνει τους πολίτες, τους ηγέτες και τη νοοτροπία τους. Πολλά από τα
αδιέξοδα στην κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία
δημιουργήθηκαν και συντηρούνται γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει καταφέρει να μεταβάλει τη νοοτροπία μας και να τροφοδοτήσει όλους τους τομείς της
κοινωνικής ζωής με το κατάλληλο κοινωνικό κεφάλαιο.
Έχω τονίσει και στο παρλεθόν ότι μέσω της Παιδείας
μπορούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία, μέσω της νοοτροπίας την κοινωνία, μέσω της κοινωνίας την πολιτική και τελικώς μέσω της πολιτικής τη χώρα. Τώρα, που
είναι διάχυτη η διαπίστωση πως κοινωνία, πολιτική και
οικονομία βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό η καθεμία
σε κρίση, είναι η στιγμή που μπορούμε να μετατρέψουμε την ανάγκη σε ευκαιρία και να τολμήσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα,
βασισμένο στην ποιότητα και προσανατολισμένο στη
μεταμορφωτική δύναμη της Παιδείας.
Η συζήτηση για την όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρωθεί στους σκοπούς
και τις μεθόδους του εκπαιδευτικού συστήματος, στη
σχέση της μεταρρύθμισης με την ανταλλαγή της κοινωνικής νοοτροπίας, της οικονομικής ανάπτυξης και του
πολιτικού πολιτισμού, με το μέλλον της χώρας μας.
Μέσω της γνώσης σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης χρειάζεται να προάγουμε συστηματικά τους
σκοπούς της κοινωνικής και ατομικής προόδου, της
ευτυχίας της κοινωνίας, της κοινωνικής και ατομικής

ευθύνης, της ισότητας, της συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της καινοτομίας. Στόχοι της κοινωνίας, της πολιτικής ή της οικονομίας, όπως η ευημερία, η ανάπτυξη, η
δημιουργία, η ελευθερία, η υπευθυνότητα, η συνοχή, η
συμμετοχικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, θα πρέπει
να αναλύονται, να προάγονται και να υποστηρίζονται
από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Παράλληλα, χρειάζεται να αξιολογήσουμε και να
επαναπροσδιορίζουμε τις αρχές που χαρακτηρίζουν
το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το
εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί σε όλες τις βαθμίδες μαθητές, φοιτητές, στην ουσία πολίτες και ηγέτες,
με αναλυτικό, κριτικό και δημιουργικό πνεύμα, με ενδιαφέρον για την ατομική και κοινωνική προκοπή και
τις κοινές υποθέσεις.
Προς τούτο, είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε
την αριστεία. Ζητούμενο είναι η εξίσωση του μεγαλύτερου αριθμού προς τα πάνω, η βελτίωση του συλλογικού μέσου όρου μόρφωσης. Συνεπώς, αντί για το
υφιστάμενο μηχανιστικό σύστημα, χρειαζόμαστε ένα
σύστημα που επιδιώκει την αριστεία, την ανάδειξη και
την αξιοποίηση των αρίστων, χωρίς, ωστόσο να αναιρεί την άλλη υποχρέωση κάθε σοβαρού σύγχρονου
κράτους, της παροχής ίσως ευκαιριών σε κάθε πολίτη
και, ιδιαιτέρως, στους νέους.
Το σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε τη μεταρρύθμιση με ανοιχτό μυαλό, να τη δούμε πέρα από ένα δύο
συγκεκριμένα μέτρα. Μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση δεν
κρίνεται από την ελάχιστη συμφωνία ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων. Χρειάζεται μια ολιστική και συνδυαστική προσέγγιση και είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε
σε ό,τι είναι πρωταρχικό και ουσιαστικό, στους στόχους
του εκπαιδευτικού συστήματος πρώτα. Χρειαζόμαστε μια
κοινή αφετηρία και ένα κοινό όραμα, με μακροπρόθεσμη
προοπτική. Πρέπει να σταματήσει το ράβε ξήλωνε στην
εκπαίδευση, για όποια βαθμίδα και αν μιλάμε. Διαφορετικά, μεταρρύθμιση που δεν δίνει απαντήσεις με όρους
μέλλοντος σε αυτά τα ζητήματα είναι άχρηστη.
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ «ΑΡΒΥΘΙΩΝ» ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΟΓΟΣ
(Από τα ευτράπελα που μου προσέφεραν οι συμπατριώτες μου)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

Τα ταπεινά ρεβύθια ή ροβύθια ή αρβύθια,
όπως τα λέμε εμείς οι Χαλκιδικιώτες, υπήρξαν πρωταγωνιστές σε δύο ευτράπελες ιστοριούλες της ζωής
μου. Η πρώτη έλαβε χώρα στην παιδική μου ηλικία,
ενώ η δεύτερη κατά την άσκηση της Παιδιατρικής.

σπινθηροβόλο βλέμμα και έτοιμο πάντα για καυγά ή
έστω για αντιπαράθεση, όλη την ώρα που αγόρευε η
Μαίρη την κοίταζε σαν γεράκι έτοιμο να ορμήσει στη
λεία του, θιγμένη βαθύτατα γιατί προβάλλονταν το
Πειραματικό σαν το δυσκολότερο σχολείο εις βάρος
βέβαια του δικού μας. Μόλις λοιπόν τελείωσε την
αγόρευση η Μαίρη, σηκώνεται η Παυλίνα, έρχεται στο
κέντρο της ομήγυρης γονατίζει στο έδαφος και λέει με
στόμφο σε άπταιστο πολυγυρινή: «Ματίδα. Του πειραματικό και του πειραματικό. Έχουμι δ’λειά σί χέρ’. Να.
Σκντάς μιά τα αρβύθια έτζια κι γουνατάς. Δύσκουλου
είνι αυτό; Σιγά του Πειραματικό». Ουδεμία δυσκολία
λοιπόν, κατά την Παυλίνα, στο Πειραματικό αφού κάθε
δυσκολία αίρεται «άμα σκντήεις τ’ αρβύθια έτζια».
Όλοι, βέβαια, συμφωνήσαμε, εκτός από τη βαθειά
προσβεβλημένη Σαλονικιά, ότι το Πειραματικό δεν
ήταν δύσκολο σχολείο. Ίσως νιώσαμε και υπερηφάνεια για το δικό μας το σχολείο όπου οι ξυλιές με τη
βέργα, τα χαστούκια στα μάγουλα και τα τραβήγματα των αυτιών το τοποθετούσαν πολύ ψηλότερα στη
δυσκολία, σε μία δυσκολία που με κανένα τρόπο δεν
ξεπερνιόταν με ένα σκούντημα αρβυθιών «έτζια».

Ιστοριούλα πρώτη

«Σκντάς μια τ’ αρβύθια έτζια κι γουνατάς»
Κάθε καλοκαίρι στην δεκαετία του ’50 ο Πολύγυρος
κατακλύζονταν από Σαλονικιούς παραθεριστές που
έρχονταν «για αλλαγή στο βουνό». Εμείς τους θαυμάζαμε, τους καλοτυχίζαμε, τους ζηλεύαμε, τους περιγελούσαμε, επειδή μιλούσαν «σαλονικιά» (όπως κι αυτοί
μας περιγελούσαν που μιλούσαμε «χωριάτικα») και
γενικά αποτελούσαν αναπόσπαστο στοιχείο του καλοκαιριού μας. Ιδιαίτερα, εμείς τα παιδιά, κάναμε εύκολα γνωριμίες με τα Σαλονικιά παιδιά, παίζαμε μαζί
και εκεί μάθαιναν τα μεν στα δε τα δικά τους. Το πρωί
παίζαμε στα πάρκα του Γυμνασίου, των Έξι Βρύσεων
και στις Πουρνάρες, ενώ τα βράδια συγκεντρωνόμασταν στην κεντρική πλατεία στου «Κουρού τα πλατάνια». Ένα βράδυ λοιπόν εκεί που καθόμασταν στα
πεζούλια της πλατείας, είχε πάρει τον λόγο η Μαίρη,
Σαλονικιά με Χαλκιδικιώτικες ρίζες, σε μία παρέα Σαλονικιών και Πολυγυρινών παιδιών. Η συζήτηση ήταν
περί σχολείων. Η Μαίρη, μαθήτρια του Πειραματικού
Σχολείου Θεσσαλονίκης, με τον αέρα του παιδιού της
πόλης, αλλά κυρίως με τον αέρα της μαθήτριας ενός
διάσημου σχολείου, ακιζόμενη συνεχώς μας έλεγε: «αχ
βρε παιδιά, δεν ξέρετε τί δύσκολο σχολείο είναι το
Πειραματικό. Είναι το δυσκολότερο σχολείο σε όλη τη
Θεσσαλονίκη και σε όλο τον Πολύγυρο» (sic). (Αυτός
ήταν προφανώς ο συγκρίσιμος γεωγραφικός ορίζοντας της Μαίρης και οπωσδήποτε ο δικός μας). «Αφού,
αχ βρε παιδιά, να φανταστειτε, μας βάζουν για τιμωρία
να γονατίσουμε πάνω σε ρεβύθια. Πολύ δύσκολο σχολείο, πολύ δύσκολο. Ευτυχώς όμως εμείς σκουντάμε
έτσι με το χέρι μας τα ρεβύθια, που είναι κάτω από τα
γόνατά μας και γονατάμε στο πάτωμα. Πολύ δύσκολο
σχολείο, πολύ δύσκολο».
Η Παυλίνα, ένα Πολυγυρινό κοριτσάκι, ζωηρό, με

Ιστοριούλα ΔΕΥΤΕΡΗ

«Αρβύ - αρβύ - αρβύθια τρως, γιατρέ;»
Μέρος 1ο
Ήμουν νεαρός παιδίατρος τότε, αρχές της δεκαετίας του ’70. Από ένα χωριό της Χαλκιδικής μου έφερναν για παρακολούθηση και θεραπεία ένα αγοράκι
3-4 χρονών. Η αρώστεια του ήταν μακροχρόνια και
χρειάστηκε να το φέρουν πολλές φορές. Από την
πρώτη μέχρι την τελευταία φορά, η σύνθεση των συνοδών του μικρούλη ήταν η ίδια: Ο μπαμπάς, η μαμά
κι ο πατρικός παππούς. Εκτός από την ίδια σύνθεση
της συνοδείας υπήρχε και μία ίδια τελετουργία στην
επίσκεψη. Έμπαινε πρώτος ο μπαμπάς στο ιατρείο,
ακολουθούσε η μαμά με το παιδί στην αγκαλιά και τελευταίος έμπαινε ο παππούς. Ο παππούς ήταν ένας μικροκαμωμένος ανθρωπάκος χαρακτηριστική φιγούρα
του μόχθου, ηλιοκαμένος, με καρτερικό βλέμμα, που
27

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 3ο

ευγνωμοσύνη για την θεραπεία του εγγονού του. Ο
παππούλης συγκατένευε συνεχώς ενώ μιλούσε ο γιος
του. Συγκινήθηκα πραγματικά πάρα πολύ και τον ευχαρίστησα θερμά για το μελλοντικό του δώρο παρόλο που δεν ένοιωσα εξαιρετικά ευτυχής καθόσον τα
ρεβύθια ήταν από τα λίγα φαγητά που αντιπαθούσα
από μικρός.

κέρδιζε αμέσως τη συμπάθεια. Η αναχώρηση γινόταν
πάντα με την ίδια σειρά. Σηκώνονταν πρώτα ο μπαμπάς, ακολουθούσε η μαμά με το παιδί στην αγκαλιά
και τελευταίος ο παππούς. Σε όλες τις επισκέψεις δεν
είχα ακούσει ποτέ τη φωνή του παππούλη. Με χαιρετούσε με ένα δειλό χαμόγελο και καθόταν σιωπηλός.
Κάποιες φορές που του απηύθυνα τον λόγο μου απάντησε με ένα ακατάληπτο μουρμουρητό ή με ένα αμήχανο χαμόγελο.
Αυτό μου έκανε εντύπωση και σε κάποια επίσκεψη
κράτησα στο τέλος τον μπαμπά και τον ρώτησα γιατί
ο παππούς δεν μου μιλάει. Η απάντηση του ήταν ότι ο
παππούς είναι πολύ συνεσταλμένος και όταν είναι σε
ξένο περιβάλλον ή όταν είναι συγκινημένος, κεκεδίζει
(τραυλίζει) έντονα και στην προσπάθειά του να μιλήσει κάνει διάφορους μορφασμούς που σε άλλους προκαλούν γέλιο και σε άλλους φόβο, γι αυτό αποφεύγει
να μιλήσει τότε. Σεβάστηκα το πρόβλημά του και δεν
του απηύθυνα πλέον τον λόγο μόνο του χαμογελούσα
με πολύ ζεστασιά, που πράγματι έβγαινε από την ψυχή
μου.
Έφθασε τέλος η μέρα που βρέθηκα στην ευχάριστη
θέση μετά την εξέταση του παιδιού και τη μελέτη των
εργαστηριακών του εξετάσεων να πω στην «ομήγυρη» ότι αυτή ήταν πλέον η
τελευταία φορά. Δεν χρειάζονταν πιά ούτε θεραπεία,
ούτε να ξανάρθουν. Και τότε
συνέβη κάτι που πραγματικά με ξάφνιασε. Σηκώθηκε
ο παππούλης από τη θέση
του, ήρθε κοντά μου με ένα
χαμόγελο που φώτιζε όλο
το πρόσωπό του και πήγε
να μου μιλήσει. Προφανώς
όμως έπαθε το συνηθισμένο μπλοκάρισμα της ομιλίας του, το τραύλισμα, και
στην προσπάθειά του να μιλήσει ανοιγόκλεινε το στόμα, ανοιγόκλεινε τα μάτια (όπως κάνουν όσοι τραυλίζουν) και παρουσίαζε πράγματι ένα θέαμα κωμικοτραγικό. Μέσα από τα γρυλίσματα και τους μορφασμούς
κατάφερε τέλος να κάνει καταληπτές τις παρακάτω
λέξεις που μου τις είπε ως εξής: «αρβύ - αρβύ - αρβύθια τρως γιατρέ;».
Έκπληκτος από την όλη κατάσταση δεν κατάλαβα
αμέσως τι έλεγε, μάλλον γιατί το έλεγε. Γιατί να με
ρωτάει στα καλά καθούμενα, ενώ μιλούσαμε για το
παιδί, αν τρώω «αρβύθια». Τότε παρενέβη ο μπαμπάς
του παιδιού και μου είπε ότι ο παππούς καλλιεργεί
ρεβύθια για την ποιότητα των οποίων είναι πολύ περήφανος, τα έχει «περί πολλού» και προφανώς θέλει
να μου φέρει πεσκέσι τα πολύτιμα ρεβύθια του από

Μέρος 2ο
Ένα μεσημέρι, γυρνώντας στο σπίτι από το Νοσοκομείο, βρίσκω τη γυναίκα μου να με περιμένει σε
αλλόφρονα κατάσταση. Φαινόταν καθαρά σημάδια
τρόμου στο πρόσωπό της, και έτρεμε. Θορυβήθηκα
πραγματικά. Ξεσπώντας σε αναφυλητά μου λέει: «Τί
ήταν αυτό που έπαθα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν θα
ξανανοίξω την πόρτα. Δεν θα ξαναμείνω μόνη στο σπίτι». Και όσο μιλούσε και ξαναβίωνε «αυτό που έπαθε»
έφθανε στα όρια της υστερίας. Με τα πολλά μου διηγήθηκε το τρομερό συμβάν που προηγήθηκε πριν λίγη
ώρα: «Πριν καμιά ώρα, μου είπε, χτύπησε το κουδούνι
και νομίζοντας ότι είναι η κυρία του διπλανού διαμερίσματος, που συνήθιζε να χτυπάει τέτοια ώρα, άνοιξα
χωρίς να δω από το «ματάκι». Με το που ανοίγω την
πόρτα βλέπω έναν γέρο με
μια σακκούλα στον ώμο.
Τον ρωτάω τι θέλει κι αυτός αντί να μου απαντήσει
άρχισε να ανοιγοκλείνει το
στόμα, τα μάτια και να γρυλίζει σαν σκυλί. Με έπιασε
πανικός. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια. Δεν με άκουσε
κανείς. Αυτός αντί να φύγει
κατέβασε τη σακούλα, την
έσπρωχνε προς τη πόρτα
και μορφάζοντας και γρυλίζοντας έλεγε συνέχεια
ταρβύ - ταρβύ- ταρβύ. Δεν
καταλάβαινα τι έλεγε. Ευτυχώς πρόλαβα τον έσπρωξα, έδωσα ύστερα και μια
σπρωξιά στην πόρτα και τον έκλεισα από έξω. Ή τρελός ήταν ή λωποδύτης».
Στο τέλος της διήγησής της η αγωνία μου έγινε ιλαρότητα γιατί κατάλαβα ποιος ήταν ο παππούλης και τι
είχε στη σακούλα.
Μην ανησυχείς, γυναίκα, της λέω. Ούτε τρελός ήταν
ο γέρος, ούτε λωποδύτης. Το αστυνομικό σου δαιμόνιο όμως μας στέρησε τα ρεβύθια της χρονιάς μας.
Πήγαν άδοξα τα αρβύθια του παππού. Ο καημένος ο
παππούλης δεν τόλμησε ύστερα από αυτό να ξαναεμφανιστεί. Δεν ξέρω τι απέγινε. Κάθε φορά όμως που τρώμε
ρεβύθια τον θυμάμαι με απίστευτη τρυφερότητα.
Και το σπουδαίο είναι ότι τα ρεβύθια έγιναν το αγαπημένο μου φαγητό.
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ο βηχασ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ
στή, αλλά ενοχλητικός για τους άλλους, και δεν κόβεται παρά με το σταμάτημα του καπνίσματος. Παλιά στο
χωριό μου ζούσε κάποιος που κάπνιζε πολύ και επόμενο ήταν να μην σταματάει ο βήχας του, αλλά ήταν και
μανιώδης κυνηγός. Ε, λοιπόν κανείς δεν τον φώναζε
για παρέα στο κυνήγι με τη δικαιολογία ότι «έσκιαζι
τα ζλάπια». Έχουμε και κάποιο άλλο είδος βήχα, αυτόν
των μοναχικών ανθρώπων, που βήχουν κάπου κάπου
έτσι για να δηλώσουν την παρουσία τους στον ... εαυτό
τους και είναι προτιμότερο αυτό από τη συνήθεια που
έχουν άλλοι άνθρωποι να μιλούν μονάχοι τους, έχουμε όμως και κείνο τον βήχα των γέρων που είναι κι
αυτός ιδιαίτερος, ψευτόβηχας, οι γέροι αποκτούν αυτή
τη συνήθεια όσο περνούν τα χρόνια και τους ακούμε
να βήχουν με ένα «λιανό» βήχα, ξεψυχισμένο όχι από
ανάγκη, αλλά έτσι για να τους ακούσουν οι άλλοι να
ακούσουν και οι ίδιοι το βήχα τους, σημείο ζωής. Τώρα
λέμε για τον βήχα και τον παρά ότι δεν κρύβονται κι
είναι σωστό αυτό, γιατί ότι και να κάνεις όταν βήχεις
θα ακουστείς κι άμα είσαι κονομημένος θα φανείς, δεν
γίνεται αλλιώς. Η παροιμία κανονικά αφορά μόνο τον
παρά, αλλά βάζουμε και τον βήχα δίπλα, για να μην
φανεί η διάθεση που έχουμε να κουτσουμπολέψουμε
άσχημα κάποιον που απόκτησε χρήματα, ιδίως όταν ο
τρόπος της απόκτησης δεν είναι και τόσο φανερός.
Κάποτε μεγάλοι πια ρωτήσαμε τον πρώτο δάσκαλό
μας, συγχωριανός ο δάσκαλος, περάσαμε όλοι από τη
... βέργα του που βέβαια σπάνια τη χρησιμοποιούσε,
τον ρωτήσαμε λοιπόν τι θυμόταν από τη χειμωνιάτικη
περίοδο στο σχολείο τότε που ο καθένας μας κουβαλούσε κι ένα ξύλο για τις σόμπες και χαριτολογώντας
ο αείμνηστος Δάσκαλός μας είπε ότι το σχολείο το χειμώνα «ήταν ένας σκέτος βήχας» κι έτσι ήταν, ήμασταν
όλοι συνεχώς πουντιασμένοι, με ρούχα λειψά και λαστιχένια παπούτσια συνεχώς υγρά, ούτε μέσα στο σπίτι καλά καλά δεν μπορούσαμε να ζεσταθούμε, βήχας
και των γονέων που λέμε και δόστου να μας τρίβουν
με πετρέλαιο και να μας βάζουν στο στήθος πίτυρα
ζεσταμένα στο τηγάνι, ή ζυμάρι με σιναπόσπορο και
πιες φλαμούρια, βούζια και φλασκούνια, μέχρι που καλοκαίριαζε και επιτέλους ζεσταινόμασταν και άντε να
ξεστρατίσουμε και λίγο, είπα καλοκαίρι και θυμήθηκα
τον Γιάννη τον Μπρουτζά, συγχωριανό μου και παιδικό φίλο που ζει εδώ και χρόνια στον Πολύγυρο. Η
πρώτη συζήτηση λοιπόν με τον συμμαθητή του από
την Αρναία Γιώργο Ζυγούρη, διπλανό του στο ίδιο
θρανίο, στράφηκε γύρω από το πώς πέρασε ο καθένας

Ο καθένας μας λοιπόν έχει τον δικό του βήχα, έναν
βήχα που τον χαρακτηρίζει και τον ξεχωρίζει από τους
άλλους. Άλλος βήχει διακεκομένα και ψιλά, άλλος παρατεταμένα και χοντρά, αλλιώς βήχουμε όταν είμαστε
κρυωμένοι, διαφορετικά όταν θέλουμε να βγάλουμε το
ψαράγκαθο που σκάλωσε στον λαιμό, κι αλλιώς όταν
μας ακροάζεται ο γιατρός και λέει «βήξε». Αλλιώτικο
βήχα έχουν τα σκυλιά, άλλον οι γάτες και διαφορετικά βήχουν τα μουλάρια, τα πρόβατα και οι γίδες. Δεν
γνωρίζω αν βήχουν οι κότες, δεν άκουσα καμία να βήχει, φαίνεται ότι ζεσταίνονται με τα πούπουλά τους αν
και περπατούν μια ζωή ... ξυπόλυτες.
Εκεί που μπερδεύεται αρκετά το πράγμα είναι όταν
μαζί με τον βήχα έρχεται και το φτέρνισμα και δεν
μπορείς να ξεχωρίσεις περί ποίου είδους βήχα πρόκειται, ακούγεται το γκουχ, γκουχ μαζί με το αααα ψού,
δακρύζουν τα μάτια, κόβεται η αναπνοή, τρέχει η μύτη,
οπότε όλοι λίγο πολύ όταν δεν μας έβλεπε κανείς, την
κλείναμε με το χοντρό δάχτυλο μια από δω μια από
κει και φυσώντας εκτοξεύαμε το περιεχόμενο δεξιά κι
αριστερά όπου τύχει, και ακολουθώντας την παλιά συνήθεια, σκουπίζαμε το χέρι στο πίσω μέρος του παντελονιού οι άντρες και στο μέσα μέρος του φουστανιού
οι γυναίκες, βέβαια τώρα υπάρχουν τα χαρτομάντηλα
αλλά τον παλιό καιρό δεν είχαμε, μόνο μυξομάντηλα κυκλοφορούσαν και άντε να βρεις σήμερα, άλλο
θέμα κι αυτό, θα μας απασχολήσει μια άλλη φορά, θα
γράψουμε περί των διαφόρων χρήσεών του και είναι
πολλές, τέλος πάντων για τον βήχα ξεκινήσαμε και
κοντεύει να ξεστρατίσουμε, δεν πειράζει όμως ζητούμε κατανόηση, δεν γράφουμε δα και εργασία για
... διδακτορικό και πάμε παρακάτω, τα είδη του βήχα
αναλύουμε και τη ... χρησιμότητά τους.
Ο βήχας πολλές φορές και ειδικά ο ψευτόβηχας,
χρησιμοποιείται και ως προειδοποίηση - δήλωση της
παρουσίας μας σε ένα χώρο, όταν πλησιάζουμε κάπου για να μας ακούσουν και πάντα ξεροβήχουμε με
ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ όταν βρισκόμαστε στην
τουαλέτα για να δηλώσουμε ότι είναι κατειλημμένη.
Πέρα από τον συνηθισμένο βήχα, έχουμε τον βήχα του
ψάλτη όταν δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο τροπάριο και έμεινε το γνωστό «απορία ψάλτου, βηξ», που
το λέμε για να δείξουμε ότι κάποιος στριμώχτηκε, δεν
έχει επιχειρήματα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια
πράξη ή ενέργειά του κι είναι «στη γωνία».
Ιδιαίτερα γνωστός είναι ο πρωινός βήχας, ο λεγόμενος και τσιγαρόβηχας, ανακουφιστικός για τον καπνι29
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Στα περί τον Χολομώντα χωριά μας το ρήμα Βήχω
(αρχαία Βήττω ή Βήσσω), το απλοποιήσαμε και το
κάναμε .... «Φχώ», παρατατικός «Φχούσα», αόριστος
«Βήχκσα», έτσι απλά και σύντομα και θα πει κάποιος
βρε μανία με τους ιδιωματισμούς, αλλά χάνονται κι
αυτοί, και όσο περνούν τα χρόνια όλο και πιο σπάνια ακούγονται, τους ιδιωματισμούς και μάλιστα τους
τοπικούς μιας γλώσσας δεν τους μαθαίνεις σε φροντιστήριο, τους ακούς κάθε μέρα ζώντας στο περιβάλλον
που μιλιούνται και ακούγονται κι έτσι μπαίνουν στο
γλωσσικό DNA και δεν ξαναβγαίνουν κι είναι τόσο
πολλοί, που άμα τους αραδιάσουμε θέλουμε μισή
εγκυκλοπαίδεια, και πάντως έξω απ’ το καλαμπούρι
κατά τη γνώμη μου θάπρεπε να καταγραφούν αυτοί
οι ιδιωματισμοί, έχουμε τόσους φιλολόγους, τόσους
φοιτητές της φιλολογίας, και ποτέ δεν άκουσα να
παρουσιαστεί μια εργασία με τους γλωσσικούς ιδιωματισμούς της Χαλκιδικής και μάλιστα της Βόρειας,
όπου εκεί συναντούμε τους περισσότερους, όπως για
παράδειγμα το πολύ αρχαίο ρήμα «σκμώ» που άντε
να βρεις τι σημαίνει όπως το καταντήσαμε αν δεν το
έχεις ακούσει, αλλά ειδικά για το ρήμα αυτό θα αναφερθούμε στο μέλλον και μέχρι τότε είπαμε, υπομονή,
μην βιάζεστε, καλοκαίρι έρχεται, καιρός ν’ ασχοληθείτε και με άλλα ωραιότερα πράγματα, οι παραλίες είναι
γεμάτες κόσμο και τι κόσμο ... «Ε ρε Πουλυχρόν’ τι να
σι κάνου γιννήθκαμι νουρίς».

το καλοκαίρι κι αφού εξαντλήθηκαν τα ... θέματα, ρώτησε ο ένας, «Είχιτι ζιέστα στου χουριό;» Κι απάντησε
ο δικός μας περιεκτικά και σύντομα έτσι που μόνο κάποιος βαθύς γνώστης των ιδιωματισμών της περιοχής
μας (και σε επίπεδο Dοκτορά) θα απαντούσε.
Απάντησε λοιπόν ο Γιάννης, «Ζιέστα; ... αρέ ίστιβαν
τα βιράγγια», τουτέστιν έστιβαν τα στεκούμενα νερά
στον κεντρικό ... ποταμό του χωριού ... εξατμίζονταν
από την πολλή ζέστη!! και μόνο ένας ... Αισχύλος θα
μπορούσε να πει κάτι τόσο σύντομα και με τόσο πυκνό νόημα, τέλος, η ... παράκαμψη και όπου νάναι τελειώνουμε, υπομονή. Και τελευταίο αφήσαμε τον βήχα
που σκοπό έχει να καλύψει κάτι άλλο και για να μην
μακρυγορούμε, θα πούμε για τον γέρο που είτε από
ακράτεια ή από χούι συνήθιζε να αερίζει το μπενεβρέκι, αλλά κόσμος στο σπίτι πολύς δεν μπορούσε κάθε
τόσο να βγαίνει στο μπαλκόνι, τι έκανε λοιπόν, βρήκε
τη λύση και κάθε φορά που του έρχονταν συγχρόνιζε
την ... εξάτμιση με τον ψευτόβηχα και το δυνατό κλείσιμο μιας πόρτας, όλα τέλεια και η αξιοπρέπεια ακέραια, αλλά κάποια μέρα παρά τον συντονισμό των τριών ενεργειών, ο βήχας δεν είχε την ανάλογη ένταση,
και το τραγικότερο ότι την ώρα που πήγε να κλείσει
την πόρτα ακούστηκε ένα σπαραξικάρδιο νιααααρρρρ,
πιάστηκε η ουρά της γάτας, κι έτσι ο γέρος κατευθύνθηκε στην αυλή ντροπιασμένος...
Και άντε και το καταφέραμε να τελειώσουμε τη μονογραφία για τον βήχα και χαρά στην υπομονή σας
που δεν βαρεθήκατε, καλά νάμαστε να πούμε κι άλλα
και προσοχή στο ... συντονισμό ...



Με χαιρετισμούς
Βαγγέλης Μαυροδής





ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ… τον αριθμό της ΑΤΕ
Πρόκειται για τον αριθμό λογαριασμού του Συλλόγου στην ΑΤΕ που είναι

233 01 013 981 58
στον οποίο μπορείς να καταθέσεις τη συνδρομή σου. Είναι τόσο εύκολο. Θα γραφεί αμέσως το όνομά σου
στο αντίστοιχο βιβλιάριο του Συλλόγου και ο ταμίας θα σου στείλει αυθημερόν στη δ/νσή σου την απόδειξη
εισπράξεως.
Δε δικαιολογείται πλέον καμία καθυστέρηση.
Πηγαίνετε τώρα στην ΑΤΕ.
Και κάτι που το ξαναγράψαμε. Με απόφαση του Δ.Σ. έγινε ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ των συνδρομών των παλαιοτέρων ετών. ΄Ολοι πλέον οφείλουμε (αν ήδη δεν τις πληρώσαμε) μόνο τις συνδρομές των
δύο τελευταίων ετών δηλαδή του 2009 και 2010. Η ετήσια συνδρομή παραμένει 15 ευρώ εδώ και 10 χρόνια.
Αν δεν θυμάστε τι πληρώσατε και τι οφείλετε και αν χάσατε το Ενημερωτικό Σημείωμα που σας στείλαμε με
προηγούμενη επιστολή, τηλεφωνήστε στον ταμία μας κ. ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ στο τηλ. 2310/928664 και κινητό 6946/086-467 και θα βρείτε μια ευγενική εξυπηρέτηση που θα τη χαρείτε. Ο κ. Αβραάμ έχει
15 χρόνια ταμίας και είναι πεπειραμένος.
Εν πάλι θέλετε να κάνετε μια βόλτα στα γραφεία του Συλλόγου για να μας συναντήσετε και ταυτόχρονα
να τακτοποιηθείτε οικονομικά, τότε σας πληροφορούμε ότι αυτά είναι ανοιχτά κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
6.30 - 8.30 μ.μ. και κάθε Τρίτη 8.30 - 10.00 μ.μ. τηλ. 2310/323.839 και 6940/470.157.
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ
• Ειδήσεις, τοπικά νέα, συμβάντα και σχόλια από τα χωριά της Χαλκιδικής, όπως τα διαβάσαμε κι εμείς σε παλιές
εφημερίδες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, ακόμη και των Αθηνών. Επιδίωξή μας είναι να φιλοξενούμε κάθε
φορά όσο το δυνατόν περισσότερες εφημερίδες, σε θέματα που αφορούν τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο και τα χωριά
της Χαλκιδικής και το καθένα δίνει το κλίμα της εποχής που αναφέρεται.

λικός δια θερμών λόγων εξήρε την δράσιν των Χαλκιδικέων και εζήτησε την επιείκειαν του Κοινού…
Κατόπιν ήρχισεν η εφαρμογή του προγράμματος,
με την «Πίστιν». Ενεφανίσθη εις χαριτωμένος όμιλος
δεσποινίδων, τα οποία εχόρευσαν τον συρτόν της
Χαλκιδικής, αι ίδιαι δεσποινίδαι ενεφανίσθησαν εις
την «Βρύση»… και τον Καλαματιανόν αι δεσποινίδες
Μινία Αβραμίδη, Τασούλα Γιαννούδη, Λούλα Καραμανώλη, Μαρίκα Κατακάλου, Δέσποινα Κύρου, Κατίνα
Τσαούσογλου, Λόλα Συρμακέζη, Αννούλα Μακρυνιώτη, Φωτεινή Πάλη, Πόπη Ζαχαριάδου, Γιασεμούλα
Παπαγιάννη, Αθηνά Φασουλά, Τρ. Ακριβοπούλου, Κλ.
Παπαθανασίου, Αννούλα Καιδατζή, Ξανθή Πετσιάβα,
Φανή Τσαούσογλου, Τασούλα Μάνδακα, Άννα Ματσιώρη, Ελευερία Μπυρά, και Άννα Καυτατζή, καταχειροκροτηθείσαι διά την επιτυχίαν των…

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

1 Μαΐου 1910: ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ
Ο Παν. Μητροπολίτης Κασσανδρείας δηλοί ότι δεν
δέχεται μετάθεσιν εις Κορυτσάν. Ομοίως και οι κάτοικοι Πολυγύρου παρακαλούσι την Εκκλησίαν, όπως μη
προβεί εις μετάθεσιν του Μητροπολίτη των.
ΕΜΠΡΟΣ

8 Απριλίου 1927: ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
Επειδή πολλά χωρία της Χαλκιδικής απεφάσισαν να
εορτάσουν το Πάσχα κατά το παλαιόν ημερολόγιον
καλέσαντα ιερομονάχους εξ Αγίου Όρους να ιερουργήσουν, διετάχθη η απαγόρευσις εξόδου των μοναχών
εκ του Αγίου Όρους.
ΑΣΠΙΣ (Εκδότης, Χρήστος Μαλανδρίνος εκ Βραστών)

20 Ιουνίου 1954: Ο ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Το επίσημο γεύμα:
Η Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Χαλκιδικής
παρέθεσε γεύμα εις το Δημοτικό Σχολείον, εις το οποίον παρεκάθησαν οι υπουργοί και οι άλλοι επίσημοι.
Κατά τα επιδόρπια πρώτος ήγειρεν πρόποσιν ο Δή-

567/25 Ιουνίου 1927: Παγχαλκιδικά Χαμπάρια….
Σύλλογος Παγχαλκιδικός βαρβάτος ‘δω κουρντίστηκε
με συμβούλους που η πρόοδος αυτού εξησφαλίσθηκε;
.............................................................................
Σύνεδροι στο Συνέδριο το Παγχαλκιδικό
παν να γνωρίσουν κάθ’ εχθρό πώχουν κομματικό.
Δεν είχαν άλλ’ ωφέλεια, φέραν όμως ζημία,
τα έξοδα που πλήρωσαν κοινοτικά ταμεία.
Πτην Κασσάνδρα γεροξύρης και γυμνασιάρχης τις
με το νου του βάν’ κι ελπίζει νάβγη γερουσιαστής;
ΕΜΠΡΟΣ

30 Ιουνίου 1928: ΕΟΡΤΑΙ
Εις τον κήπον των Χορταντζήδων εδόθη χθες η
αγροτική εορτή του συνδέσμου των Χαλκιδικέων, ο
«Παγχαλκιδικός». Τόσον η εκτέλεσις του προγράμματος, όσον και η επικρατήσασα τάξις υπήρξαν ανωτέρα
παντός επαίνου και δια την οποίαν είναι άξιοι παντός
επαίνου οι κ.κ. Βασιλικός, Βλάχος, Παπασταυριανός
και Παπανικολάου καθώς και η κ. Βασιλικού.
Μετά την ανάκροσιν του Εθνικού Ύμνου υπό της
μουσικής του Παπαφείου Ορφανοτροφείου, ο κ. Βασι-

μαρχος Πολυγύρου κ. Καραγκάνης, ως πρόεδρος …
Και την πρόποσίν του επέρανεν ως ακολούθως: «Θύοντες όθεν σήμερον εις μνήμην των ηρωικών προ31

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 3ο

γόνων μας της επαναστάσεως εκείνης, εγείρωμεν το
κύπελλον υπέρ του Έθνους και των αλυτρώτων εισέτι
αδελφών μας Κυπρίων και Βορειοηπειρωτών και εις
υγείαν και ευτυχίαν όλων ...

Χαλκιδικής, της οποίας τιμώμεν σήμερον την ένδοξον και με αίμα ηρώων και μαρτύρων συνυφασμένην
ιστορίαν.
Είναι ανάγκη όθεν, όπως η διδασκομένη εις τα σχολεία ιστορία συμπληρωθεί, δια να γνωρίσει ο Νότος
την ιστορίαν του Βορρά …
Κατόπιν ήγειρε πρόποσιν ο στρατηγός, πρώην
υπουργός κ. Σπυρίδωνος, όστις μετά την παράκλησιν
του κ. Υπουργού Εθνικής Αμύνης, αφηγείται ωραία
περιστατικά από την είσοδον των εις τον Πολύγυρον
κατά την απελευθέρωσίν του.
Μετ’ αυτόν ύψωσε το κύπελλον ο υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Στράτος, όστις ετόνισεν ότι η ωραία
αυτή εθνική εορτή θα του μείνει αξέχαστος …

Η πρόποσις του κ. Κανελόπουλου
«Με κατέχει βαθειά συγκίνησις … διότι σήμερον
μου εδόθη η ευκαιρία να συζήσω μαζί σας μίαν ιεράν στιγμήν, αανφερομένην εις έργα αιώνια … Αν
εις σας τους κατοίκους της Χαλκιδικής είναι γνωστά
τα γεγονότα των Ηρώων του 1821 και 1954, εις τους
πολλούς όμως είναι άγνωστα. Δεν είναι γνωσταί εις
όλην την Ελλάδα αι μαρτυρικαί σελίδες και αι δοκιμασίαι της Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα της







Η «ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»
ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η «Παρέα του Τσιτσάνη», που εμφανίστηκε στις
13.3.2010 στο εντευκτήριο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έχει την ιστορία της, που θα σας
την διηγηθώ με λίγα λόγια.
Το φθινόπωρο του 1998 ο μπουζουκτσής Νίκος
Στρουθόπουλος, ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος
και ο κιθαρίστας Γιώργος Χουζιάρας, σκέφτηκαν να
δημιουργήσουν μία ομάδα που να τραγουδάει αποκλειστικά τα τραγούδια του Βασίλη
Τσιτσάνη. Η ομάδα
ονομάστηκε «Παρέα του Τσιτσάνη»
και αποτελέστηκε
από τους τρεις δημιουργούς της, ενώ
λίγο αργότερα προστέθηκε και η τραγουδίστρια Δώρα
Στρουθ οπούλου.
Δύο χρόνια αργότερα αποχώρησε
ο Χουλιάρας και
αντικαταστάθηκε
με τον κιθαρίστα
Νίκο
Ζυγούρα.
Από τότε η Παρέα του Τσιτσάνη συνεχίζει το έργο της
που είναι η διάδοση του έργου του Τσιτσάνη με βάση
τις πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών του. Μέσα στα
έντεκα χρόνια που πέρασαν, η Παρέα, παρουσιάστηκε
-πάντοτε εντελώς δωρεάν- σε πολλά μέρη της χώρας
μας (Θεσσαλονίκη σε διάφορες εκδηλώσεις, Πύργο

Ηλείας, Ιωάννινα, Ν. Μουδανιά, Σέρρες, Μπαξέ Τσιφλίκι, Άθυτο, Μυγδαλιές και Φιλιππαίους Γρεβενών,
Κοζάνη, Πολύγυρο, Βασιλικό Μεσσηνίας), επίσης σε
γηροκομεία (δημοτικό Σερρών, Ποντιακό και Ισραηλιτικό Θεσσαλονίκης) και φυλακές (Αγροτικές Κασσάνδρας, Άμφισσας, Διαβατών). Οι εμφανίσεις της
Παρέας του Τσιτσάνη ξεπερνούν μέχρι τώρα τις εκατό. Τέλος, η Παρέα συνεργάστηκε στενά με το Δήμο
Θεσσαλονίκης για
τη δημιουργία της
Πλατείας Τσιτσάνη και το στήσιμο
της προτομής του
Τσιτσάνη στο κέντρο της. Επίσης
συνεργάστηκε με
τον Δήμο Τρικκαίων για τη μετονομασία της οδού
Λαρίσης σε οδό
Βασίλη
Τσιτσάνη. Επίσης η Παρέα μετέχει κάθε
χρόνο στο ετήσιο
μνημόσυνο
του
συνθέτη. Τέλος, ο
Ντίνος Χριστιανόπουλος εξέδωσε το βασικό έργο του
«Ανθολογία τραγουδιών του Βασίλη Τσιτσάνη, με κριτικό υπόμνημα», βασικό βοήθημα για όσους ασχολούνται με τα τραγούδια του λαϊκού μας συνθέτη. Επίσης
εκδόθηκαν και δύο σιντί με τραγούδια της Παρέας του
Τσιτσάνη.
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ΠΟΙΗΣΗ

Το μικρό ρυάκι στη Λαγοτράχη

Πολύγυρος

Γεώργιος Ν. Παπανικολάου*

Ένα ρυάκι έτρεχε μιλώντας στην ψυχή μου
πολύ μικρή διαδρομή πριν ενωθεί με άλλα,
μα η καρδιά μου νόμιζε πως όλη τη Γη φιλούσε.

Γεννήθηκε το 1875 στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1896 τύπωσε τη μοναδική ποιητική συλλογή του στη Θεσσαλονίκη
με τον τίτλο Απαρχαί ποιήσεως, πήρε ενεργό μέρος στον
Μακεδονικό Αγώνα, έζησε αρκετές δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη και πέθανε το 1949. Τα λίγα ποιήματά του τα
χαρακτηρίζει στιχουργική ευκολία και έντονη αγάπη για
τη γενέτειρά του.

Δίπλα στις όχθες του έβλεπα αμέτρητα λουλούδια
που πότιζε και δρόσιζε χίλιων λογιών χορτάρια
και άπειρα ζωύφια γλεντούσαν στην υγειά του.
Τα παιδικά μου όνειρα τα έφτιαχνε τραγούδια
γιατί κοντά του εγώ μεγάλωσα φτιάχνοντας το χωράφι,
τα φυλαχτά τα ζώα μου απ’ εκεί καθώς περνούσα.
Εδιάβαζα για ποταμούς που κάνουν καταρράχτες
πως στα νερά τους πλέανε γιγάντια καράβια
και στο Θεό ευχόμουνα κι’ αυτό να γίνει τέτοιο.

Στες Έξι Βρύσες (του Πολυγύρου)
Στες Βρύσες όταν κάθουμαι, στον καφενέ του Ζιάππα,
και μάλιστα εις το μπαξέ, πολύ ευχαριστούμαι.
Μου έρχεται διά παντός να ρίξω κεί την κάπα
κι εκεί ακόμα και αυτή τη νύχτα να κοιμούμαι.

Ποτέ δεν τα κατάφερε βαρκούλες να το τρέξουν
μα τα δικά μου όνειρα σε μέρες δυσκολίας
τα ράντιζε με τη δροσιά και τα μοσχοβολούσε.
Είναι μεγάλη η ευχή για του καθένα τη ζωή
να ταξιδεύει με φακό και να τα μεγεθύνει
όσα ωραία βρίσκονταν μέσ’ στον ορίζοντά του.

Ω! πόσο με μαγεύουνε τα δροσερά πλατάνια
και του νερού το τρέξιμο από τες Έξι Βρύσες!
Νεράιδες με μεταξωτά και όμορφα φουστάνια,
με ταχταλίδικες ποδιές και άσπρες ποκαμίσες,

Σταύρος Αυγολούπης, 21.1.2010

κρατούν μια στάμνα με νερό στον ώμο στηριγμένη
και εις τες Βρύσες έρχονται να πάρουν κρυονέρι.
Άλλην την βλέπεις όμορφα σα νύφη στολισμένη
κι άλλην να δείχνει ξέσκεπο το πόδι και το χέρι!

Ο Γερο-Μάνθος
Έγειρε τ’ αδύναμο κορμί του στο παγκάκι του χρόνου
ο Γερο-Μάνθος:
Έβαλε μια χούφτα ήλιο στην καρδιά του,
άφησε τον σέρτικο καπνό, της ανάληψης δακτυλίδια,
να κάνει σεργιάνι στον ουρανό
και με λυγμό σμυρναίικης ελεγείας έστησε το μοιρολόι:

Μια στάμνα, άμα φέρουνε στο σπίτι τους, πηγαίνουν
κι εκεί το χύνουν καταγής, γιατί τες περιμένουν
στες Έξι Βρύσες να τες δουν άνδρες και παλικάρια,
να δουν τον άσπρο τους λαιμό, τα παχουλά ποδάρια.

«Πανάθεμά σας γηρατιά, της μοναξιάς αδέρφια,
ανήμπορο με ρίξατε κι έχ’ η καρδιά μου ντέρτια.
Σαν λαβωμένος πλάτανος έγειρα μεσ’ στο ρέμα
και η σιωπή με τύλιξε, μου νέκρωσε το αίμα.

Τί θέαμα λαμπρότατον οι Έξι Βρύσες έχουν!
Και μάλιστα βραδύ βραδύ ο καφενές γεμίζει.
Βλέπεις τες βρύσες εύμορφα και ήσυχα να τρέχουν
και στα πλατάνια ήσυχο τ’ αγέρι να συρίζει.

Κι όταν πικροχαμογελώ στης μοναξιάς τις ώρες
είναι που μόνος μου μιλώ στου κάδρου τις δυο κόρες.
Πουλί δαρμένο τριγυρνώ, στ’ ανέμου τον κυκλώνα,
το φως του ήλιου καρτερώ που διώχνει το χειμώνα.

Βλέπεις τες έμορφες ποδιές να παίρνουν και να δίνουν
και κάτι γάμπες παχουλές όλο δροσιά να χύνουν!
Γι αυτό και ξένος σαν ελθεί, δεν θέλει για να φύγει
και όταν φεύγει απ’ εδώ, ωσάν παιδάκι κλαίει,
γιατί αλλού ξέρει καλά πως δεν έχει κυνήγι,
τέτοιο που έχουμε εδώ, που σύσσωμο τον καίει!

Βαρέθηκα την παγωνιά των άγνωστων ανθρώπων,
νοιώθω αδύναμο πουλί στη χώρα των κυκλώπων.
Το σπίτι μου πεθύμησα, της κάμαρας το χρώμα,
του κήπου τη μοσχοβολιά, το μυρωμένο χώμα.

(Από την μελέτη του Ντίνου Χριστιανόπουλου: Έλληνες ποιητές σε Μακεδονικές πόλεις (πλην Θεσσαλονίκης) επί Τουρκοκρατίας.
Θεσσαλονίκη 2008, σ. 12)

Είναι ικρό, πολύ πικρό των γηρατιών το δάκρυ
κι εκεί που πέφτει γίνεται όλο φωτιά και στάχτη.
Τα χείλη μανταλώνονται και φθόγγους δε λαλούνε
ανθ’ (η) είναι που μαραίνονται και δε μοσοβολούνε.
Είναι πικρό, πολύ πικρό, των γηρατιών το δάκρυ».

Σημ. εκδότη: Ο Γεώργιος Παπανικολάου με το ψευδώνυμο Σκωτ
υπήρξε ο ιδρυτής του Συλλόγου μας (1903).

Γ.Χ. Καραμίχος
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Η δράση του Συλλόγου μας
• Ημερήσια εκδρομή στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου
και στον Λαϊλιά Σερρών.
Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σερρών Λαϊλιάς.
Οι εκδρομείς μετά τη λήξη της Θ. Λειτουργίας στον ιερό
ναό Τιμίου Προδρόμου ξεναγήθηκαν στους ανακαινισμένους
χώρους της Μονής, καθώς και στον εκθεσιακό της χώρο,
όπου λειτουργεί μόνιμα το μικρό αλλά ενδιαφέρον Μουσείο.
Στη συνέχεια μετέβησαν στο χιονοδρομικό κέντρο του
Λαϊλιά, όπου απόλαυσαν από την αίθουσα του σαλέ τις χιονισμένες πίστες του κέντρου.
Η εκδρομή έκλεισε με την επίσκεψη του Μεσαιωνικού κάστρου του Σερρών.

χαιρετισμούς στο Μοναστήρι του Αγίου Αρσενίου Χαλκιδικής.
Το πολυπληθές εκκλησίασμα παρακολούθησε μέσα σε
κλίμα κατάνυξης και περισυλλογής την Υψυλότατη Ποίηση
του Ακαθίστου Ύμνου προς τη Θεοτόκο. Μετά τη λήξη των
χαιρετισμών ο ηγούμενος της Μονής με τρόπο μειλίχιο και
βαθιά ανθρώπινο εξέφρασε βασικούς προβληματισμούς που
απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Στην επιστροφή έγινε
μια σύντομη στάση στα Ν. Μουδανιά.
• Βραδιά - αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη
Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010 και ώρα 8 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ βραδιά αφιερωμένη στον αξέχαστο λαϊκό συνθέτη και μουσικό Βασίλη Τσιτσάνη, από το ρεμπέτικο
μουσικό σχήμα του Ντίνου Χριστιανόπουλου με τη συνοδεία
μπουζουκιού και κιθάρας.
Η δεξιοτεχνία των οργανοπαικτών, του μπουζουκτσή κ.
Νίκου Στρουθοπούλου και του κιθαρίστα κ. Νίκου Ζυγούρα,
καθώς και ο λιτός και άμεσος τρόπος απόδοσης των τραγουδιών από την πολύ αξιόλογη λαϊκή ερμηνεύτρια κ. Δώρα
Στρουθοπούλου και την υποστήριξη του Ντ. Χριστιανόπουλου δημιούργησε ένα κλίμα μουσικής μυσταγωγίας, αλλά και
καθολικής συμμετοχής στα τραγούδια που αφορούσαν κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν από τις λίγες φορές που αισθανθήκαμε ότι η συμβολή στον λαϊκό πολιτισμό «δεν είναι έννοια αφηρημένη», αρκεί
να υπάρχει το μεράκι και το αίσθημα της ευθύνης σαν κι αυτό
του σημαντικού πνευματικού τέκνου της Θεσσαλονίκης (κι
όχι μόνο), του Ντ. Χριστιανόπουλου. Βέβαια, στόχος μας δεν
ήταν η γνωριμία μας με τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά τον
λάτρη της ρεμπέτικης μουσικής.
Η λήξη της βραδιάς μας βρίσκει με ένα ποτήρι κρασί στο
χέρι και με την ευχή να επαναλμβάνονται τέτοιες εκδηλώσεις.
Για την ιστορία του συγκροτήματος «Η παρέα του Τσιτσάνη» βλέπε άρθρο του Ντίνου Χριστιανόπουλου που δημοσιεύεται στο τεύχος αυτό.

• Ημερίδα Υγείας στον Αγ. Νικόλαο
Την Κυριακή 7 Μαρτίου στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Ημερίδα Υγείας με ομιλητές
τους καταξιωμένους Χαλκιδικιώτες ιατρούς: κ. Δημήτριο Παπαλεξίου (Δ/ντή του τοπικού Κ.Υ.), κ. Αστέριο Κατσιαμούρη,
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κ. Ιωακείμ Στεργιούδα, γυναικολόγο.
Οι ημερίδες υγείας τείνουν να γίνουν θεσμός, αποβλέποντας στην ενημέρωση, με εκλαϊκευμένο τρόπο, πάνω σε επίκαιρα θέματα της ιατρικής επιστήμης. Η σημασία τους είναι
πολύ σημαντική, καθώς απευθύνονται σε ανθρώπους της
επαρχίας που δεν έχουν εύκολη και συχνή πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφόρηση.
Οι εκδρομείς γευμάτισαν στα Πυργαδίκια και στη συνέχεια
στάθμευσαν για καφέ στην Αρναία, για να κατευθυνθούν, νωρίτερα, λόγω του χιονιά που ενέσκυψε, στη Θεσσαλονίκη.
• Παρουσίαση βιβλίου του ιατρού κ. Γ. Δαλαμάγκα
Την Τετάρτη 10 Μαρτίου στις 8 το βράδυ και στην ΕΣΤΙΑ
«Βρασίδας Κυργιαφίνης» του Συλλόγου μας έγινε η παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «... και πέρα απ’ τη μαύρη γραμμή»,
του καρδιολόγου ιατρού και προέδρου του Κασσανδρινών κ.
Γεωργίου Δαλαμάγκα.
Πρόκειται για μία δημιουργία από τις συσσωρευμένες ιατρικές γνώσεις του συγγραφέα - ιατρού, μέσα από το οποίο
αναδεικνύεται το ήθος, η επιστημοσύνη και η φιλοσοφική
προσέγγιση της ζωής από τον κεντρικό ήρωα που κατορθώνει να βγει νικητής από την επάρατη νόσο.
Την παρουσίαση έκανε το μέλος του Συλλόγου μας, ο φιλόλογος λογοτέχνης κ. Γιάννης Καραμίχος.

• Τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα
Την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 19-20-21 Μαρτίου
2010 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε τριήμερη «προσκυνηματική» εκδρομή στην Αθήνα με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στην επίσκεψη του νέου Μουσείου της Ακροπόλεως
καθώς και άλλων αξιοθέατων.
Η πρώτη μέρα αναλώθηκε σχεδόν εξολοκλήρου στο πολύωρο ταξείδι προς το «κλεινόν άστυ».
Οι εκδρομείς υπό την συναισθηματική φόρτιση της επικείμενης επίσκεψης στο νέο Μουσείο της Ακροπόλεως αγνόησαν την κόπωση λόγω της παρακαμπτήριας διαδρομής μέσω
Αγ. Δημητρίου - Ελασσόνας. Απόλαυσαν τον καφέ τους στην

• Παρακολούθηση των Δ΄ Χαιρετισμών στην Ι. Μονή
Αρσενίου.
Την Παρασκευή 12 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα αρκετά
μέλη του Συλλόγου μας παρακολούθησαν τους τελευταίους
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κεντρική πλατεία της Ελασσόνας κάτω από τον ζεστό ανοιξιάτικο ήλιο και μετά την ωριαία στάση για να γευματίσουν
συνέχισαν το ταξίδι τους.
Αργά το απόγευμα αφήχθησαν στην Αθήνα, όπου κατέλυσαν στο ξενοδοχείο Athens Imperial στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Η δεύτερη μέρα περιλάμβανε την επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακροπόλεως, την επίσκεψη στον Παρθενώνα καθώς
και την ψυχαγωγική έξοδο στο κοσμικό κέντρο ΧΑΡΑΜΑ.
Η ξενάγηση στο Μουσείο της Ακροπόλεως από τις δύο
επίσημες ξεναγούς κράτησε δύο ώρες (10.00 - 12.00). Στο ένα
από τα δύο γκρουπ ξεναγός ήταν η Αρναιώτισσα κ. Μπιλούκα
που με την ζωντάνια και την παραστατικότητά της κέρδισε το
ενδιαφέρον των επισκεπτών - εκδρομέων. Ήταν από τις λίγες
φορές που η εθνική τους περηφάνεια αποκτούσε ουσιαστικό
περιεχόμενο, καθώς συνομιλούσαν με το παρελθόν τους.
Το νέο Μουσείο της Ακροπόλεως αποτελεί ένα έργο σταθμό παγκόσμιας ακτινοβολίας που παρουσιάζει για πρώτη φορά στο σύνολό της την ιστορία της Ακρόπολης. «Συνομιλεί» με τον ιερό βράχο και προσκαλεί τον επισκέπτη να
θαυμάσει το μοναδικό έργο τέχνης, αλλά και να κατανοήσει
την ιστορία της Ακρόπολης ως πολιτικού, θρησκευτικού και
αρχιτεκτονικού συμβόλου της αρχαίας Αθήνας.
Στη συνέχεια οι εκδρομείς ξεναγήθηκαν στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, στον Παρθενώνα, (βλέπε φωτό σελ. 22)
όπου κάτω από το ελαφρύ ανοιξιάτικο αεράκι της ηλιόλουστης μέρας ξανάζησαν την μοναδική αρχιτεκτονική ανάταση
της χρυσής εποχής του Περικλή.
Η παλίνδρομη κίνσηη του πλήθους των επισκεπτών από
το νέο Μουσείο στον Παρθενώνα και το αντίθετο, έδινε την
αίσθηση μιας ανθρώπινης αλυσίδας που συνδέει άρρηκτα το
παρόν με το παρελθόν.
Την επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους διαδέχτηκε
αργά το βράδυ η συμμετοχή των εκδρομέων στο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα του τραγουδιστή Μακεδόνα στο ιστορικό κέντρο
«ΧΑΡΑΜΑ», όπου διασκέδασαν μέχρι τις πρωϊνές ώρες.
Η τρίτη μέρα της επιστροφής άρχισε με την ξενάγηση στο
μεγάλι λιμάνι του Πειραιά από τον Γιώργο Μπρόλιο, πρόεδρο
του Παγχαλκιδικού της Αθήνας. Μετά τη σύντομη περιδιάβαση με το λεωφορείο γνωστών περιοχών του Πειραιά οι εκδρομείς κατέληξαν στο Παλιό Φάληρο όπου επισκέφτηκαν το
ελλιμενισμένο θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ (βλέπε φωτό σελ. 22), που
έχει μετατραπεί σε πλωτό ιστορικό - ναυτικό Μουσείο.
Ακολούθησε η μετάβαση στο Πλανητάριο του Ευγενίδειου
Ιδρύματος, όπου τα μέλη του Συλλόγου μας παρακολούθησαν σε προσομοίωση πρόγραμμα σχετικό με την ανθρώπινη
δραστηριότητα στο διάστημα.
Τέλος, μέσω Κοζάνης αργά το βράδυ επέστρεψαν στη
Θεσσαλονίκη με μια αίσθηση ψυχικής πληρότητας, γιατί αξιώθηκαν να επισκεφτούν το νέο κόσμημα της Αθήνας, τον αδιάψευστο μάρτυρα ενός ανεπανάληπτου πολιτισμού.

σφορά των μελών του Συλλόγου.
Με επιστολή του ο διευθυντής των φυλακών εξέφρασε τις
ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια της υπηρεσίας του προς το
Σύλλογό μας.

• Επίσκεψη του δ.σ. στις φυλακές Κασσάνδρας
Την Μ. Τρίτη, 30 Μαρτίου, κλιμάκιο του δ.σ. του Συλλόγου
μας μετέβη στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας προσφέροντας είδη ένδυσης και υπόδησης στους κρατούμενους προ-

• Διήμερη εκδρομή στη Θάσο
Στις 17-18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε με μικρή συμμετοχή εκδρομέων, αλλά με μεγάλη επιτυχία, αφού επισκέφθηκαν όλα τα αξιοθέατα και έκαναν και το γύρο του νησιού.

Κασσάνδρα 8.4.2010, αρ. πρωτ. 2553
Προς τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Θέμα: Ευχαριστήριο
Σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την επίσκεψη Αγάπης και Βοήθειας, προς τους κρατουμένου του Καταστήματός
μας, που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Συλλόγου σας τη Μεγάλη Τετάρτη 31.3.2010.
Η ευγενική σας προσφορά σε τηλεκάρτες, είδη ένδυσης και
υπόδησης θα καλύψει μέρος των αναγκών απόρων κρατουμένων του Καταστήματος και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος στους κρατούμενους ώστε να αντιμετωπίσουν
τη στέρηση της ελευθερίας τους και την απομάκρυνση από τις
οικογένειές τους με περισσότερη ελπίδα για γρήγορη επάνοδο.
Ο Πρ. Διευθυντής
Νικολέτος Αθανάσιος
• Ημερήσια εκδρομή στο Σιδηρόκαστρο - Πετρίτσι Πορρόια - Λίμνη Κερκίνης.
Το Σάββατο 10 Απριλίου ο Σύλλογος πραγματοποίησε
ημερήσια εκδρομή στο Σιδηρόκαστρο Σερρών με ξεναγό τον
μαέστρο της Χορωδίας μας κ. Νικ. Καλαϊτζή. Στο Σιδηρόκαστρο μετά τον εκκλησιασμό στην Ι. Μονή Αγ. Δημητρίου - Τιμίας Ζώνης, το σύνολο των εκδρομέων έγινε δεκτό και φιλοξενήθηκε από το Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο.
Στο Πετρίτσι που ήταν ο δεύτερος σταθμός, τους εκδρομείς
υποδέχθηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος της πόλης με μέλη του Δ.Σ.
και της Δημοτικής Χορωδίας, με κεράσματα, τραγούδια και
φιλοφρονήσεις. Το γεύμα έγινε στα Πορρόια και το απόγευμα
επισκέφθηκαν τη λίμνη Κερκίνη.
• Διάλεξη με ομιλητή τον φιλόλογο κ. Δ. Κοσμά και
θέμα, η Αστική Σχολή Πολυγύρου 1897 - 1915.
Την Τετάρτη 14 Απριλίου και ώρα 8 το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΤΙΑ διάλεξη από τον διακεκριμένο φιλόλογο - συγγραφέα και τ. σχολικό σύμβουλο φιλολόγων κ. Δημ.
Κοσμά με θέμα: Η Αστική Σχολή Πολυγύρου (1897 - 1915).
Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Πολυγυρινών «Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ» στα πλαίσια της συνεργασίας του
Συλλόγου με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Χαλκιδικής
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Κοσμάς ανέδειξε τον αξιόλογο μορφωτικό ρόλο της
Αστικής Σχολής Πολυγύρου, κατά την περίοδο 1897 - 1915
επισημαίνοντας το σημαντικό κοινωνικό, εθνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του έργου που επιτέλεσε η Σχολή, στην
περίοδο της λειτουργίας της.
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Ο κ. ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Πρόσφερε αυθορμήτως 10.000 ευρώ
για τον ανδριάντα του Αριστοτέλη στο ΑΠΘ
Ο γιατρός από την Κασσάνδρα (Πολύχρονο) κ. ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ πρόσφερε στο ταμείο του Συλλόγου
μας για τον λογαριασμό της ανέγερσης του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο ΑΠΘ, το ποσό των 10.000 ευρώ
σε μετρητά.
Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ασμένως τη δωρεά, εξέδωσε τη σχετική απόδειξη εισπράξεως, την καταχώρησε στο
επίσημο βιβλίο ταμείο και σε συνεδρίασή του
αποφάσισε ομόφωνα
1) Να εκφρασθούν γραπτώς οι ευχαριστίες του Συλλόγου προς τον δωρητή
2) Να ανακηρυχθεί ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού,
3) Να χαραχθεί το όνομά του στον οικείο «χρυσό πίνακα» που είναι ανηρτημένος στην Εστία του Συλλόγου μαζί με τα ονόματα των άλλων Ευεργετών και
4) Η απόφαση αυτή να τεθεί προς επικύρωση στην πρώτη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η
οποία αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού: Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι
προσφέρουν από 3.000-5.000 ευρώ, Ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από 5.000 και μέχρι 15.000 ευρώ
και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι προσφέρουν πάνω από 15.000 ευρώ. Σημειώνετε επίσης ότι ο κ. Μόσχος Μόσχος πριν από δυο χρόνια είχε καταθέσει άλλα 2.000 ευρώ στο ταμείο του Συλλόγου για τον ίδιο σκοπό.
΄Ετσι μέχρι σήμερα έχουν ανακηρυχθεί:
ΔΩΡΗΤΕΣ: Ιωακείμ Δέλιος, Βασίλειος Γ. Κουτσός
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Θωμάς και Βασούλα Θεοδωρίδη, Μάρκος Θεοδωρίδης, Χρήστος Μορένος, Θεόδωρος Χουλιάρας.
ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Ο Γεώργιος Βαγιωνάς.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: Δήμος Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείο Οικονομίας,
Υπουργείο Πολιτισμού.

ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Αγιονικολάτης χημικός κ. Δημοκράτης Κυρούδης του Δήμου (ο πατέρας του καταγόταν από Αρναία)
κατά την ημέρα που προσήλθε στα γραφεία του Συλλόγου για να εγγραφεί μέλος του, παρέδωσε στον πρόεδρο, για το αρχείο του Συλλόγου, έναν πρωτότυπο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (καταστατικό το λέμε σήμερα) του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 1909 (έτσι λεγόταν τότε ο Παγχαλκιδικός μας Σύλλογος) για το αρχείο μας,
όμοιο με αυτόν που δημοσιεύσαμε στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους του Παγχαλκιδικού Λόγου, το οποίο
βρήκε αναδιφώντας το αρχείο του παππού του Γεωργίου Κυρούδη, ο οποίος ας σημειωθεί ήταν και μουχτάρης της Αρναίας επί τουρκοκρατίας. Το περιεχόμενο του «Κανονσιμού» θα το σχολιάσουμε σε επόμενο
φύλλο του Π. Λόγου.
Τον κ. Δημ. Κυρούδη ευχαρίστησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και η σχετική δωρεά καταχωρήθηκε στο αρχείο
του Συλλόγου με σχετική μνεία στο πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. του μηνός Απριλίου 2010.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
το τελευταίο τρίμηνο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μαυρουδής Βασίλειος
Γιαννακάρη-Παπαγιαν. Μαρία
Χαλκιάς Γεώργιος
Νουκάρη Ελένη
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Χαλέμης Ζαχαρίας
Μαυρουδής Λεωνίδας
Κουρούπας Νικόλαος

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

26/17.1.10 ευρώ 100
45/17.1.10
50
51/17.1.10
50
76/17.1.10
100
98/17.1.10
50
100/17.1.10
50
115/17.1.10
270
213/3.3.10
200
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Χονδροματίδου Ελευθερία
229/10.3.10 ευρώ 30
Κοτσάνης Κωνσταντίνος
233/10.3.10
70
Αυγολούπης Κωνσταντίνος
236/10.3.10
50
Μόσχος Μόσχος
247/15.3.10 10.000
Ζωγραφάκης Γεώργιος
255/24.3.10
100
Ζαχοπούλου Χρυσάνθη
266/24.3.10
100
Καλτσός Νικόλαος
268/24.3.10
70
Κυρίμης Στέλιος (από πώληση του βιβλίου του Άγ. Μάμμας) 430
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Εγγραφέντες από 1.1.2010 μέχρι 18.4.2010
Αριθμός
Μητρώου

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

Γαροφάλλου Γιώτα
Βλαχογιώργου Γεωργία
Γκουβέλα Άννα
Εμμανουήλ Φανή
Εμμανουήλ Στέφανος
Κυρούδης Δημοκράτης
Λάμπρου Στέλλα
Πιτσιώλης Γεώργιος
Ραμπότα Κωνσταντία
Σμάγας Δημήτριος
Σταγγώνης Ιωάννης
Στεργιούδας Ιωακείμ
Χαρατζόγλου Μιχάλης
Αλεξάνδρου Βασίλειος
Διαμαντούδη Αικατερίνη
Διαμαντούδη Σοφία
Λαζάρου Αφροδίτη
Λαλιώτου Μαγδαληνή
Αργυρίου Αργύριος
Τσίμπου Μαρία
Μανωλάκης Χρήστος
Μαργαρίτης Γεώργιος
Πλευρίτης Χρήστος
Γιουζέλα Μαρία
Παπαοικονόμου Νικόλαος
Αυγερινός Θεόδωρος
Βασιλοπούλου Ελένη
Καραμόσχος Παναγιώτης
Λιοδάκη Κυριακή
Παπάς Ιωάννης
Πέγιου Θεοδοσία

Αγ. Μάμας
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Βασιλικά
Βράσταμα
Γεροπλάτανος
Γεροπλάτανος
Γεροπλάτανος
Γομάτι
Δουμπιά
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη

778
807
808
809
810
806
811
812
813
814
815
816
817
805
823
822
818
779
821
800
788
786
782
802
824
825
768
795
794
793
826

Αριθμός
Μητρώου

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Κοντογιώργης Αθανάσιος
Παπουτσή Αναστασία
Σαμαράς Παναγιώτης
Τσολάκης Αθανάσιος
Ταραζά Σουλτάνα
Κουσκουβέλης Ηλίας
Ηλιάκης Ελευθέριος
Καράβατος Γεώργιος
Λειβαδιώτου Μαγδαληνή
Μπαλάση Βασιλεία
Μπαλάσης Μιχαήλ
Μπαμπαΐτης Χρήστος
Μπάτσιος Αστέριος
Μπρόλιος Αναστάσιος
Παυλούδη-Καλαϊτζίδου Μαρία
Παυλούδης Γεώργιος
Τσιουλάκης Απόστολος
Μπαντές Γεώργιος
Τάσιος Νικόλαος
Χριστιανός Αθανάσιος
Κρεμμύδα-Τζέκη Κυρασία
Μίχος Ιωάννης
Κλειδαράς Γεώργιος
Παναγιώτου Παναγιώτα
Ζαχαρία-Στεργίου Ευανθία
Τσιάλτας Γεώργιος
Ζιούπος Γεώργιος
Καμπνού Αναστασία
Καραμούζης Χρίστος
Παπαεμμανουήλ Δάφνη

Κρήμνη
Λιβάδι
Μαραθούσα
Μαραθούσα
Μεγ. Παναγία
Μουδανιά
Νικήτη
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Παλαιόχωρα
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Πορταριά
Στρατονίκη
Στρατώνι
Στρατώνι
Συκιά
Συκιά
Ταξιάρχης
Ταξιάρχης
Ταξιάρχης
Φούρκα

796
771
799
791
770
780
769
787
790
785
784
792
783
781
798
797
789
772
828
827
804
776
801
803
817
777
773
774
775
820

Το 2010 έτος διπλασιασμού των μελών του Συλλόγου
Οι εγγραφές νέων μελών πάντοτε είναι απαραίτητες για την ανανέωση του Συλλόγου. ΄Όμως το 2010 κηρύχθηκε έτος διπλασιασμού των μελών του Παγχαλκιδικού, όχι απλά για να αντικατασταθούν όσα μέλη έφυγαν, διεγράφησαν κλπ., αλλά για την ενδυνάμωση του Συλλόγου ώστε αυτός να αποκτήσει δύναμη και κύρος.
Γι αυτό αποφασίσθηκε κάθε παλιό μέλος να φροντίσει να εγγράψει ένα τουλάχιστο νέο μέλος. Μερικοί
μέχρι σήμερα υπερέβαλαν εαυτούς και έφερεν και 5 και δέκα νέα μέλη. Οι άλλοι τι κάνουμε;
Αίτηση θα βρείτε στο διαδίκτυο
Έντυπα αιτήσεως έχετε όλοι. Σας στείλαμε. Αλλά και αν δεν έχετε υπάρχει έτοιμη αίτηση κρεμασμένη στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Πληκτρολογήστε στον υπολογιστή σας www.panchalkidikos.
gr και πάνω δεξιά στη σελίδα θα διαβάστε την ένδειξη: Αίτηση εγγραφής. Ε, μετά πατήστε το «χεράκι» επάνω εκεί και θα κατεβεί κανονικά η αίτηση, οπότε μπορείτε άνετα πλεον να την εκτυπώσετε σε Α4, να τη
συμπληρώστε προσεκτικά και μαζί με 20 ευρώ να τη στείλετε συμπληρωμένη στη διεύθυνση του προέδρου
(Μιχ. Καρτσιώτη, Μαρασλή 10, 54248 Θεσ/νίκη) ή στη δ/νση του Συλλόγου (ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μαντώς Μαυρογένους 23, 542 49 Θεσσαλονίκη).Δεκτοί προς εγγραφή γίνονται Χαλκιδικώτες και φίλοι
όπου και αν διαμένουν. Αρκεί να επιθυμούν να έρθουν και να ζουν μαζί μας.
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Έντυπα που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας
Μελέτες

θωνίας (2002), για το έτος πολιτισμού 2001 του Αγίου
Νικολάου, σελ. 96.

• Το Αστικό Σχολείο Πολυγύρου 1897 -1915. Δημήτρη Κοσμά-Δεμίρη φιλολόγου. Δεκέμβριος 2009,
σελ. 22.

• Προϊστορικά χρόνια στη Σιθωνία. ΄Αγγελου Δημ.
Σμάγα. Εορταστική έκδοση του Δήμου Σιθωνίας
(2000), για τα επτακόσια χρόνια από την ίδρυση της
Νικήτης (1300-2000), σελ. 142.

Βιβλία
• Ζερβοχώρια, ζωντανή λαϊκή παράδοση. Συγγραφική ομάδα: Ιωάννης Καράβατος, Αικατερίνη Χατζηαντωνίου. Συντακτική επιτροπή: Παύλος Καμπούρης, Θεοχάρης Στράτος, Δημήτριος Καραδημήτρας,
Δημήτριος Καραμανώλης, Ιωάννης Καράβατος, Αικατερίνη Χατζηαντωνίου. ΄Εκδοση ΝΕΛΕ Ν. Χαλκιδικής, 2006, σελ. 270.

• Έλληνες ποιητές σε μακεδονικές πόλεις, πλην
Θεσσαλονίκης, επί Τουρκοκρατίας. Ντίνου Χριστιανόπουλου, έκδοση: Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών
Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 20.
• Νικητιανών θαλασσινές διαδρομές. Άγγελου Φ.
Μάντσιου, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 366.

• Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους, Μετάφραση Σχόλια, Δημήτρη Κοσμά φιλολόγου. Από τις εκδόσεις
Γνώση 2008, σελ. 152.

Περιοδικά:
• Πολύγυρος, τεύχος 56, Μαρτίου - Απριλίου 2010. Έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Εκδότης
ο Γιάννης Κανατάς.
• Αρναία, τεύχος 85, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009.  Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημήτριος Κύρου.
Εφημερίδες:
• Η Φωνή του Βάβδου
• Παλαιοχωρινά Νέα

• Ραντεβού του Αγίου Νικολάου με την ιστορία.
Δημήτρη Α. Σμάγα. Εκδότης: Τοπικό Συμβούλιο και
Σύλλογοι και Σωματεία Αγίου Νικολάου (Χαλκιδικής),
2003, σελ. 176.
• Στον Άγιο Νικόλαο, πριν τον Άγιο Νικόλαο.΄Αγγελου Δημ. Σμάγα. Εορταστική έκδοση του Δήμου Σι-

Εμφάνιση του Συλλόγου στην ΤV 100
Η 35μελής μεικτή χορωδία μας, ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο σκληρής δουλειάς, με τη φροντίδα του
μαέστρου μας κ. Νίκου Καλαϊτζή είναι έτοιμη και θα εμφανισθεί στην ΤV 100 την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 και
ώρα 15.30 το μεσημέρι στην εκπομπή του Χρήστου Δόκαλη «Ιστορίες Πολιτισμού» και σε επανάληψη την Τρίτη 25 Μαΐου, ώρα 19.30 το βράδυ. Στην ίδια εκπομπή που θα είναι διαρκείας μιας ώρας θα γίνει και η προβολή
του Συλλόγου και θα παρουσιαστεί το όλο έργο του που είναι και πολύ και πλούσιο. Καλό θα είναι εκείνη τη
μέρα και ώρα όλοι να συντονιστούμε με την εκπομπή. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Εστία του Συλλόγου στις
10-5-2010 ώρα 7.00-10.00 μ.μ.

Ευχαριστίες για τη διεκπεραίωση
Η διεκπεραίωση του Παγχαλκιδικού Λόγου είναι πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ δαπανηρή. Για το λόγο
αυτό και προσπαθώντας να γλιτώσουμε μερικά ταχυδρομικά (γιατί για το καθένα χρειάζονται 1,60 ευρώ
γραμματόσημα. Πολλαπλασιάστε τώρα επί 1.500 αποδέκτες και θα μελαγχολήσετε) μοιράζουμε μερικά με το
χέρι σε κοντινούς γνωστούς και φίλους. Είναι όμως μερικοί φιλότιμοι που φορτώνονται εκατοντάδες τεύχη
και γυρνούν σαν ταχυδρόμοι από σπίτι σε σπίτι, από Σχολείο σε Σχολείο, από υπηρεσία σε υπηρεσία, από
χωριό σε χωριό για να πάει ασφαλώς το περιοδικό στα χέρια των αποδεκτών.
Και είναι πολλοί αυτοί. Ξεχωρίζουμε όμως και επαινούμε και ευχαριστούμε δημόσια τρεις άνδρες που μοίρασαν εκατοντάδες κομμάτια από το δεύτερο τεύχος χέρι- χέρι: 1) Το δάσκαλο και εκδότη του περιοδικού
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, Γιάννη Κανατά στον Πολύγυρο, 2) Το συνταξ. Δάσκαλο Αστέριο Βαμβακά στην Κασσάνδρα)
και 3) Το πολιτικό μηχανικό Θόδωρο Τσαμούρη σ΄ όλους τους Δήμους της Νότιας και Κεντρικής Χαλκιδικής.
Επίσης το Φώτη Ταλέα (Ν. Ρόδα , Ιερισσός), τη Ζηνοβία Πάχτα (Αρναία), το Σιμώνη Μανώλη (Γαλάτιστα), το
Στέργιο Σαμαρά (Γαλαρινό, Βασιλικά), το Γιάννη Καράβατο (Ζερβοχώρια), τη Μάχη Κωστοπούλου (Άθυτο) κ.ά.
Η κοπιαστική και πολυδάπανη αυτή δουλειά θα λήξει μετά την έκδοση του 4ου τεύχος. Ως τότε κουράγιο σ’
όλους μας.
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Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
έτος ιδρύσεως 1903
ταχ. διεύθυνση: Μαντώς Μαυρογένους 23, τ.κ. 542 49
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310/323.839
κιν. 6946/470.177

Υπενθύμιση Εκδηλώσεων Μαΐου - Ιουνίου 2010
Μ ά ι ο ς 2010
Κυριακή
9 Μαΐου

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

Τετάρτη
12 Μαΐου

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

Σάββατο
22 Μαΐου
Κυριακή
23 Μαΐου, ώρα 15.30
Τρίτη
25 Μαΐου, ώρα 19.30
Παρασκευή
28 Μαΐου

Ημερήσια εκδρομή στη «Βυζαντινή»
Καστοριά και στον προϊστορικό
λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό.
Εμφάνιση του Συλλόγου στην TV100
στην εκπομπή «Ιστορίες Πολιτισμού»
Επανάληψη της εκπομπής από την
TV100 της 23ης Μαΐου.
Συνεστίαση στο οικ. κέντρο
Τριάντης, προς τιμή της χορωδίας.
Πλήρες μενού με ποτό και μουσική.
Διασκέδαση.

Αναχώρηση ώρα 8.00. Το άτομο ευρώ 15. (Δεν
περιλαμβάνεται το εισιτήριο του τραίνου)
Ώρα 20.00΄στην ΕΣΤΙΑ.
Παρουσίαση από τη φιλόλογο κ. Καίτη Μπαλάση.
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο
Πολυγυρινών Ο Τσουκαλάς.
Αναχώρηση ώρα 8.00΄ Το άτομο ευρώ 15. (Δεν
περιλαμβάνεται η αμοιβή τυχόν επίσημου ξεναγού).
Συμμετέχει η χορωδία και προβάλλονται οι
δραστηριότητες του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

΄Ωρα 21.00΄. Το άτομο ευρώ 17,5
Τηλέφωνο κέντρου 322-353 Δηλώσεις στο Γιάννη
Γαλαρνιώτη 309-880, 6977223475

Ιούνιος 2010
Κυριακή
13 Ιουνίου

Αναχώρηση
18 ή 19 Ιουνίου

Εθνικός εορτασμός 189ης επετείου
της φονικής και πολύνεκρης μάχης
των Βασιλικών του 1821, σύμφωνα
με την Πρόσκληση - Πρόγραμμα που
δημοσιεύεται στη σελίδα 40.

Ι.Μ. Αγ. Αναστασίας. Μνημόσυνο καπετάν Χάψα και
παλικαριών του. Εορτασμός επετείου μάχης Βασιλικών.
Λεωφορείο για τη χορωδία και τους βουλομένους
ΔΩΡΕΑΝ. Ώρα αναχώρησης: 08.30 π.μ.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και το κόστος θα ανακοινωθούν
Πολυήμερη ( 7ήμερη;) εκδρομή στην
με νεότερη ειδοποίηση. Πάντως θα είναι από 300 έως 350
Κων/πολη και στα παράλια της Μ.
ευρώ. Ακόμα το ερευνούμε. Όμως από τώρα μπορείτε
Ασίας. Λεπτομερές πρόγραμμα θα
να δηλώνετε συμμετοχή, με προκαταβολή 150 ευρώ το
ανακοινωθεί έγκαιρα.
άτομο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου
και της Χαλκιδικής
Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010
θα εορτασθεί η 189η επέτειος της μάχης των Βασιλικών της 13ης Ιουνίου 1821,
στην οποία οι Χαλκιδικιώτες επαναστάτες με αρχηγό τον καπετάν Χάψα,
πολεμώντας με απαράμιλλη ανδρεία έπεσαν μέχρι ενός στο πεδίο της τιμής.
Οι εκδηλώσεις τελούνται με τις ευλογίες της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας
και θα λάβουν χώρα στο Καθολικό του ομώνυμου μοναστηριού και στο χώρο
του Μνημείου - Ηρώου.
Καλούμε όλους τους Χαλκιδικιώτες και τους φίλους της Χαλκιδικής να παραστείτε
στις εκδηλώσεις και με την παρουσία σας να τιμήσετε τους ηρωϊκούς νεκρούς μας.
Ο Νομάρχης Χαλκιδικής, Αστέριος Ζωγράφος
Ο Δήμαρχος Ανθεμούντα, Δημήτριος Αγγελάκης
Ο Δήμαρχος Βασιλικών, Χρήστος Βαγγέλης
Ο Δήμαρχος Τορώνης, Κυπαρίσσης Ντέμπλας
Ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», Μιχαήλ Καρτσιώτης

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
Οργανωτικά:

Α΄ Στο καθολικό της Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας
10.30 Αρχιερατικό μνημόσυνο χοροστατούντος
του Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου και Καθηγουμένου της Ι.Μονής της Αγίας Αναστασίας κ.κ.
Αποστόλου.
10.45 Πανηγυρικός λόγος από τον αρχιτέκτονα
μηχανικό κ. Ζαφείριο Ι. Οικονόμου, επίλεκτο
μέλος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

1. Τελετάρχης ορίζεται ο δημοσιογράφος κ. Εμμανουήλ Γιαννάκας.
2. Κοσμήτορες:
• Στο Καθολικό ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης
Κοτσάνης και η κ. Ανδρομάχη Κωστοπούλου.
• Στο Μνημείο ο κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος και

Β΄ Στο χώρο του Μνημείου
11.15 Επιμνημόσυνη δέηση
Κατάθεση στεφάνων
Τήρηση ενός λεπτού σιγής
Δύο πατριωτικά τοπικά τραγούδια από τη χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

η κ. Μαρία Τσαμουρτζή.
3. Υπεύθυνος πολυμέσων ο κ. Ι. Γαλαρνιώτης.
Σημείωση:
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνια, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Αβραάμ
Παπαδόπουλο (τηλ. 2310/928.664 και κιν.
6946/086.467).

Εθνικός Ύμνος
Γ΄ Θα ακολουθήσει λιτή υπαίθρια δεξίωση από
τη Νομαρχία Χαλκιδικής.
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