Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη
στήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε την επομένη
των αποκαλυπτηρίων (26.8.2010), περιγράφει λιτά τη σεμνή τελετή:
« Με σεμνότητα και με επισημότητα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αριστοτέλη, την Τετάρτη
το βράδυ, 25 Αυγούστου 2010, από τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιο Μάνθο, ενώπιον της Συγκλήτου, των Αρχών της πόλεως, των Συλλόγων των Χαλκιδικωτών Θεσσαλονίκης, λοιπών επισήμων καλεσμένων και πλήθους κόσμου.
Ο ανδριάντας, που έχει στηθεί στην πλατεία, μπροστά στο κτίριο διοικήσεως του Α.Π.Θ., φιλοτεχνήθηκε
από το γλύπτη κ. Γιώργο Τσάρα, αναπληρωτή καθηγητή, ύστερα από πανελλήνιο ανοιχτό διαγωνισμό. Είναι
κατασκευασμένος από ορείχαλκο, το ύψος του φθάνει τα 3,20 μ. και με το βάθρο ξεπερνά τα 5 μ. Η δαπάνη
κατασκευής του ξεπέρασε τα 130.000 ευρώ και
αποτελεί προσφορά- δώρο
του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’
προς το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης
εκ μέρους του κόσμου όλης της Χαλκιδικής.
Η τελετή άρχισε με χαιρετισμό του πρύτανη κ. Αναστασίου Μάνθου, συνεχίστηκε με προσφώνηση του
προέδρου του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη, με ανάγνωση του σχετικού πρακτικού του
Δ.Σ. από τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Χαλκιδικιώτη καθηγητή κ. Σταύρο Αυγολούπη και με ομιλία της
καθηγήτριας Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου. Τέλος, ο πρύτανης έσυρε το λεπτό λευκό ύφασμα με το οποίο
ήταν καλυμένο το άγαλμα, μέσα σε θερμά και παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ ήδη είχε νυχτώσει και οι
προβολείς που έριχναν με διακριτικότητα στον ανδριάντα ένα απαλό φως, μαζί με το νέον (μια γραμμή με
μια τελεία= το ένα και το άπειρο) που φώτιζε με το γαλάζιο χρώμα του, έδιναν στη σεμνή αλλά επίσημη και
σοβαρή τελετή έναν ξεχωριστό τόνο.
Η αναμνηστική φωτογράφηση των πρυτανικών αρχών και των επισήμων καλεσμένων με το γλύπτη, με
τα μέλη του Δ.Σ. και τον κόσμο μπροστά στον ανδριάντα, μέσα σε ένα συνωστισμό, όπου τα συγχαρητήρια
έδιναν και έπαιρναν και τα φλας που άστραφταν, σήμαναν το πέρας της ξεχωριστής εκδήλωσης.
Στην τελετή παρέστησαν: ο πρύτανης του ΑΠΘ κ. Αναστάσιος Μάνθος και τα μέλη της Συγκλήτου, καθηγητές
και φοιτητές, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος και ο αντιδήμαρχος κ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, ο νεοεκλεγείς πρύτανης
του ΑΠΘ κ. Γιάννης Μυλόπουλος, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του έργου, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Γ. Καρτσιώτης, οι διδάκτορες αρχαιολόγοι κ.κ.
Ιωακείμ Παπάγγελος και Κώστας Σισμανίδης, η οικογένεια του Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου διδάκτορος
ιατρού κ. Γεωργίου Βαγιωνά, ο οποίος ας σημειωθεί πρόσφερε 60.000 ευρώ για τον ανδριάντα, ο Ευεργέτης του
Συλλόγου διδάκτωρ ιατρός κ. κ. Μόσχος Μόσχος ο οποίος πρόσφερε για τον ίδιο σκοπό 12.000 ευρώ, σύσσωμο το Δ.Σ. και πολλά μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, οι πρόεδροι των Συλλόγων της Χαλκιδικής που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης: Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής δικηγόρος κ.
Βασ. Πάππας, Πολυγυρινών ο ιατρός κ. Θ. Παπαδόπουλος, Βαβδινών ο κ. Δημ. Νάιδος, Μεγαλοπαναγιωτών η κ.
Ελένη Κατραντσιώτου, Γοματιανών ο κ. Αστ. Κλειδαράς, Ταξιαρχιωτών ο κ. Αστ. Λυρτζής, Αγιοπροδρομιτών η κ.
Ελένη Μαυρογιάννη, Στρατονικιωτών, ο κ. Ιωάννης Μίχος, και πλήθος κόσμου».
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
πρυτανεια / γραφειο τυπου
ΔΕΛΤΙΟ τυπου

Αριστοτέλης
ο κορυφαίος πανεπιστήμων φιλόσοφος
Αποκαλυπτήρια ανδριάντα στο Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 23/8/2010
Στον φυσικό του χώρο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον χώρο των επιστημών, της έρευνας, της διδασκαλίας,
της καινοτομίας και του πολιτισμού, φιλοξενείται πλέον ανδριάντας του Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη.
Το κόστος του καλύφθηκε από δωρεά του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».
Την πρόταση του Συλλόγου αποδέχθηκε ομόφωνα η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. Προς υλοποίηση της απόφασης αυτής
της Συγκλήτου, το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, προέβη σε ανοιχτό δημόσιο
πανελλήνιο διαγωνισμό, με κλειστό το ονοματεπώνυμο των προτάσεων. Για την αξιολόγηση των κλειστών ως προς
το όνομα προτάσεων, συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία, αφού αξιολόγησε και κατέταξε όλες τις υποβληθείσες
προτάσεις, προέβη στην αποκάλυψη των ονομάτων και στη συνέχεια ανέθεσε την εντολή για τη φιλοτέχνηση του
ανδριάντα.
Η επίσημη τελετή για τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 και ώρα
20.00. Ακολουθεί το πρόγραμμα της Τελετής.
Πρόγραμμα
• Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο. Σύντομη αναφορά στο ιστορικό της
φιλοτέχνησης του ανδριάντα του Αριστοτέλη και στη συμβολή του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης», Μιχαήλ Καρτσιώτη.
• Ομιλία της Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., Δήμητρας Σφενδόνη – Μέντζου, με τίτλο «Αριστοτέλης, ο κορυφαίος πανεπιστήμων φιλόσοφος».
• Αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγητή Αναστάσιο Μάνθο.
Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στοχεύει στην προσπάθεια απόδοσης της προσωπικότητας και του φιλοσοφικού της βάθους. Στηρίζεται στο αριστερό σκέλος, με το δεξί λυγισμένο, παρουσιάζοντας μια τάση κίνησης προς
τα εμπρός, ως ένδειξη συμβολισμού της Περιπατητικής Σχολής του Αριστοτέλη στο Λύκειο. Οι ώμοι στρέφονται
ελαφρά πίσω αριστερά, ενώ η κεφαλή στρέφεται αντίθετα και ελαφρά προς τα κάτω. Στο αριστερό του χέρι φέρει
ελεύθερα διατεταγμένους έξι κυλίνδρους, ως συμβολισμό του μεγάλου και ποικίλου έργου του. Το δεξί χέρι βρίσκεται τυλιγμένο στον χιτώνα, που αποτελεί χαρακτηριστική κίνηση, αλλά και προσφιλή στάση στην αρχαία κλασσική ανδριαντοποιία, ενδεικτική και συμβολική της πνευματικότητας και της κυοφορίας σκέψεων και ιδεών.
Η κίνηση του χιτώνα, η ελεύθερη διάταξη των παπύρων, η έκκεντρη τοποθέτηση του ανδριάντα στο βάθρο και
οι άλλες αντίθετες τάσεις γραμμών και όγκων προσδίδουν ζωντάνια στο έργο. Η σπειροειδής ανάπτυξη του χιτώνα
ανάγει στο σχήμα του απείρου.
Για τη φυσιογνωμία του Αριστοτέλη αντλήθηκαν στοιχεία από τις δύο επικρατέστερες προτομές των Μουσείων
της Ακρόπολης και της Βιέννης.
Χώρος - Διάλογος με το περιβάλλον
Το έργο αναπτύσσεται σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί η αρχιτεκτονική της γεωμετρίας, των καθαρών σχημάτωνόγκων, με εμφανές μπετόν. Ο ανδριάντας αποτελεί αντίστοιχα μια γεωμετρική πλαστικά μορφή, ενώ το σύγχρονο
στοιχείο της πρότασης, με τον φωτισμό νέον, εντάσσεται αρμονικά στην καθαρή αρχιτεκτονική του χώρου.
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Ο ανδριάντας τοποθετείται μετωπικά στον ίδιο άξονα με τον ανδριάντα του Αλ. Παπαναστασίου. Μορφοπλαστικά τα δύο έργα αποτελούν ένα δίδυμο διαλόγου αφού ο ένας ανάγει στη γλυπτική στάση του Κούρου, ενώ ο
Αριστοτέλης ακολουθεί την κλασική άποψη, που αποφεύγει το στυλιζάρισμα, χάριν της ζωντάνιας.
Ο χώρος τοποθέτησης του έργου αποτέλεσε πρόκληση για την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης εικαστικής πρότασης για ανδριάντα. Ο τοίχος της Αίθουσας Τελετών του Α.Π.Θ., πίσω από τον ανδριάντα, μετατρέπεται από υπόστρωμα του ανδριάντα σε σύγχρονο έργο, το οποίο έρχεται να υποστηρίξει – αποδώσει εννοιολογικά, με τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα και υλικά, το έργο του φιλοσόφου. Αποτελείται από μια ελαφρά καμπυλωμένη γραμμή,
μήκους περίπου δεκαοκτώ μέτρων και από μία τελεία – σημείο – στιγμή. Συμβολίζει το άπειρο και το ένα. Το
συνεχές και τη στιγμή. Παράλληλα, η γραμμή συμβολίζει τη συνεχή ροή του χρόνου.

***
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος ιδρύσεως 1903

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΥΡΙΟ TA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δώρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 24 Αυγ. 2010
Αύριο Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010, στις 8 το βράδυ θα γίνουν από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ που φιλοτεχνήθηκε με φροντίδα και
δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ήδη έχει στηθεί στο χώρο πίσω από την αίθουσα τελετών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στη μικρή πλατεία μπροστά στο κτίριο διοικήσεως.
Ο ανδριάντας είναι κατασκευασμένος από μπρούτζο, έχει ύψος 3,2 μέτρα και με το υπόβαθρο ξεπερνά τα 5
μέτρα. Για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκε ένα ολόκληρος χρόνος από την ημερομηνία της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του πανελλήνιου διαγωνισμού. Κόστισε 130.000 ευρώ περίπου, τη δαπάνη την ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος και τον προσφέρει δωρεά στο Α.Π.Θ. εκ μέρους όλης της Χαλκιδικής, για να τιμήσει
τον πανεπιστήμονα της ελληνικής αρχαιότητας και μακρινό πρόγονό μας Αριστοτέλη και για να αποτελεί μνημείο
έμπνευσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

***
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Για την κατασκευή, το στήσιμο, το πρόγραμμα και την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο Α.Π.Θ. δημοσίευσαν ρεπορτάζ, εκτενή ή συντομότερα, με σχετικές φωτογραφίες οι παρακάτω 24 εφημερίδες (με βάση την αποδελτίωση που έχουμε λάβει).
Σ’ όλες το Δ.Σ. εκφράζει θερμές ευχαριστίες.
24 Αυγ. 2010 Παραμονή της τελετής
Αγγελιοφόρος, Απογευματινή, Αυριανή, Αυριανή Β.Ε., Ελευθερία, Ελεύθερος, Ελευθεροτυπία, ESPRESSO, Karfitsa,
Μακεδονία, Metro sport, Ναυτεμπορική, Νίκη, Τύπος Θεσσαλονίκης, Τύπος Χαλκιδικής.
25 Αυγ. 2010 Ημέρα των αποκαλυπτηρίων
Απογευματινή, ΕΞΠΡΕΣ, Εστία
26 Αυγ. 2010 και τις επόμενες ημέρες
Ελεύθερος τύπος (26), Τύπος Χαλκιδικής (26), Karfitsa (27), Τύπος Θεσσαλονίκης (27), Τύπος Χαλκιδικής(27), Μακεδονία (29) και η Εβδομαδιαία της Χαλκιδικής (4 Σεπτ.)
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Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων

Ο χαιρετισμός
του Πρύτανη του Α.Π.Θ. καθηγητή κ. Αναστασίου Μάνθου
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες-φίλοι
Με ιδιαίτερα αισθήματα, κυρίως βαθιάς θεσμικής
ικανοποίησης αλλά ταυτόχρονα και μεγάλης χαράς,
φθάσαμε στη στιγμή των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Αριστοτέλη. Θα ξεκινήσω αποδίδοντας τιμή
στη μνήμη, και αναγνωρίζοντας δημόσια την καθοριστική συμβολή, του εκλιπόντος και αείμνηστου προέδρου Βρασίδα Κυργιαφίνη, ο οποίος αγωνίσθηκε αυθόρμητα και ρωμαλέα, ώστε το σημερινό γεγονός να
φθάσει στην ολοκλήρωσή του.
Θέλω να εκφράσω παράλληλα και τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι βοήθησαν
στην άρτια περάτωση της προσπάθειας αυτής, τόσο από τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο
όσο και από τα στελέχη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, που με τη συνεισφορά της
προσπάθειάς τους και με τη συμβολή τους
στις αποφάσεις για όλα τα επί μέρους θέματα, έγινε εφικτό το σημερινό πραγματικά
σημαντικό και χαρακτηριστικό γεγονός για
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η συνεισφορά αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην
προσφορά διεκπεραιωτικού έργου, αλλά επεκτείνεται
στην κατάθεση γνώμης και συμβολής στην ίδια την τελική μορφή του ανδριάντα.
Η έλλειψη του Αριστοτέλειου ανδριάντα στο Πανεπιστήμιό μας ήταν μείζον ζήτημα. Ως ονοματοδότης
του ΑΠΘ, αλλά κυρίως ως διαχρονική διανόηση που
εισήγαγε και δημιούργησε τις βάσεις της έρευνας και
τις έννοιες των επιστημών, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος
έπρεπε να υπάρχει ως οπτική παρουσία, για να συντροφεύει και να εμπνέει τους εργαζόμενους στο χώρο του
ΑΠΘ. Να υπενθυμίζει, όχι μόνο με την πνευματική του
παρακαταθήκη, αλλά και με τη «φυσική» του παρουσία,
ότι η αναζήτηση και η έρευνα είναι εγγενές στοιχείο της
φύσης του ανθρώπου.
Από την άλλη μεριά, και το Πανεπιστήμιό μας, πέρα
από το όνομα του Αριστοτέλη, να μπορεί με την παρουσία του ανδριάντα του να αποδίδει την αναλογούσα μεγάλη τιμή στην προσωπικότητα και το διαχρονικό
πανανθρώπινο έργο του Σταγειρίτη φιλοσόφου.
Οι δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπισθούν ήταν
πολλές και ποικίλες. Ήδη οι περισσότερες καταγράφηκαν από τις πρώτες επαφές με τον αείμνηστο Πρόεδρο,
στις αρχές του 2007, όταν ξεκίνησε η από κοινού προσπάθεια για τη δημιουργία του ανδριάντα. Το αυτονόητο πρωταρχικό ζήτημα ήταν το οικονομικό. Για το θέμα
αυτό, στις αρχικές μας συναντήσεις, ο αείμνηστος πρόεδρος ανέλαβε πλήρως την πρωτοβουλία και την ευθύνη,
με τη δήλωση του Πανεπιστημίου, ότι εάν δεν θα ήταν
δυνατή η συλλογή του απαιτούμενου πλήρους χρηματικού ποσού, το ΑΠΘ θα συνέβαλε, ώστε να επιτευχθεί

τελικά ο σκοπός. Τελικώς, ο σύλλογος Παγχαλκιδιωτών,
με μεγάλο κόπο, φροντίδα και συνεχή αναζήτηση, κατάφερε να συλλέξει το σύνολο του ποσού για την επίτευξη
του στόχου. Μαζί με το σύλλογο, θα ήθελα από τη θέση
αυτή να ευχαριστήσω και εκ μέρους του Πανεπιστημίου
μας, όλους τους φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που συνέδραμαν οικονομικά στην προσπάθεια αυτή.
Το δεύτερο μείζον θέμα ήταν σε ποιον θα γινόταν η
ανάθεση κατασκευής του ανδριάντα. Για το ζήτημα αυτό
διεξήχθησαν πολλές και χρονοβόρες συζητήσεις. Η τελική και κοινή λειτουργική απόφασή μας
ήταν να γίνει πανελλήνιος διαγωνισμός, με
κλειστά τα ονόματα των συμμετεχόντων σ’
αυτόν, και να ορισθεί επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Πανεπιστημίου και από
μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, για την
αξιολόγηση των προσφορών. Μετά από
πραγματικά χρονοβόρες, αλλά συλλογικές
και ενδελεχείς διαδικασίες, υπήρξε αποτέλεσμα και έγινε η ανάθεση του έργου.
Ο χώρος που θα έπρεπε να τοποθετηθεί
ο ανδριάντας ήταν ένα άλλο ζητούμενο το
οποίο βρήκε τη βέλτιστη λύση του, μετά από πολλές
συζητήσεις και αξιολογήσεις.
Πέραν των παραπάνω μειζόνων δυσκολιών, υπήρξαν
και άλλες με μικρότερο ή μεγαλύτερο εύρος. Όλες αυτές
ξεπεράσθηκαν και επιλύθηκαν χάρη στην καλή προαίρεση και τη συνθετική αντίληψη όλων των πλευρών, με
σεβασμό στην κάθε άποψη, η οποία λαμβανόταν υπόψη
στη σύνθεση της επιμέρους τελικής απόφασης.
Σήμερα, αποκαλύπτουμε τον ανδριάντα, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Διοίκησης σε θέση «διαλεκτική» με τον ανδριάντα του ιδρυτή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, τον αείμνηστο Πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη
έχει απόλυτα ισορροπημένη και αναλογική εμφάνιση.
Παρουσιάζει μια ήπια κινητικότητα, με περιπατητικό
χαρακτήρα, που υποδηλώνει το πνεύμα της περιπατητικής σχολής. Στο αριστερό του χέρι φέρει κυλίνδρους,
ενδεικτικούς της επιστημονικής δράσης του Αριστοτέλη. Έχει ένα λιτό και απέριττο χιτώνα, και μια φυσιογνωμία που προέκυψε με πρότυπο την αντίστοιχη προτομή του Αριστοτέλη που βρέθηκε στο Λύκειο, και αυτής
που βρίσκεται στο Μουσείο της Βιέννης.
Εκφράζω και πάλι την πλήρη θεσμική μας ικανοποίηση,
αλλά και τη μεγάλη μας χαρά για το σημερινό γεγονός της
φιλοτέχνησης του ανδριάντα, θεωρώντας ότι καλύφθηκε
με πολύ ικανοποιητικό τρόπο ένα μεγάλο έλλειμμα.
Εύχομαι η «ανδριαντική» παρουσία του Αριστοτέλη
να ενισχύσει το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Η προσφώνηση
του προέδρου του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
κ. Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτη
ανδριάντα του ήρωα του 1821 Καπετάν Χάψα στα Βασιλικά, κάτω από τη Μονή της Αγ. Αναστασίας, με την
αναπαράσταση της ομώνυμης πολύνεκρης και φονικής μάχης της 10ης Ιουνίου 1821.Το έργο εκείνο ήταν
μεγάλο και πολύ δαπανηρό. Ήταν όμως απαραίτητο,
γιατί πρόβαλε τη μέχρι τότε άγνωστη ιστορία του τόπου μας και ανέδειξε τη συμβολή των Μακεδόνων και
ειδικά των Χαλκιδικιωτών στον αγώνα του
1821.
Μετά την επιτυχία εκείνη, άρχισε να συζητιέται το όραμα όλων μας να δούμε να
υψώνεται στο Πανεπιστήμιό μας ο ανδριάντας του Αριστοτέλη.
Ως Χαλκιδικιώτες μάλιστα, νιώθαμε
εντονότερο το χρέος και μεγαλύτερη την
ευθύνη για την έλλειψη αυτή, αφού ο Αριστοτέλης ήταν μακρινός συμπατριώτης
μας από τα Στάγειρα.
«Τύχη αγαθή έδοξε» την εποχή εκείνη στο τιμόνι του
Συλλόγου μας να είναι ένας ρέκτης, ένας αποφασιστικός και προικισμένος άνθρωπος με ατσάλινη θέληση,
ένας δραστήριος και, ταυτόχρονα, ακούραστος πρόεδρος, ο αείμνηστος Βρασίδας Κυργιαφίνης με ένα δυναμικό Δ.Σ. Πρωτοπόροι αυτοί με πρώτο το Βρασίδα
κήρυξαν «πανστρατιά», και ύστερα από αλλεπάλληλες
συζητήσεις σε γενικές συνελεύσεις των μελών και ομόφωνες αποφάσεις, έφεραν την πρόταση στη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου, η οποία, όπως είναι γνωστό, έγινε
ομόφωνα αποδεκτή (2007).
Αμέσως άρχισε αγώνας δρόμου για την εξεύρεση
των απαραιτήτων χρημάτων. Και χρειάζονταν πολλά. 130.000 ευρώ ήταν ο προϋπολογισμός του έργου.
Ποσό δυσβάστακτο για το Σύλλογό μας και δυσανάλογο με τις δυνάμεις του. ΄Ομως ο τολμών νικά. Και εμείς
τολμήσαμε. Τολμήσαμε και νικήσαμε.
Ταυτόχρονα, για να μη χάνεται χρόνος, προκηρύχθηκε ανοιχτός πανελλήνιος διαγωνισμός, και με πλήρη
διαφάνεια η επιτροπή αξιολόγησης, την οποία αποτέλεσαν ο ίδιος ο κύριος Πρύτανης ως πρόεδρος, τρεις
καθηγητές του ΑΠΘ και τρία μέλη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, ανέδειξε νικητή το γλύπτη κ. Γεώργιο Τσάρα, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ.
Και να το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα ο ανδριάντας
μεγαλόπρεπος και θαυμάσια σμιλευμένος βρίσκεται
μπροστά μας στο βάθρο του.
O ανδριάντας είναι κατασκευασμένος από μπρούτζο, έχει ύψος 3,20μ.,και με το βάθρο ξεπερνά τα 5 μ.

Αξιότιμοι Κύριοι
Κύριε Πρύτανη του Α.Π.Θ.
Κύριοι Καθηγητές μέλη της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου
Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Θεσσαλονίκης
Κύριοι Πρόεδροι των αδελφών Συλλόγων της
Χαλκιδικής
Κύριε πρόεδρε της Ιστορικής και
Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής
Αγαπητοί προσκεκλημένοι
Αγαπητά μέλη του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου
Κυρίες και Κύριοι
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, που ιδρύθηκε το
1903, (είναι μεγαλύτερος δηλαδή σε ηλικία
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιό μας κατά 23 χρόνια)
στη μακρά πορεία του έχει να παρουσιάσει μια πλούσια
και πολυσχιδή δράση και προσφορά προς την πατρίδα,
την κοινωνία, τα μέλη του και προπαντός προς την παιδεία την οποία δείχνει με κάθε τρόπο την ευαισθησία
του.
Σήμερα ο Π.Σ. και πάλι στρέφεται προς την παιδεία,
με πολλαπλή προσφορά, με δράσεις και εκδηλώσεις,
γιατί πιστεύει ότι η παιδεία είναι η λειτουργία που κάνει
τους ανθρώπους να ευτυχούν και τις κοινωνίες να ευνομούνται. Ειδικά τούτη τη στιγμή στέκεται σε έναν σημαντικό σταθμό, ίσως τον λαμπερότερο της ιστορίας του,
γιατί έχει την ευτυχία να προσφέρει στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιό μας ένα πολύτιμο και μοναδικό δώρο.
Προσφέρει τον ανδριάντα του Αριστοτέλη, του
πανεπιστήμονα της αρχαιότητας, ο οποίος χάρισε το
όνομά του στο πνευματικό αυτό Ίδρυμα, που συμπληρώνει εφέτος 84 χρόνια ζωής και ήδη συγκαταλέγεται
μεταξύ των 500 καλυτέρων πανεπιστημίων του κόσμου. Πολύ ευτυχής συγκυρία.
Συγχαρητήρια, Κύριε Πρύτανη, συγχαρητήρια σεβαστοί συγκλητικοί και καθηγητές, συγχαρητήρια στους
φοιτητές, συγχαρητήρια σε όλους. Μας κάνατε υπερήφανους.
Γι’ αυτό οι στιγμές τούτες είναι στιγμές χαράς και ικανοποίησης, στιγμές αγαλλίασης και ευφροσύνης.
Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη,
Πριν 10 περίπου χρόνια ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος
έστησε με φροντίδα και δαπάνη του τον επιβλητικό
5
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φράζουμε στους γενναίους συμπατριώτες μας και τους
φίλους μας, που με τις προσφορές τους συνετέλεσαν
στην υλοποίηση του δύσκολου εγχειρήματος, με πρώτους ανάμεσά τους δυο επιφανείς Χαλκιδικιώτες και τακτικά μέλη του Συλλόγου μας, το διδάκτορα ιατρό και
μεγάλο ευεργέτη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Κύριο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΩΝΑ και την οικογένειά του, και τον επίσης διδάκτορα ιατρό και ευεργέτη του Συλλόγου μας
Κύριο ΜΟΣΧΟ ΜΟΣΧΟ και την οικογένειά του, για τις
γενναίες χορηγίες τους, οι οποίες κάλυψαν το μισό της
συνολικής δαπάνης του έργου.
Αρωγοί στην εκτέλεση του έργου ήρθαν επίσης και
δημόσιοι οργανισμοί και άλλοι φορείς όπως ο ΟΠΑΠ,
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το τέως Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, ο Δήμος Τορώνης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής, καθώς και Σύλλογοι και Επιμελητήρια.
΄Ολους τους ευχαριστούμε.
Συγχαρητήρια θερμά τους αξίζουν. Χωρίς τη συνδρομή τους δε θα ήταν δυνατή η υλοποίηση του έργου.
Αξιότιμοι Κύριοι Πρυτάνεις, μέλη της Συγκλήτου, επίσημοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι,
Από σήμερα το Πανεπιστήμιό μας, ο χώρος της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας αποκτά
το άγαλμα τού αναδόχου του, ένα ακριβό στολίδι στην
αυλή του.
Από σήμερα οι γενιές που θα αναζητούν την αλήθεια
της επιστήμης και της σοφίας στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα μπορούν να στοχάζονται κάτω από τη σκιά του μεγάλου σοφού.
Από σήμερα, τέλος, ο πανεπιστήμονας της αρχαιότητας θα βρίσκεται νοερά πιο κοντά μας, δίπλα μας, και
θα αποτελεί ο ανδριάντας του μνημείο έμπνευσης των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι μόνο.
Σας το προσφέρουμε λοιπόν με όλη μας την καρδιά
και σας παρακαλούμε να το δεχθείτε ευμενώς.
Ευχαριστώ
Και τώρα παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας και έγκριτο Χαλκιδικιώτη Καθηγητή κ. Σταύρο
Αυγολούπη να αναγνώσει το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ.
του Συλλόγου, που αποτελεί και τον τίτλο της δωρεάς.

Κυρίες και Κύριοι,
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου, πριν αποχωρήσω
από το βήμα,να εκφράσω από βάθους καρδίας τις απέραντες ευχαριστίες του Συλλόγου μας:
(Άλλωστε σήμερα είναι μέρα χαράς ευχαριστιών και
συγχαρητηρίων)
Αρχικά προς εσάς αξιότιμε Κύριε Πρύτανη και τα
μέλη της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, για την ευβουλία να αποδεχθείτε την αρχική πρότασή μας, να
την υποστηρίξετε, να προεδρεύσετε προσωπικά στην
επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών του πανελληνίου διαγωνισμού και τελικά να μεριμνήσετε μαζί με
τον Aντιπρύτανη, τον αξιότιμο Kαθηγητή Κύριο Ανδρέα
Γιαννακουδάκη και τα άλλα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας για τη μελέτη, τη διευθέτηση και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αποκτήσει το Πανεπιστήμιο μας ένα ακριβό,
αξιοπρεπές στολίδι.
Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης και προς τον Πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης, Καθηγητή Κύριο
Γεώργιο Κατσάγγελο, καθώς και στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης και παρακολούθησης, την Αντιπρύτανη Κυρία Αθανασία Τσατσάκου, την Καθηγήτρια Κυρία
Στέλλα Δρούγου, τους καθηγητές Κυρίους Δημήτριο Λυπουρλή, Αλκιβιάδη Χαραλαμπίδη, Βασίλειο Κάλφα, Αριστοτέλη Μέντζο και τα μέλη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου μας, τον Καθηγητή Κύριο Σταύρο Αυγολούπη,
την αρχιτέκτονα Κυρία Μαρία Τσαμουρτζή και τον πολιτικό μηχανικό Κύριο Θεόδωρο Τσαμούρη, οι οποίοι μη
φειδόμενοι κόπων και χρόνου, με πολύωρες, συνήθως
νυχτερινές, συνεδριάσεις και αφιλοκερδώς, έφεραν σε
αίσιο τέλος μια πολύ δύσκολη αποστολή.
Ευχαριστίες και συγχαρητήρια μαζί εκφράζουμε στο
γλύπτη Καθηγητή Κύριο Γεώργιο Τσάρα για το σεβασμό
και το μέτρο που επέδειξε την ώρα της καλλιτεχνικής
σύλληψης και υλοποίησης του τεράστιου θέματος που
έφερε εις πέρας. Ο ανδριάντας πράγματι αποδίδει με
θαυμάσιο τρόπο την προσωπικότητα του Αριστοτέλη
και εκφράζει το φιλοσοφικό βάθος της.
Τέλος, θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκ-
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Η ομιλία
της καθηγήτριας της Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Α.Π.Θ.
κ. Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου
Θέμα: Αριστοτέλης, ο κορυφαίος Πανεπιστήμων Φιλόσοφος
Φυσικά, Περὶ οὐρανοῦ, Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, Μετεωρολογικὰ, Περὶ ψυχῆς, Περὶ αἰσθήσεως, Περὶ μνήμης, Περὶ
τὰ ζῷα ἱστορίαι, Περὶ ζῴων γενέσεως, Μετὰ τὰ φυσικὰ,
Ἠθικὰ Νικομάχεια, Ἠθικὰ Εὐδήμεια, Πολιτικά, ῾Ρητορικὴ,
Ποιητική.
Ήταν, λοιπόν, ο Αριστοτέλης, ένας πνευματικός
κολοσσός, το έργο του οποίου προσέφερε την πνευματική γέφυρα για να συναντήσει η Δυτική σκέψη τη
διανόηση της Ανατολής. Είναι ο φιλόσοφος, ο οποίος
άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στοχασμού του στον
Αραβικό κόσμο, στη Βυζαντινή λόγια παράδοση και στη Μεσαιωνική διανόηση
της Ευρώπης, σημάδια που ύστερα από
μία πορεία είκοσι-πέντε αιώνων συνεχίζουν να δίνουν το παρόν στο πνευματικό
γίγνεσθαι του Δυτικού πολιτισμού, αποτελώντας αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομάτι της πολιτιστικής του κληρονομιάς. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο το Αριστοτελικό
έργο χαρακτηρίζεται από οικουμενικότητα,
διαχρονικότητα και επικαιρότητα, στοιχεία
μοναδικά, ίσως, ως προς το μέγεθος και
την ακτινοβολία τους στην ιστορία εξέλιξης όλου του
ανθρώπινου πνεύματος.
Tί έχει συμβεί όμως μ’ εκείνο το μέρος του Aριστοτελικού έργου, που μ’ ένα όνομα ονομάζουμε Αριστοτελική Φυσική Φιλοσοφία;
Aυτό έμεινε δυστυχώς για πολλούς αιώνες υποβαθμισμένο, και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε, ότι η Aριστοτελική Φυσική Φιλοσοφία δεν περιορίζεται μόνον
στην πραγματεία του φιλοσόφου που φέρει τον τίτλο
Φυσικά, αλλά περιλαμβάνει πολλές άλλες ιδιαίτερα σημαντικές πραγματείες, όπως το Περὶ οὐρανοῦ, το Περὶ
γενέσεως καὶ φθορᾶς και τα Μετεωρολογικά, καθώς και
τα βιολογικά και ψυχολογικά του έργα.
Προσφέρεται, λοιπόν, ένα θαυμάσιο υλικό στον τομέα αυτόν του Αριστοτελικού έργου για να μπορέσουμε
να μελετήσουμε σε βάθος τη σχέση του Σταγειρίτη φιλοσόφου με την επιστήμη και την επιστημονική σκέψη, με
προεξάρχοντα, κατά τη γνώμη μου, τα εξής τρία σημεία:
Tο πρώτο είναι, ότι ο Αριστοτέλης έχει θέσει τα θεμέλια
των κυριοτέρων κλάδων των επιστημών. Tο δεύτερο, ότι
έχει προσφέρει τις βάσεις του σύγχρονου κλάδου που

Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα εξαιρετικής σημασίας γεγονός. Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τιμά
σήμερα για πρώτη φορά στα 85 χρόνια από την ίδρυσή του, με έναν ανδριάντα, τον Σταγειρίτη Φιλόσοφο
Αριστοτέλη, τον μεγάλο στοχαστή της αρχαιότητας.
Τιμά τον φιλόσοφο, η σκέψη του οποίου άσκησε μία
αδιάλειπτη επίδραση στην ανθρώπινη διανόηση σ’ ένα
διάστημα είκοσι-πέντε αιώνων και έθεσε τα θεμέλια
για την ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε σήμερα Δυτικό πολιτισμό. Η συμβολή του Σταγειρίτη φιλοσόφου
στους τομείς της Μεταφυσικής, της Λογικής, της Ηθικής και Πολιτικής φιλοσοφίας
μελετήθηκε στο πέρασμα των αιώνων και
αναγνωρίσθηκε η αξία της περισσότερο
από κάθε άλλη πτυχή της φιλοσοφίας του.
Για τη σημερινή μου, ωστόσο, ομιλία,
επέλεξα να φωτίσω μία άλλη, εξίσου σημαντική, λιγότερο όμως γνωστή και ιδιαίτερα
αδικημένη για πολλούς αιώνες, πτυχή του
Αριστοτελικού έργου. Τη σχέση του Αριστοτέλη με τις επιστήμες και τη βαθειά
εννοιολογική συγγένεια που συνδέει την
Αριστοτελική Φιλοσοφία με τη σύγχρονη επιστημονική
σκέψη.1
Θα ήθελα, λοιπόν, σήμερα να σας καλέσω να με
ακολουθήσετε σε ένα σύντομο οδοιπορικό, όπου θα
προσπαθήσω να δείξω για ποιους λόγους πιστεύω, ότι
ο Aριστοτέλης, ο Mακεδόνας φιλόσοφος, μαθητής του
Πλάτωνα και δάσκαλος του Mεγάλου Aλεξάνδρου, που
γεννήθηκε στα Στάγειρα της Xαλκιδικής το 384 π.Χ.,
μπορεί δίκαια να θεωρηθεί, εκτός των άλλων, και ως ο
κορυφαίος πανεπιστήμων φιλόσοφος.
Όπως προκύπτει από τις σωζόμενες τουλάχιστον
πραγματείες του, ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με ένα
εκπληκτικό εύρος θεμάτων, και συνέγραψε ένα έργο
πολυσχιδές και ογκωδέστατο, το οποίο κάλυπτε όλους
τους βασικούς με τα σημερινά δεδομένα κλάδους της
φιλοσοφίας και των επιστημών. Οι τίτλοι μερικών από
τις 150, όπως υπολογίζεται, πραγματείες που συνέγραψε στα 62 χρόνια που έζησε (384-322 π.X.) μπορούν να
μας δώσουν μία εικόνα για το εύρος των ενδιαφερόντων του φιλοσόφου: Κατηγορίαι, Περὶ ἑρμηνείας, Ἀναλυτικὰ πρότερα, Ἀναλυτικὰ ὕστερα, Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι,

1. Τη θέση μου αυτή για μία νέα ανάγνωση της Αριστοτελικής Φυσικής Φιλοσοφίας την αναπτύσσω στο πρόσφατο βιβλίο
μου, Ο Αριστοτέλης Σήμερα. Πτυχές της Αριστοτελικής Φυσικής Φιλοσοφίας υπό το Πρίσμα της Σύγχρονης Επιστήμης (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2010).
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στηρίζεται σε μία ιεραρχική κατάταξη των μορφών με
τις οποίες εμφανίζονται τα έμβια όντα, όπου ξεκινάμε
από τις κατώτερες μορφές των φυτών και φθάνουμε
στο ανώτερο είδος που είναι ο άνθρωπος (βλ. Περὶ τὰ
ζῷα ἱστορίαι, 490b 16-20). Στην ταξινόμηση αυτή των
έμβιων όντων, η οποία δίνεται σε ένα κάθετο σχήμα, είναι σαν να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια μιας κλίμακας
καθώς προχωρούμε από τα απλούστερα στα συνθετότερα είδη. Για τον λόγο αυτό είναι γνωστή ως φυσική
κλίμακα (scala naturae). Δεν συνοδεύτηκε όμως από μια
εξελικτική θεωρία, όπως αυτή που διατυπώθηκε πολλούς αιώνες αργότερα από τον Δαρβίνο.
*
Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο σημείο συμβολής
της Αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας, αυτό που αναφέρεται στη σχέση του Aριστοτέλη με τη Φιλοσοφία
της Eπιστήμης. Αξίζει να προσέξουμε εδώ το γεγονός,
ότι η γνώση, το ἐπίστασθαι, (βλ. Ἀναλ. Ὕστερα 71a 21-33)
για τον Aριστοτέλη, συνίσταται στην κατανόηση. Και,
επομένως, για να πούμε ότι έχουμε επιστημονική γνώση
κάποιου πράγματος πρέπει να έχουμε φθάσει στη γνώση των αιτίων. Συντελείται έτσι εδώ ένα εξαιρετικής σημασίας βήμα για το ανθρώπινο πνεύμα, μία μετατόπιση
του ενδιαφέροντος από τη γνώση του «τί ἐστι» («quid»),
στη γνώση του «διὰ τί ἐστι», («propter quid»). Αυτό, θα
έλεγα, αποτελεί ένα κομβικό σημείο της συμβολής του
Σταγειρίτη φιλοσόφου στη γένεση της επιστήμης όπως
την εννοούμε σήμερα.
Πώς όμως θα γνωρίσουμε τα αίτια; Για να γνωρίσουμε τα αίτια, δηλώνει ο Σταγειρίτης, πρέπει να γνωρίσουμε τη δομή των πραγμάτων· και για να γνωρίσουμε τη
δομή, πρέπει να γνωρίσουμε την ουσία τους, το τί ἦν
εἶναι. Αναπτύσσει έτσι μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
θεωρία για την αιτιότητα, μοναδική στην ιστορία της
Φιλοσοφίας και της Eπιστήμης, εφόσον ορίζει τέσσερα
αίτια: το υλικό, το ποιητικό, το τελικό και το μορφικό.
Στο Aριστοτελικό, λοιπόν, μοντέλο του φυσικού κόσμου κεντρική θέση κατέχει το οντολογικό ζεύγος ύλης
και μορφής. Η τελευταία αποτελεί την “εσωτερική φύση
ενός πράγματος που εκφράζεται στον ορισμό του, στο
διάγραμμα της δομής του”. Αν θέλαμε, μάλιστα, να μιλήσουμε με σύγχρονους όρους, το αντίστοιχο της μορφής
θα ήταν λ.χ. το ατομικό βάρος, ή ο ατομικός αριθμός,
όπως ορίζονται στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων
από τη Χημεία. Η χημική τους δηλαδή σύσταση, όπως
το H2O για το νερό, ή όπως η μάζα και το ηλεκτρικό
φορτίο των στοιχειωδών σωματίων στο εσωτερικό της
σύστασης του ατόμου.
*
Θα πρέπει εδώ να θυμόμαστε, ότι η μορφή, ή με άλλα
λόγια το τί ἦν εἶναι, ή το εἶδος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, βρίσκεται μέσα στα ίδια τα αισθητά πράγματα (in
rebus) και όχι σε έναν κόσμο υπεραισθητό όπως είναι
ο κόσμος των ιδεών του Πλάτωνα. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, προσπάθησε να εκφράσει μέσα σ’ όλο το έργο του

ονομάζουμε Φιλοσοφία της Eπιστήμης, εφόσον ασχολείται με θέματα της επιστημονικής μεθόδου, καθώς και
με το πρόβλημα των αρχών και θεμελίων της γνώσης. Το
τρίτο, τέλος, σημείο, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου
και το πιο εντυπωσιακό, είναι ότι προσφέρει τις οντολογικές κατηγορίες για να κατανοήσουμε σήμερα με βάση
τα νέα δεδομένα τον φυσικό κόσμο. Ας εξετάσουμε λοιπόν το καθένα από τα σημεία αυτά χωριστά.
*
Όσον αφορά στο πρώτο σημείο, το επιστημονικό
δηλαδή έργο του Σταγειρίτη, αξίζει να μνημονεύσουμε τον πλούτο των παρατηρήσεών του στον χώρο της
Aστρονομίας, της Mετεωρολογίας, της Φυσικής, της Ψυχολογίας, ανεξάρτητα αν οι απόψεις που διατύπωσε
μπορούν όλες με τα σημερινά δεδομένα να θεωρηθούν ορθές. Το πλήθος και το είδος των ερευνών που
έκανε ο ίδιος στην περίοδο της παραμονής του στην
Άσσο της Μικράς Ασίας, στη Λέσβο και στη Μακεδονία τον καθιστούν έναν πρωτοπόρο για την εποχή του.
Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσουμε ότι ο Aριστοτέλης κέρδισε τη φήμη του ως ερευνητού-επιστήμονα
κυρίως χάρη στο έργο του στο χώρο της Zωολογίας και
Bιολογίας. Άλλωστε, οι μελέτες του πάνω στα έμβια μας
επιτρέπουν να τον χαρακτηρίσουμε ως τον πατέρα της
Βιολογίας και ως τον σημαντικότερο βιολόγο της αρχαιότητας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δαρβίνος, ο οποίος
διάβασε την Αριστοτελική πραγματεία Περὶ ζώων μορίων στα 1882—δηλαδή πολύ αργότερα από την πρώτη δημοσίευση του βιβλίου του On the Origin of the
Species—έγραψε σε μια επιστολή του στον φιλόλογο
και φυσιοδίφη William Ogle, ότι δεν είχε καταλάβει
ποτέ πριν διαβάσει το βιβλίο αυτό την τεράστια συμβολή του Αριστοτέλη στην επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι αν επιχειρούσαμε
να συγκρίνουμε τον Αριστοτέλη με τον Λινναίο και τον
Cuvier, οι τελευταίοι θα έμοιαζαν μαθητές του.
Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε, ότι εκτός από τον
τεράστιο πλούτο πληροφοριών που συνέλεξε, είτε
ο ίδιος ο φιλόσοφος, είτε οι μαθητές του, αλλά και οι
στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου στην εκστρατεία του,
συμβουλευόταν επίσης και γραπτές πηγές. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι ο Αριστοτέλης είχε μια πλουσιότατη βιβλιοθήκη και είναι ο πρώτος στην αρχαιότητα που γνωρίζουμε ότι συνέλεγε βιβλία. Πιστεύεται, μάλιστα, ότι
οι Πτολεμαίοι βασιλείς της Aιγύπτου χρησιμοποίησαν
το δικό του παράδειγμα για να στήσουν την περίφημη
Aλεξανδρινή βιβλιοθήκη.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι το έργο του
Σταγειρίτη δεν έχει αξία μόνον για τις λεπτομερέστατες
περιγραφές όλου του φυσικού και βιολογικού βασιλείου που μας άφησε, αλλά κυρίως για τις ταξινομήσεις
στις οποίες προχώρησε και οι οποίες απετέλεσαν τη
βάση για την επιστήμη της Ταξινόμησης. Το χαρακτηριστικό της ταξινόμησης αυτής, η οποία θα πρέπει να
πούμε συνέχισε να ισχύει έως τον 18ο αιώνα, είναι ότι
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Μέσα, λοιπόν, από το πλήθος των νέων εντυπωσιακών ανακαλύψεων στους τομείς αυτούς αρχίζει να
γίνεται φανερό, ότι είναι ανάγκη να αναζητήσουμε
νέες κατηγορίες και εννοιολογικά σχήματα για να κατανοήσουμε τη δομή και τον χαρακτήρα του φυσικού
κόσμου. Αυτές ακριβώς οι κατηγορίες και τα εννοιολογικά σχήματα έχουν έναν έντονα Aριστοτελικό χαρακτήρα. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα αναφερθώ σε
μία θεμελιώδη έννοια της φυσικής, αυτήν της ύλης, για
την οποία ο Αριστοτέλης ανέπτυξε πριν από δυόμιση
χιλιάδες χρόνια μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη θεωρία. Υποστήριξε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να
υπάρχει σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο από αυτό του αισθητού κόσμου μία θεμελιώδης διάσταση της ύλης. Αυτή
την ονόμασε «πρώτη ὕλη», και υποστήριξε ότι αποτελεί
το έσχατο ὑποκείμενον, υπόστρωμα κάθε μεταβολής (βλ.
Φυσ. 192a 32-34). Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι
η πρώτη ὕλη, όπως την όρισε ο Αριστοτέλης, δεν έχει κανένα απολύτως χαρακτηριστικό γνώρισμα, είναι άμορφη
και απροσδιόριστη, και δεν απαντάται ποτέ ἐν ἐνεργείᾳ
με συγκεκριμένους χωροχρονικούς προσδιορισμούς,
αλλά μόνον ἐν δυνάμει.
Αν έτσι όμως έχουν τα πράγματα, τότι τι ακριβώς είναι αυτή η πρώτη ὕλη;
Σε αντίθεση προς τη στάση της πλειονότητας των
Αριστοτελιστών, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν
είναι τίποτε άλλο από «μία έννοια κενή περιεχομένου»,
θεωρώ ότι αν υπερβούμε τους περιορισμούς της Νευτώνειας Φυσικής και λάβουμε υπόψη μας τις τελευταίες
ανακαλύψεις στο χώρο της Kβαντικής Φυσικής, τότε θα
διαπιστώσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συνέλαβε
την πρώτη ὕλη ο Αριστοτέλης ξεπέρασε κατά πολύ την
εποχή του.
Τα κύρια σημεία της Αριστοτελικής θεωρίας που
ενδιαφέρουν εδώ είναι η απροσδιοριστία της πρώτης
ύλης και ο «δυνάμει» τρόπος της «ύπαρξής» της. Αυτά
ακριβώς τα χαρακτηριστικά προσφέρονται για να μας
επιτρέψουν να φωτίσουμε κάποιες εκπληκτικές αναλογίες που υπάρχουν στην αντίστοιχη εικόνα της ύλης
που αναδύεται μέσα από τον κόσμο της σύγχρονης Φυσικής.
Πράγματι, μόλις διαβούμε το κατώφλι των κβαντικών φαινομένων, ανοίγεται πλέον μπροστά μας ένας
κόσμος θαυμαστός. Τα διάφορα υπο-ατομικά «σωματίδια», δεν έχουν πλέον τις ιδιότητες που παραδοσιακά
αποδίδονται στην ύλη, εφόσον δεν είναι οι συμπαγείς,
σαφώς προσδιορισμένοι, αμετάβλητοι «δομικοί λίθοι»,
όπως συνέβαινε με τα Νευτώνεια άτομα. Αντίθετα,
έχουν μία ασταθή και εφήμερη «ύπαρξη», καθώς συντελείται, με όρους Aριστοτελικούς, ένα διαρκές πέρασμα
από την δυνάμει στην ἐν ἐνεργείᾳ κατάσταση.
*
Προσφέρεται, λοιπόν, ένα εκπληκτικό υλικό για να
πάρουν νέα ζωή οι Aριστοτελικές οντολογικές κατηγορίες και να καταδειχθεί ο διαχρονικός και επίκαιρος

την πεποίθηση, ότι για να μπορέσουμε να συλλάβουμε
το ουσιώδες, το σταθερό, το αμετάβλητο—κάτι το οποίο
επιδιώκει η επιστήμη—θα πρέπει να περάσουμε μέσα
από την προσεκτική εξέταση των εμπειρικών δεδομένων ( Βλ. Φυσ. 184a 16-21).
*
Έτσι, ύλη και μορφή καθώς και το αντίστοιχο οντολογικό ζεύγος του δυνάμει και ἐν ἐνεργείᾳ όντος αποτελούν
τους βασικούς πυλώνες της Αριστοτελικής θεωρίας για
τον φυσικό κόσμο. Mε απλά λόγια, λοιπόν, η πραγματικότητα για τον Aριστοτέλη, δεν εξαντλείται στα πράγματα της καθημερινής εμπειρίας, αυτά που γνωρίζουμε
με τις αισθήσεις, όπως πρεσβεύουν οι εμπειριστές και
οι σύγχρονοι θετικιστές. Όλα αυτά για τον Σταγειρίτη
αποτελούν μόνον εκείνο το μέρος του πραγματικού
που υπάρχει ἐν ἐνεργείᾳ με τους χωρο-χρονικούς προσδιορισμούς. Πέρα όμως και πίσω από όλα αυτά υπάρχει
και ο ἐν δυνάμει κόσμος, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμη στην ύπαρξη, κλείνει όμως μέσα του τη δυνατότητα
για κάθε μελλοντική πραγμάτωση.
Ποιος είναι, αλήθεια, ο κόσμος αυτός;
Mε απλά παραδείγματα, είναι ο ανδριάντας του Αριστοτέλη που υπήρχε ήδη δυνάμει μέσα στον ορύχαλκο, είναι ο σπόρος που φυτέψαμε στον κήπο μας και
κλείνει μέσα του τη δυνατότητα να γίνει μια όμορφη
ροδακινιά. Eίναι το έμβρυο στην κοιλιά της μάνας, που
κλείνει μέσα του τη δυνατότητα να γίνει κάποια στιγμή ένα νεογέννητο βρέφος, κ.ο.κ. Αν θέλαμε όμως να
προχωρήσουμε περισσότερο με όρους σύγχρονους,
θα λέγαμε, ότι περιπτώσεις του Αριστοτελικού δυνάμει
είναι και κάποιες ιδιότητες των σωμάτων, καθώς και οι
αιτιώδεις δυνάμεις, ακόμη και οι φυσικοί νόμοι.
*
Θα περάσω, τώρα, στο τρίτο και συναρπαστικότερο,
κατά τη γνώμη μου, σημείο συμβολής της Aριστοτελικής Φιλοσοφίας της Φύσης. Για να γίνει όμως κατανοητή η ιδιαίτερη σημασία που έχει σήμερα το Aριστοτελικό μοντέλο του φυσικού κόσμου, θα πρέπει να θυμόμαστε, ότι με την ανάπτυξη της επιστήμης από την
Αναγέννηση και μετά, με αποκορύφωμα τη Νευτώνεια
Φυσική, δημιουργήθηκε το μηχανιστικό-ντετερμινιστικό
κοσμο-είδωλο για τον φυσικό κόσμο, που ερχόταν σε
πλήρη διάσταση με το δυναμικό μοντέλο της Αριστοτελικής Φυσικής Φιλοσοφίας.
Η θεμελιώδης αυτή αντίθεση ήταν η κύρια αιτία που
οδήγησε στην αρνητική εκτίμηση της Αριστοτελικής
Φυσικής Φιλοσοφίας από την Aναγέννηση έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Tο σκηνικό όμως αυτό,
ευτυχώς, φαίνεται ότι έχει αρχίσει ν’ αλλάζει, κατ’ αρχήν
με την εμφάνιση της έννοιας της απροσδιοριστίας στον
χώρο των κβαντικών φαινομένων, αλλά και με την ανακάλυψη των εκπληκτικών διαφορών των μικροσωματίων σε σχέση με τους αμετάβλητους, συμπαγείς δομικούς
λίθους της ύλης της Κλασικής Φυσικής.
*
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χαρακτήρας τους. Το κέρδος όμως, όπως πιστεύω, δεν
είναι μόνον αυτό. Εκείνο που κυρίως προσπάθησα να
δείξω είναι, ότι η Αριστοτελική φιλοσοφία θεωρημένη
υπό το φως της σύγχρονης επιστήμης μας προσφέρει
ένα θαυμάσιο υλικό για να χτίσουμε τις εννοιολογικές
εκείνες γέφυρες που είναι σήμερα αναγκαίες για την
επανασύνδεση της επιστημονικής σκέψης με τον φιλοσοφικό στοχασμό. Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνούμε τον
στενό δεσμό που υπήρχε στην αρχαιότητα ανάμεσα
στη φιλοσοφία και στις επιστήμες, οι οποίες αποτελούσαν οργανικό μέρος του βασικού κορμού της φιλοσοφίας. Η θαυμαστή ανάπτυξη, ωστόσο, των εμπειρικών-πειραματικών επιστημών από την Αναγέννηση
και μετά, οδήγησε σταδιακά στο διαζύγιο μεταξύ φιλο-

σοφίας και επιστήμης που διακήρυξε στον 19ο αιώνα ο
Θετικισμός.
Σήμερα όμως γίνεται όλο και περισσότερο φανερό,
ότι είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους
και τον χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης και να
ανοίξουμε έναν δι-επιστημονικό διάλογο μεταξύ των
διαφόρων επιστημονικών κλάδων καθώς και μεταξύ της
φιλοσοφίας και των επιστημών. Στον διάλογο ακριβώς
αυτό η γνωριμία με το έργο του Σταγειρίτη φιλοσόφου
Αριστοτέλη, όπως ελπίζω να έχω δείξει, μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα προσφέροντας τη γέφυρα για την αποκατάσταση της χαμένης ενότητας της γνώσης, αλλά και τα
εννοιολογικά εργαλεία για τη βαθύτερη κατανόηση των
θαυμαστών ανακαλύψεων των σύγχρονων επιστημών.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ
Ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ.
νία): 347-335 π.Χ.
Ο Αριστοτέλης απασχολείται με τον κόσμο των
ζώων και των φυτών.
3. Δεύτερη αθηναϊκή περίοδος (περίοδος του Λυκείου):
335-322 π.Χ.
Ο Αριστοτέλης διατυπώνει τις τελικές του απόψεις
σχετικά με θέματα της κοινωνικής συμβίωσης των ανθρώπων.

Α. Σύντομη βιογραφία του
Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στα Στάγειρα (αλλιώς: στη Στάγ[ε]ιρο) της Χαλκιδικής. Πατέρας
του ήταν ο Νικόμαχος, λόγιος γιατρός στη μακεδονική
βασιλική αυλή. Μητέρα του ήταν η Φαιστιάδα από τη
Χαλκίδα. Ορφανεμένος από μικρός ανατράφηκε από
τον Πρόξενο από τον Αταρνέα της Μ. Ασίας. Σπούδασε
για είκοσι χρόνια στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου
έμεινε ως το θάνατο του δασκάλου του. Μετά το θάνατο του Πλάτωνα έφυγε από την Ακαδημία και την Αθήνα και εγκαταστάθηκε (347 π.Χ) στην ΄Ασσο, μια πόλη
στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από τη βόρεια
Λέσβο. Στην ΄Ασσο ή στη Μυτιλήνη γνώρισε το Θεόφραστο, που έγινε ο κατοπινός πιστότερος μαθητής και
συνεργάτης του. ΄Ελαβε ως σύζυγό του την Πυθιάδα,
με την οποία απέκτησε μια κόρη, επίσης Πυθιάδα.
Το 343 π.Χ., μετά από πρόσκληση του βασιλιά της
Μακεδονίας Φίλιππου, ανέλαβε την αγωγή του δεκατριάχρονου τότε διαδόχου του μακεδονικού θρόνου,
Αλέξανδρου. Στη Μακεδονία έμεινε ως το 335 π.Χ.
Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα, όπου συνέχισε
τις έρευνές του και δίδαξε στο Λύκειο.
Στην Αθήνα ο Αριστοτέλης δίδαξε για δεκατρία χρόνια, ερχόμενος συχνά σε αντίθεση με την Ακαδημία.
Αφιερώθηκε στη συγγραφή και τη διδασκαλία απέχοντας από οποιαδήποτε ανάμιξη στα πολιτικά της πόλης.
Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, το 323 π.Χ., κατηγορήθηκε από τους ηγέτες της αντιμακεδονικής μερίδας
για ασέβεια (οι πραγματικοί λόγοι πρέπει να ήταν πολιτικοί). Για να αποφύγει τις συνέπειες εγκατέλειψε για
δεύτερη φορά την Αθήνα (323 π.Χ.) και εγκαταστάθηκε
στη Χαλκίδα, τόπο καταγωγής της μητέρας του.
Πέθανε στη Χαλκίδα το 322 π.Χ. από στομαχικό νόσημα. ΄Ηταν εξηντατριών ετών. Αργότερα οι συμπατριώτες του Σταγειρίτες μετέφεραν τη σωρό του στα
Στάγειρα και την έθαψαν στην πόλη του, τον τόπο που
ονόμασαν «Αριστοτέλειον».
Η φιλοσοφική δραστηριότητα του Αριστοτέλη
μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους:
1. Πρώτη αθηναϊκή περίοδος (περίοδος της Ακαδημίας): 367-347 π.Χ.
Ο Αριστοτέλης ξεκινά από τους πλατωνικούς προβληματισμούς και αρχίζει να διαμορφώνει τη δική του
κοσμοθεωρία: απορρίπτει τη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα και διατυπώνει τις απόψεις του για τη διαλεκτική,
την τέχνη του λόγου και την επιστημονική απόδειξη.
2. Περίοδος των ταξιδιών (΄Ασσος, Μυτιλήνη, Μακεδο-

Β. Το σωζόμενο έργο του
Στα συγγράμματα που σώθηκαν ως εμάς ο Αριστοτέλης πραγματεύτηκε τα εξής θέματα:
1. Λογική (στα ακόλουθα έργα, σε όλα μαζί, δόθηκε
η ονομασία «Όργανον»= εργαλείο χρήσιμο στον άνθρωπο για την πνευματική του εργασία)
Κατηγορίαι. Περί ερμηνείας. Αναλυτικά πρότερα.
Αναλυτικά ύστερα. Τοπικά. Σοφιστικοί έλεγχοι.
2. Φύση και κόσμος
Φυσικά. Περί ουρανού. Περί γενέσεως και φθοράς.
Μετεωρολογικά. Περί τα ζώα ιστορίαι. Περί ζώων γενέσεως. Περί ζώων μορίων. Περί ζώων κινήσεως. Περί
ζώων πορείας. Μικρά φυσικά. Περί ψυχής.
3. Μεταφυσική
Μετά τα φυσικά
4. Ηθική φιλοσοφία
Ηθικά Νικομάχεια. Ηθικά Ευδήμια. Ηθικά μεγάλα
5. Πολιτική
Πολιτικά. Οικονομικά. Αθηναίων πολιτεία
6. Ρητορική και ποίηση
Ρητορική. Ποιητική
Γ. Ο χαρακτήρας των έργων του
Τα έργα του Αριστοτέλη διαιρούνταν, ήδη στην αρχαιότητα, σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκαν
κυρίως έργα-διάλογοι, με τα οποία ο φιλόσοφος απευθυνόταν σε πλατύ αναγνωστικό κοινό. Ονομάστηκαν
«εξωτερικά» και σήμερα διασώζονται μόνο μερικά
αποσπάσματά τους σε έργα άλλων συγγραφέων. Στη
δεύτερη ομάδα ανήκουν τα έργα που σώθηκαν ολόκληρα. Ονομάστηκαν «ακροατικά» ή «ακροαματικά»,
γιατί όλα τους ήταν τα χειρόγραφα ή οι σημειώσεις
που χρησιμοποιούσε ο φιλόσοφος στις παραδόσεις
του. Σήμερα διαβάζοντάς τα ο αναγνώστης μεταφέρεται στην αίθουσα όπου δίδασκε ο Αριστοτέλης και
γίνεται έτσι ακροατής και μαθητής του. Πρόκειται για
μοναδική περίπτωση στην αρχαία ελληνική γραμματεία.
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Ο ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ:
ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΡΕΤΑ ΠΟΛΥΜΟΧΘΕ ΓΕΝΕΙ ΒΡΟΤΕΩ,
,
ΘΗΡΑΜΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΒΙΩ,
,
ΣΑΣ ΠΕΡΙ, ΠΑΡΘΕΝΕ, ΜΟΡΦΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΝΕΙΝ ΖΑΛΩΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΤΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΝΟΥΣ ΤΛΗΝΑΙ ΜΑΛΕΡΟΥΣ ΑΚΑΜΑΝΤΑΣ.

Αρετή, που για σε πολύ μοχθεί
το γένος των ανθρώπων
κυνήγι εσύ το πιο λαμπρό
για όλη τη ζωή μας,
Παρθένα μου, για χάρη της μορφής σου
μοίρα αξιοζήλευτη λογιέται στην Ελλάδα
κανείς και να πεθάνει
και κόπους να υπομείνει
ασήκωτους, μεγάλους.

ΑΡΕΤΑ, ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟ Δ’ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΝΑΙΟΥΣΑ ΣΟΥΣ ΑΘΛΟΥΣ ΦΕΡΕΙΝ
.
ΩΔΕ ΠΑΡΕΣΜΕΝ ΕΤΟΙΜΟΙ
ΣΑΝ Δ’ ΑΓΡΕΥΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΙΝ ΦΙΛΟΤΙΜΩΣ
ΔΟΣ ΠΡΟΦΡΩΝ ΗΜΑΣ ΓΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΞΕΙΝ

Αρετή, που κατοικείς στο τέμενος
αυτό του Αριστοτέλη,
μπροστά σου εδώ βρισκόμαστε
έτοιμοι πάνω μας να βαστάμε
τους άθλους τους δικούς σου.
Δώσε καλόγνωμη σ’ εμάς
φιλότιμα ν’ αυξάνουμε
τη δόξα της Ελλάδας
αντλώντας δύναμη από σε.

Σημείωση: «Του Ύμνου αυτού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την πρώτη στροφή την αποτελούν οι πρώτοι πέντε στίχοι του Ύμνου εις την Αρετήν, που είχε συνθέσει ο Αριστοτέλης στη μνήμη του φίλου του Ερμεία, ηγεμόνα
του Αταρνέα στην απέναντι από τη Λέσβο ακτή της Μικράς Ασίας. Τη δεύτερη στροφή, που προσαρμόζει το θέμα
στο Πανεπιστήμιο, την έχει συνθέσει (1955) στη γλωσσική και μετρική μορφή της πρώτης ο καθηγητής Στυλιανός
Καψωμένος».
Βλ. 1. Δ.Ζ. Νικήτα, Ο Ύμνος στην Αρετή του Αριστοτέλη και ο Ύμνος του Α.Π.Θ., περιοδ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τ. 100/καλοκαίρι 2000, σελ.
137 και 183-193.
2. Β.Δ. Κυριαζοπούλου, Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976.
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ΓΛΥΠΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ
Φιλόλογος
Στις 25 Αυγούστου 2010 έγιναν τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Αριστοτέλη, που δώρησε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Ο Αριστοτέλης είναι από τους λίγους
φιλοσόφους που επανειλημμένα έγινε αντικείμενο
απεικόνισης στη νεοελληνική τέχνη, τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική. Με αφορμή την δωρεά
του Παγχαλκιδικού, θα αναφερθούμε με συντομία στις
γλυπτές παραστάσεις του φιλοσόφου στον ελλαδικό
χώρο.
Από αρχαίο επίγραμμα πληροφορούμαστε για την
εξωτερική εμφάνιση του Αριστοτέλη, σύμφωνα με το
οποίο ήταν: «σμικρός, φαλακρός, τραυλός, λάγνος,
προγάστωρ». Ο Διογένης Λαέρτιος (3ος αι. μ.Χ.) στο
έργο του «Βίων και γνωμών των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων» αναφέρει: «ούτος γνησιώτατος των Πλάτωνος μαθητών, τραυλός την φωνήν, ως φησί Τιμόθεος ο Αθηναίος εν τω Περί Βίων, αλλά και ισχνοσκελής,
φασίν, ην και μικρόμματος εσθητι τ’ επισήμω χρώμενος και δακτυλίοις και κουρά».
Σε αρχαίες επιγραφές καθώς και σε μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων αναφέρονται αγάλματα του Αριστοτέλη, τόσο ελληνικά πρωτότυπα όσο και ρωμαϊκά
αντίγραφα. Χαρακτηριστικότερη είναι η αναφορά του
Παυσανία στα «Ηλιακά», ο οποίος είδε άγαλμα του φιλοσόφου στην Ολυμπία.
Ως πρότυπο των νεοελληνικών παραστάσεων θε-

ωρούμε την προτομή της
Βιέννης, στην οποία στηρίζονται οι σύγχρονοι γλύπτες για την απόδοση της
κεφαλής του φιλοσόφου.
Την προτομή αυτή αντιγράφει το 1954 ο γλύπτης
Νίκος Περαντινός στον
Αριστοτέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η
προτομή του Περαντινού
βρίσκεται σε κόγχη του
παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, ανά- Ο Αριστοτέλης του Ν. Πεμεσα σε δύο μαρμάρινες ραντινού στο ΑΠΘ (1954).
πλάκες με τα ονόματα των
ευεργετών του Πανεπιστημίου. Η κεφαλή μένει πιστή στο πρότυπό της και φέρει το ίδιο κοντό γένι, το
πλατύ στόμα με σαρκώδες το κάτω χείλος, το μεγάλο
μέτωπο με τις ρυτίδες και τα λιγοστά μαλλιά.
Το 1960 ο ίδιος γλύπτης φιλοτέχνησε και την προτομή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι τοποθετημένη σε στήλη στον προθάλαμο της αίθουσας
τελετών, απέναντι από την προτομή του Πλάτωνα.
Ο γλύπτης Νικόλας το 1956 φιλοτέχνησε ολόσωμο
ανδριάντα του Αριστοτέλη, ύστερα από διαγωνισμό
που προκήρυξαν τοπικοί παράγοντες της Χαλκιδικής.
Το γλυπτό τοποθετήθηκε στα σημερινά Στάγειρα, δίπλα στον πύργο του Μαδέμ Αγά. Ο φιλόσοφος παριστάνεται όρθιος να κρατεί κλειστό ειλητάριο και με
ελαφρά πιο ελεύθερη απόδοση της κεφαλής από το
πρότυπο της Βιέννης. Ο Νικόλας συνέχισε να ασχολείται με τον Αριστοτέλη και τα επόμενα χρόνια, καθώς
το 1970 έκανε την προτομή στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Ελληνικό της Αττικής και το 1978
τις προτομές στο Εθνικό Ίδρυμα Μετεωρολογίας του
Λονδίνου και της «Βιβλιοθήκης των Αρχαιολόγων»
της Ουάσιγκτων.
Ο Φλωριναίος καλλιτέχνης Νικόλαος Δογούλης
φιλοτέχνησε το 1969 ανάγλυφη παράσταση για την
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Φλώρινας, με
τίτλο: «Ο Αριστοτέλης διδάσκων τον Μέγαν Αλέξανδρον». Ο τύπος αυτός με τον Αριστοτέλη να διδάσκει

Η προτομή του Αριστοτέλη στο Μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης στη Βιέννη.
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του συνθέσεις, δίνοντας
ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αντιφατικές κριτικές. Ωστόσο δεν παύει
να είναι ένα μνημειώδες
γλυπτό στην καρδιά της
Θεσσαλονίκης,
στην
ομώνυμη πλατεία, το
οποίο σηματοδοτεί αυτόν
το χώρο και τον προσδιορίζει.
Στην Πλατεία του Δημαρχείου στον Πολύγυρο,
με δωρεά των Ιωακείμ
και Δέσποινας Δέλλιου,
στήθηκε προ διετίας όρθιος ανδριάντας του Αριστοτέλη, έργο του γλύπτη Ο Αριστοτέλης του Νικόλα
Αθ. Αθανασιάδη. Το έργο στην Εθνική Μετεωρολογιστηρίζεται στη σύνθεση
κή Υπηρεσία (1970).
του γλύπτη Νικόλα με
καινούριο στοιχείο την προσθήκη δίπλα στο αριστερό
πόδι του φιλοσόφου ενός δοχείου με ειλητάρια.
Πάνω σε ψηλή στήλη από σκουρόχρωμο μάρμαρο
βρίσκεται προτομή του Αριστοτέλη σε πλατεία της
Ολυμπιάδας της Χαλκιδικής, δίπλα στα αρχαία Στάγειρα. Πρόκειται για μια στηθαία παράσταση, βασισμένη στο πρότυπο του Νικόλα, με πυκνή πτύχωση
του ιματίου και ακάλυπτο τον δεξιό ώμο.
Το έργο του Γεωργίου Τσάρα στήθηκε στην πλατεία
του κτιρίου Διοικήσεως του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απέναντι από τον ανδριάντα του Α. ΠαπαναΟ Αριστοτέλης του Νικόλα στα Στάγειρα (1956).

τον Αλέξανδρο είναι γνωστός και από τη ζωγραφική.
Από τις πιο γνωστές παραστάσεις του Αριστοτέλη
είναι το γλυπτό του Γιώργου Γεωργιάδη (1990), στην
πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Ο φιλόσοφος παριστάνεται καθιστός με ιμάτιο που καλύπτει
τον αριστερό ώμο αφήνοντας ακάλυπτο τον δεξιό. Ο
γλύπτης προσπάθησε να συνδυάσει παραδοσιακούς
τύπους (από τυπολογική και εικονολογική άποψη) με
«νέες γραφές» που ήδη τις είχε εφαρμόσει σε άλλες

«Ο Αριστοτέλης διδάσκων τον Μέγαν Αλέξανδρον», του
Ν. Δογούλη (1969, Φλώρινα).

Ο Αριστοτέλης του Γ. Γεωργιάδη στην Πλατεία
Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη (1990).
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στασίου. Είναι ορειχάλκινο και αποτελεί μια σύνθεση
με στοιχεία πρωτοτυπίας, η οποία αποσύνδεσε την εικόνα για τον Αριστοτέλη που καθιέρωσε κατά κάποιο
τρόπο ο Νικόλας με τον ανδριάντα του στα σημερινά
Στάγειρα. Ο Αριστοτέλης των Σταγείρων χαρακτηρίζεται από μια στατικότητα, σαν να «ποζάρει» για να
φωτογραφηθεί, ενώ του Πανεπιστημίου έχει μια κίνηση προς τα εμπρός με το χαρακτηριστικό ανασήκωμα
του δεξιού ποδιού. Τα έξι ειλητάρια που κρατεί στα
χέρια του υποδηλώνουν το πλήθος των φιλοσοφικών
και άλλων θεμάτων που απασχόλησαν το σοφό. Το κεφάλι του είναι μία παραλλαγή της γνωστής προτομής
της Βιέννης με λανθάνον χαμόγελο, που δεν διακρίνουμε σε προηγούμενες παραστάσεις του φιλοσόφου
μας.
Με το εξαιρετικό αυτό έργο του Τσάρα ολοκληρώνεται μια τριλογία παραστάσεων του Αριστοτέλη στη
νεοελληνική τέχνη: στατικός ο Αριστοτέλης των Σταγείρων, περιπατητικός ο Αριστοτέλης του Πανεπιστημίου και αναπαυόμενος ο Αριστοτέλης στην ομώνυμη
πλατεία της Θεσσαλονίκης.

Ο Αριστοτέλης του Α. Αθανασιάδη στον Πολύγυρο (2008).

Ο Αριστοτέλης στην Ολυμπιάδα (2009).

Ο Αριστοτέλης του Γ. Τσάρα στο ΑΠΘ (2010).
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
Δρ Αρχαιολογίας
ιμου Κλασικού Τείχους της πόλης, μέσα στην πυκνή
βλάστηση του Νότιου Λόφου. Η αξία του εντοπισμού
του έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι γνωρίζουμε πλέον τα ακριβή όρια και την έκταση που είχαν τα αρχαία
Στάγειρα κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους, αφού είναι βέβαιο ότι σ’ όλες τις άλλες πλευρές,
ακόμη και στα σημεία της κρημνώδους ακτής, η πόλη
βρεχόταν από την θάλασσα. Η ανασκαφή έδειξε ότι το
Νότιο αυτό τείχος οριοθετεί την πόλη προς τα νότια,
φράσσοντάς την από θάλασσα σε θάλασσα. Αποκαλύφθηκαν μέχρι τώρα μεγάλα του τμήματα μαζί και
με άλλα σημαντικά στοιχεία της ίδιας οχύρωσης (κυκλικοί και τετράγωνοι πύργοι, «κλίμακες ανόδου» στο
τείχος, οχετοί για τα όμβρια κ.λ.π.). Στο τμήμα αυτό
του τείχους έχουν ήδη γίνει αναστηλωτικές εργασίες
και διαμορφώσεις.
Η ακρόπολη των Σταγείρων, σχήματος περίπου
ορθογωνίου τριγώνου, εντοπίστηκε κι ανασκάφτηκε
στην κορυφή ακριβώς του Νότιου Λόφου της πόλης
και σ’ επαφή με το νότιο τείχος της. Μέσα σ’ αυτήν
αποκαλύφτηκαν μέχρι τώρα, τμήματα στρατιωτικών
εγκαταστάσεων και μια μεγάλη κυκλική δεξαμενή νερού, βάθους 4μ.
Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι βρέθηκε και ο κεντρικός υδροδοτικός αγωγός της πόλης (αποκαλύφτηκε, μέχρι τώρα, σε μήκος 40μ.), ο οποίος κατέβαζε
με πηλοσωλήνες το νερό από τον ορεινό όγκο στα νότια των Σταγείρων. Διαπερνά το νότιο κλασικό τείχος
λίγες δεκάδες μέτρα δυτικά της ακρόπολης.
Στον αντίστοιχο Βόρειο Λόφο της πόλης και απέναντι από το μαγευτικό νησάκι του Καυκανά («Κάπρος»
για τους αρχαίους), ήρθε στο φως κι ένα μεγάλο τμήμα (μέχρι τώρα 150μ.) του υστεροκλασικού τείχους
των Σταγείρων. Βρίσκεται αμέσως πάνω από την
κρημνώδη ακτή, ακολουθώντας πορεία ζιγκζαγκωτή.
Πρόκειται για το τείχος που έχτισε ο Φίλιππος Β’, κατά
παράκληση του Αριστοτέλη, αφού πρώτα ο ίδιος είχε
καταστρέψει την πόλη, το 348π.Χ.
Στην ίδια περιοχή του Βόρειου Λόφου αποκαλύφτηκαν διάφορα οικοδομήματα του 6ου αι.π.Χ., όπως
είναι ένα μεγάλο κυκλικό κτήριο, πιθανότατα ένα Θεσμοφόριο αφιερωμένο στη θεά Δήμητρα, καθώς κι ένα
Ιερό των αρχαϊκών χρόνων. Το Ιερό αυτό, αφιερωμένο σε μια γυναικεία θεότητα, βρίσκεται αμέσως πάνω

Οι πρόσφατες ανασκαφές στα Στάγειρα έχουν ήδη
δημιουργήσει ένα νέο αρχαιολογικό χώρο. Η θέση της
σημαντικής αυτής πόλης, που είναι σ’ όλους γνωστή
ως η γενέτειρα του Αριστοτέλη, ταυτίζεται με βεβαιότητα τόσο από τις αναφορές σ’ αυτήν των αρχαίων
συγγραφέων, όσο και από τις έρευνες σύγχρονων μελετητών. Εντοπίζεται αμέσως στα ΒΑ του σημερινού
χωριού της Ολυμπιάδας, πάνω σε μια ορεινή και πανέμορφη χερσόνησο που ονομάζεται «Λιοτόπι». Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη στους δύο συνεχόμενους και
χαμηλούς λόφους αυτής της χερσονήσου, τον Βόρειο
(που εισχωρεί βαθύτερα στη θάλασσα) και το Νότιο.
Τα Στάγειρα ιδρύθηκαν από Ίωνες αποίκους της νήσου Άνδρου, γύρω στα 650π.Χ. Μετά τους Περσικούς
Πολέμους έγιναν μέλος της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας,
κατά τον Πελοποννησιακό όμως Πόλεμο αποστάτησαν από τους Αθηναίους και συμμάχησαν με τους
Σπαρτιάτες (424π.Χ.). Αργότερα η πόλη προσχώρησε
στο «Κοινό των Χαλκιδέων», που είχε πρωτεύουσα
την Όλυνθο, ενώ το 348π.Χ. υπέκυψε στον Φίλιππο Β’,
ο οποίος και την κατέστρεψε, για να την επανιδρύσει
όμως ο ίδιος λίγα χρόνια αργότερα, προς τιμήν του
Αριστοτέλη, δασκάλου του Μ.Αλεξάνδρου. Σύμφωνα
με μια παράδοση, λίγο μετά το θάνατο του Αριστοτέλη στη Χαλκίδα (322π.Χ.), οι Σταγειρίτες μετέφεραν κι
έθαψαν τα οστά του στην πόλη τους, ιδρύοντας δίπλα
στον τάφο του μεγάλο Βωμό και καθιερώνοντας μεγάλη ετήσια γιορτή, τα «Αριστοτέλεια». Ο γεωγράφος
Στράβων, που έζησε στα χρόνια του Χριστού, σημειώνει ότι στην εποχή του η πόλη ήταν ήδη έρημη. Χίλια
περίπου χρόνια αργότερα (στον 10ο ή 11ο μ.Χ. αιώνα),
δημιουργείται ένας μικρός βυζαντινός οικισμός στο
Βόρειο Λόφο, στον οποίο ανήκουν το εντυπωσιακά
σωζόμενο διατείχισμα που τον ασφάλιζε και μια υδατοδεξαμενή στην κορυφή του ίδιου λόφου.
Οι ανασκαφικές έρευνες στα αρχαία Στάγειρα ξεκίνησαν δοκιμαστικά τον Σεπτέμβριο του 1990, ύστερα
και από τις επίμονες ενέργειες των κατοίκων της Ολυμπιάδας. Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αποφασίσθηκε η διενέργεια ανασκαφών ευρύτερης
κλίμακας. Μολονότι οι ανασκαφές αυτές βρίσκονται
ακόμη στην αρχή τους, τα αποτελέσματά τους κρίνονται πολύ σημαντικά:
Από τα σπουδαιότερα είναι ο εντοπισμός του πρώ17
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επίμηκες κτήριο (διαστάσεων 7 Χ 27 μ.), χτισμένο με
μαρμάρινους κυρίως γωνιολίθους. Η πρόσβαση στη
Στοά γινόταν με μνημειακή κλίμακα στην πρόσοψή
της, την οποία πρέπει να φανταστούμε με κίονες στη
σειρά. Τους άλλους τρεις τοίχους της περιτρέχει εσωτερικά ένα λίθινο κάθισμα («θρανίο»). Για τη στήριξη
της στέγης, υπήρχε εσωτερική κιονοστοιχία με οκτώ
κίονες στο μέσο του πλάτους της, από τους οποίους
σώθηκαν μόνον οι μαρμάρινες βάσεις τους.
Σε μικρή απόσταση ανατολικά αυτής της στοάς,
ήρθαν στο φως, λαξεύματα δημόσιων αποθηκών της
πόλης και καταστήματα με μεγάλα αποθηκευτικά πιθάρια στο δάπεδο τους.
Στις νότιες υπώρειες του Βόρειου Λόφου αποκαλύφτηκαν σημαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα, μεταξύ
των οποίων τμήμα του αρχαιότερου τείχους της πόλης με την πύλη της (στο υπέρθυρο εικονίζονται ανάγλυφα και σε φυσικό μέγεθος ένας λέοντας και ένας
κάπρος αντιμέτωποι, με αρχαϊκή επιγραφή γραμμένη
βουστροφηδόν), ένα καλοδιατηρημένο μαρμαροθέτημα, διαστάσεων 4 Χ 6μ., με ορθογώνια κόγχη στο
κέντρο, η βάση πιθανότατα ενός μεγάλου βωμού και
ένα μεγάλο και επιμελημένο αψιδωτό οικοδόμημα
της υστεροκλασικής περιόδου, που διατηρείται μέχρι
ύψους 2μ.
Τέλος, στην κορυφή ακριβώς του Βόρειου Λόφου

από τον απότομο γκρεμό και αποτελείται από δύο
τετράπλευρους χώρους. Στον μεγαλύτερο απ’ αυτούς,
υπάρχουν ένας πρωτόγονος βωμός και μια τετράγωνη
μαρμάρινη εσχάρα θυσιών.
Με πυκνές ανασκαφικές τομές, σε διάφορα σημεία
της αρχαίας πόλης, ήρθαν στο φως και πολλά σπίτια
της κλασικής κι ελληνιστικής περιόδου. Μας δίνουν
σημαντικές πληροφορίες για την οικιστική οργάνωση
των Σταγείρων, η οποία, όπως φαίνεται, δεν θα διέφερε και πολύ (λόγω της έντονης κλίσης του ορεινού
εδάφους) από την αντίστοιχη στις σημερινές «Χώρες»
των ελληνικών νησιών. Πλήθος κινητών ευρημάτων
από τα σπίτια αυτά, μας πληροφορούν για τη ζωή και
την κοινωνία στην πόλη των Σταγείρων, κατά τον 5ο,
4ο και 3ο αιώνα π.Χ.
Σημαντικότερο αποτέλεσμα των τελευταίων ανασκαφικών περιόδων αποτελεί ο εντοπισμός της Αγοράς των αρχαίων Σταγείρων. Βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης και στον αυχένα μεταξύ των δύο της λόφων.
Στην περιοχή αυτή, που ήταν χτισμένα τα δημόσια
οικοδομήματα των Σταγείρων, αποκαλύφτηκαν ήδη
τμήματα κτηρίων του 6ου και 5ου αι.π.Χ., καθώς και
επιμελημένοι λιθόστρωτοι δρόμοι. Εδώ ήρθε στο φως
και μία κλασική Στοά, σημαντικό δημόσιο οικοδόμημα που συγκέντρωνε τους Σταγειρίτες για δημόσιες
συζητήσεις. Πρόκειται για ένα μεγάλο κι ορθογώνιο

Αεροφωτογραφία της χερσονήσου των αρχαίων Σταγείρων.
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(όπου υπάρχει κάστρο της υστεροβυζαντινής περιόδου), άρχισε ν’ ανασκάπτεται ένας μεγάλος αρχαϊκός
ναός, ο οποίος, κτισμένος με τεράστιους γρανίτινους
γωνιόλιθους, διατηρείται μόνον στο επίπεδο του κρηπιδώματος. Αποκαλύφτηκε, μέχρι τώρα, μόνον ο ένας
μακρύς του τοίχος (σε μήκος 33μ.), που διατηρείται σε
ύψος 1,80μ. Από τις μέχρι τώρα ανασκαφικές ενδείξεις,
συνάγεται ότι ο ναός ήταν δωρικού ρυθμού, με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά γλυπτά (κυμάτια ιωνικά, γείσο
με ανθέμια και άνθη λωτού εναλλάξ) και με πλαστική
διακόσμηση εξαιρετικής τέχνης στα αετώματα και τις
μετόπες του, όπως προκύπτει από αρκετά, αλλά διάσπαρτα τμήματα γλυπτών που βρέθηκαν.
Συγκεφαλαιώνοντας τα ιστορικά και αρχαιολογικά
δεδομένα για τα αρχαία Στάγειρα, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η πόλη είχε συνολική ζωή έξι περίπου αιώνων (από τα μέσα του 7ου μέχρι τα μέσα περίπου του
1ου αι.π.Χ.). Η μεγάλη της ακμή τοποθετείται στους
αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, ενώ ύστερα από
την καταστροφή της από τον Φίλιππο Β’ (348 π.Χ.)
η πόλη περνάει σε περίοδο παρακμής, η οποία την
οδηγεί σταδιακά στην ερήμωση. Χίλια περίπου χρό-

νια μετά την ερήμωσή της αυτή, αναφέρεται στην ίδια
θέση η ύπαρξη ενός μικρού μεσαιωνικού οικισμού (ή
καλύτερα κάστρου), που έφερε το όνομα «Λιβασδιάς»
και αργότερα «Λιψάσδα». Στον οικισμό αυτό ανήκουν
το βυζαντινό τείχος που οχύρωνε τον Βόρειο Λόφο,
καθώς και τα άλλα κτίσματα στην κορυφή του ίδιου
λόφου.
Σύμφωνα και με τα πρόσφατα ανασκαφικά δεδομένα, φαίνεται ότι η πρώτη κατοίκηση από τους αποίκους της Άνδρου έγινε μόνον στον Βόρειο Λόφο της
χερσονήσου, σ’ αυτόν δηλαδή που εισχωρεί βαθύτερα
στη θάλασσα. Με την πόλη αυτή σχετίζεται προφανώς το αρχαϊκό τείχος που είδαμε (με την πύλη και το
υπέρθυρο), πάνω ακριβώς στο οποίο θεμελιώθηκε αργότερα το βυζαντινό διατείχισμα. Στις αρχές όμως του
5ου αιώνα π.Χ., η αύξηση του πληθυσμού της πόλης
επέβαλε την επέκτασή της και στον γειτονικό Νότιο
Λόφο, με την κατασκευή σ’ αυτόν της πρώιμης κλασικής οχύρωσης. Με την επέκταση αυτήν, η επιφάνεια
της πόλης διπλασιάστηκε, αποκτώντας έτσι τον απαραίτητο ζωτικό χώρο για την στέγαση του αυξημένου
πλέον πληθυσμού της.

* * *

Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αναφορά στα «Μετεωρολογικά» του Αριστοτέλη
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ων Ελλήνων φιλοσόφων και κυρίως του Αριστοτέλη,
αποτέλεσαν τη βάση της σύγχρονης επιστήμης. Μια
επιστήμη που από τότε διατηρεί το ελληνικό της όνομα: Μετεωρολογία.

1. Εισαγωγή.
Είναι αλήθεια πως χιλιάδες χρόνια τώρα ο άνθρωπος ζει και κινείται πάνω στη γη σε ένα φυσικό περιβάλλον αρμονικό και περίπλοκο μαζί. Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αυτού περιβάλλοντος και ειδικότερα της ατμόσφαιρας επηρεάζουν άμεσα την ανθρώπινη επιβίωση και διαβίωση.
Η άμεση εξάρτηση από τον καιρό αλλά και το εντυπωσιακό των καιρικών φαινομένων τον έκανε να τα
παρατηρήσει και να τα ερμηνεύσει από πολύ νωρίς.
Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή των αρχαίων Ελλήνων υπήρξε αναμφισβήτητα μεγάλη. Τόσο η μυθολογία όσο και τα φιλοσοφικά κείμενα παρέχουν έναν
μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και
τις εικασίες εκείνης της εποχής.
Είναι κοινή η παραδοχή ότι οι θεωρίες των αρχαί-

2. Τα καιρικά φαινόμενα στην αρχαία Ελληνική
μυθολογία.
Αυτός που κατέχει την κυρίαρχη θέση στην ελληνική μυθολογία είναι ο Δίας, που αριθμεί 38 μετεωρολογικά επίθετα. Μεταξύ αυτών είναι: Κεραύνιος, Νεφεληγέρτης, Καιλενεφής, Υψιβρεμέτης, Αστεροπητής,
Ερίγδουπος, Ευάνεμος, Ικμαίος, Υέτιος, Όμβριος και
άλλα. Γενικά ο Δίας ο Ουράνιος αλλά και ο Χθόνιος
καθιερώνεται στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων,
όχι μόνο ως εξουσιαστής των καιρικών φαινόμενων
αλλά και ως ο μόνος θεός.
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Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, στο έργο
του «περί ανέμων υδάτων και τόπων» συμβούλευε
τους γιατρούς: να εξετάζουν την τοποθεσία και τον
προσανατολισμό της πόλης, το είδος των ανέμων, το
νερό, τον τρόπο ζωής, ώστε να μην τους διαφεύγουν οι
χαρακτηριστικές ασθένειες της περιοχής ούτε τα αίτια
της κάθε νόσου για να μην βρίσκονται σε αμηχανία
κατά τη θεραπεία των ασθενειών και κάνουν λάθη.
Αναφέρει επίσης και τις ενδεχόμενες νόσους κατά
περιοχές και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες κάθε
έτους. Αν ο χειμώνας π.χ. είναι ξηρός και φυσήξουν βόρειοι άνεμοι η άνοιξη θα είναι βροχερή και αν φυσήξουν
νότιοι άνεμοι τότε το καλοκαίρι θα φέρει αναγκαστικά
πυρετούς, οφθαλμίες και δυσεντερίες. Επίσης αναφέρεται και εξηγεί τις διαφορές στο χαρακτήρα και την
όψη των ανθρώπων, ανάλογα με τις κλιματολογικές
συνθήκες του τόπου που ζουν. Η κλιματική ομοιογένεια – σταθερότητα έλεγε επιφέρει ραθυμία, ενώ οι
φυσιολογικές αλλαγές του κλίματος δραστηριοποιούν
το σώμα και τη ψυχή του ανθρώπου.
Ένας άλλος φιλόσοφος που ασχολήθηκε με τη Μετεωρολογία είναι ο Αναξαγόρας. Υπήρξε φίλος του
Περικλή και έγραψε ένα σύγγραμμα με τίτλο «περί
φύσεως». Ο Αναξαγόρας δίδασκε ότι οι άνεμοι οφείλονται στη μεταβολή της πυκνότητας του αέρα, λόγω
των διαφορών της ηλιακής θερμότητας. Η άποψη
αυτή είναι γενικώς σωστή. Υπάρχει μαρτυρία ότι κάποτε που πήγε στην Ολυμπία φορούσε προβιά σαν να
επρόκειτο να βρέξει, κάτι που πραγματικά και έγινε.
Ο Αναξαγόρας επίσης μπόρεσε να εξηγήσει τη δημιουργία του χαλαζιού το καλοκαίρι στις θερμές περιοχές. Πίστευε ότι το χαλάζι σχηματίζεται όταν το νέφος
ωθείται προς την ανώτερη ατμόσφαιρα η οποία είναι
πιο κρύα, επειδή σε εκείνο το επίπεδο παύει η ανάκλαση των ακτινών του ηλίου και το νερό που υπάρχει σε
εκείνο το ύψος παγώνει.
Άλλος σχετικός φιλόσοφος ήταν ο Εμπεδοκλής.
Οι σύγχρονοί του τον ονόμαζαν «κωλισανέμαν» και
«αλεξανέμαν». Ο Τιμαίος αναφέρει ότι κάποτε που οι
ετησίες άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί, συμβούλεψε τους
αγρότες να γδάρουν γάιδαρους και να φτιάξουν ασκιά
τα οποία και να τοποθετήσουν γύρω από τους λόφους,
ώστε να προστατέψουν έτσι τη σοδιά τους, πράγμα
που έγινε.
Όμως το πρώτο πλήρες μετεωρολογικό έργο ανήκει στον Αριστοτέλη, ο οποίος δικαίως θεωρείται ως
ο πατέρας της Μετεωρολογίας. Το σύγγραμμά του με
τίτλο «τα μετεωρολογικά» αποτελεί το θεμέλιο της
Μετεωρολογίας ως επιστήμης και υπήρξε για πολλούς
αιώνες μετά, μέχρι και τον 17ο αιώνα, το μοναδικό
σύγγραμμα περί των καιρικών φαινομένων.
Στα μετεωρολογικά ο Αριστοτέλης παραθέτει θεωρίες κοινά αποδεκτές και τις σχολιάζει. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα σύννεφα, τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, τη
δρόσο, την πάχνη, τους «ετησίες» ανέμους και άλλα.
Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη είναι η άποψή του ότι οι

Πριν από τον Δία ο Ηλιος θεωρούνταν ότι είχε την
κυριαρχία του ουρανού. Σύμφωνα με τη μυθολογία,
το πρωί τον δρόμο στον ήλιο τον ανοίγει η θεότητα
Ηώς (αυγή) η ροδοδάκτυλη ή χρυσοπέδιλη . Στο έργο
της αυτό τη βοηθούν οι γιοί της : ο Εωσφόρος (Αυγερινός), ως προπομπός και οι άνεμοι Βορέας, Νότος,
και Ζέφυρος ως συνοδοί. Είναι αλήθεια πως μέσα από
τους μύθους αποκαλύπτονται τα χαρακτηριστικά των
ανέμων. Ο Νότος φέρνει βροχή, ομίχλη, γιατί προφανώς ο αέρας αυτός περνά πάνω από τη θάλασσα του
Αιγαίου και έτσι εμπλουτίζεται με υδρατμούς. Ο Βορέας είναι δυνατός και βίαιος και φέρνει το χιόνι ή το
χαλάζι αλλά μπορεί και να είναι ήπιος και δροσερός.
Άλλοι επίσης μύθοι εξηγούν καιρικά φαινόμενα που
διαφορετικά είναι ανεξήγητα. Όπως π.χ. το φαινόμενο
των Αλκυονίδων ημερών δηλ. των ηλιόλουστων ημερών μέσα στο καταχείμωνο, που υπήρχε στην αρχαία
Ελλάδα και υπάρχει και σήμερα στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον μύθο η Αλκυών ήταν κόρη του
Θεού των ανέμων Αίολου. Παντρεύτηκε με την άδεια
του Δία τον Κήυκα, γιο ενός θνητού βασιλιά. Ο Δίας
βέβαια έθεσε κάποιους όρους στο ζεύγος αυτό, τους
οποίους όμως τελικά δεν τήρησαν. Έτσι ο Δίας τους
τιμώρησε μεταμορφώνοντας τους σε θαλασσοπούλια,
Αλκυών και Γλάρο, και να γεννούν τα αυγά τους μέσα
στο καταχείμωνο, στους βράχους της παραλίας, έτσι
ώστε τα άγρια κύματα της θάλασσας να τα καταστρέφουν και με τον τρόπο αυτό να μην αναπαράγουν.
Τελικά το ζεύγος έδειξε μεταμέλεια, ζήτησε συγνώμη από τον Δία και ο εύσπλαχνος Δίας τους συγχώρησε και επανόρθωσε δίνοντάς τους ορισμένες ηλιόλουστες και χωρίς ανέμους μέρες, μετά τη χειμερινή τροπή του ηλίου, ώστε με ασφάλεια πλέον η Αλκυών να
γεννά και εναποθέτει τα αυγά της στους βράχους της
παραλίας, χωρίς τον κίνδυνο της καταστροφής τους.
Εξηγεί λοιπόν ο μύθος το φαινόμενο των Αλκυονίδων
ημερών ως δώρο του Θεού Δία.
Ένας άλλος σχετικός, χαρακτηριστικός μύθος είναι
αυτός του Αισώπου που λέει:.
Κάποτε ο Ήλιος και ο Βοριάς μάλωναν για το ποιος
είναι ο πιο δυνατός. Αποφάσισαν να αναμετρηθούν με
το να δοκιμάσουν τη δύναμή τους σε έναν οδοιπόρο,
με το ποιος θα τον καταφέρει να βγάλει το επανωφόρι
του. Ο Βοριάς άρχισε να φυσάει δυνατά αλλά μάταια.
Ο οδοιπόρος αντί να βγάλει το επανωφόρι του φόρεσε
ακόμη ένα. Στη συνέχεια προσπάθησε ο ήλιος ο οποίος
αρχικά «μετρίως προσέλαμψε» και ο οδοιπόρος άρχισε
έτσι να βγάζει τα περιττά ρούχα του. Στη συνέχεια ο
ήλιος αύξησε τη δύναμή του και έτσι ο οδοιπόρος αναγκάστηκε να βγάλει όλα τα ρούχα του και να κολυμπήσει σε ένα γειτονικό ποτάμι για να δροσιστεί. Έτσι
ο Αίσωπος θέλησε να περάσει το μήνυμα πως πολλές
φορές η πειθώ είναι πιο αποτελεσματική από τη βία.
Πέρα όμως από τη μυθολογία υπάρχουν σημαντικές αναφορές για τα καιρικά φαινόμενα στην αρχαία
φιλοσοφία.
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κτής των φιλοσόφων, λέει στον Σρειψιάδη ότι η βροχή
προκαλείται από τις νεφέλες (τα νέφη) και προσθέτει
χαρακτηριστικά: «είδες ποτέ βροχήν χωρίς νεφέλες?»
Θεωρείται πολύ πιθανό ότι οι Νεφέλες του Αριστοφάνους γράφτηκαν για να σατιρίσουν τους περί
τα μετεωρολογικά φαινόμενα ασχολούμενους εκείνη
την εποχή και μάλιστα και αυτόν ακόμα τον Σωκράτη.
Υπήρξαν περιπτώσεις που ο λαός αντέδρασε ζωηρότατα κατά των φιλοσόφων των οποίων οι γνώμες ήταν
αντίθετες προς τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Μία
τέτοια περίπτωση σημειώνεται την εποχή του Περικλέους, όπου είχε ψηφισθεί νόμος με τον οποίο όλοι
όσοι δίδασκαν θέματα που αφορούσαν την Μετεωρολογία μηνύονταν και καταδικάζονταν, με το σκεπτικό
ότι έτσι δήλωναν την απιστία τους προς τους θεούς.
Με βάση το νόμο αυτό δικάστηκε και οδηγήθηκε σε
εξορία ο Αναξαγόρας, γιατί υποστήριζε ότι τα μετέωρα δεν ήταν Θεϊκά αλλά φυσικά.
Η περίοδος 600π.Χ-1600 μ.Χ είναι γνωστή ως η
«περίοδος των εικασιών». Τότε γίνεται η θεμελίωση
της Μετεωρολογίας ως επιστήμης, με τη συμβολή κυρίως του Αριστοτέλη αλλά και άλλων φιλοσόφων της
κλασικής Ελλάδας.
Κατά τους δύο αιώνες (1600-1800 μ.Χ.) γίνεται η
ανακάλυψη των περισσοτέρων μετεωρολογικών οργάνων (όργανα φυσικής) και διατυπώνονται πολλοί
από τους βασικούς νόμους που διέπουν την κίνηση
στην ατμόσφαιρα και εξηγούν πολλά από τα καιρικά
φαινόμενα. Από εκεί και έπειτα η εξέλιξη της Μετεωρολογίας ως επιστήμης είναι συνεχής και αλματώδης.
Στο γεγονός αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά οι νέες
μέθοδοι έρευνας, οι μετεωρολογικοί δορυφόροι, και η
ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι
σήμερα η Μετεωρολογία αποτελεί μια ζώσα και απολύτως αναγκαία στον άνθρωπο επιστήμη.
Όλοι μας, μετεωρολόγοι και μη, υποκλινόμαστε στα
μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητας, στους μεγάλους
Έλληνες φιλοσόφους που με τις θεωρίες τους θεμελίωσαν και κατευθύνουν ακόμη και σήμερα την παγκόσμια σκέψη.
Αυτό που κατάφεραν είναι μοναδικό σ’ όλο τον κόσμο: κατάφεραν να βάλλουν τα θεμέλια της Ελληνικής σοφίας και σκέψης, της καθαρά επιστημονικής, σε
όλες τις θετικές επιστήμες, κάτι που δεν μπορεί σήμερα να διεκδικήσει, αλλά ούτε να αμφισβητήσει κανείς.
Ο Χριστός ίδρυσε τη Χριστιανική Θρησκεία στην
ανθρωπότητα όπως ο Σωκράτης θεμελίωσε τη Φιλοσοφία και όπως ο Αριστοτέλης την Επιστήμη.

διάφορες περιοχές της γης ούτε ήταν ούτε θα παραμείνουν υγρές ή ξηρές για πάντα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται σημαντικές αλλαγές. Πίστευε στην
περιοδικότητα των καιρικών φαινόμενων και σε αυτό
που σήμερα χαρακτηρίζουμε ως παγκόσμια κλιματική
αλλαγή.
Ο Θεόφραστος είναι ο διάδοχος του Αριστοτέλη
στο Λύκειο. Το όνομά του ήταν Τύρταμος και ο Αριστοτέλης τον ονόμασε Θεόφραστο για το «θεσπέσιον
της φράσεώς του». Στο σύγγραμμά του «περί ανέμων»
δίνει γενικά εκτενή περιγραφή τόσο για τους τοπικούς ανέμους όσο και για τους περιοδικούς γενικούς
ανέμους. Οι απόψεις του Θεόφραστου στο θέμα αυτό
ταυτίζονται με τις σημερινές.
Ο Θεόφραστος βέβαια θεωρείται ως ο πατέρας της
Βοτανικής.
Στην αρχαία Αθηναϊκή κοινωνία έχουμε τα πρώτα,
ανά τον κόσμο, μετεωρολογικά δελτία με την επωνυμία «παραπήγματα». Τα παραπήγματα ήταν ένα
είδος μετεωρολογικού δελτίου που σημειωνόταν
πάνω σε πέτρινες ή ξύλινες πινακίδες και αφορούσε
την πρόβλεψη του καιρού των Αθηνών για τις επόμενες μέρες και κυρίως όταν επρόκειτο να συνεδριάσει,στην ύπαιθρο φυσικά, η εκκλησία του Δήμου.
Για να εντοπίζεται η μέρα πρόβλεψης έβαζαν στην
οπή που υπήρχε στην πινακίδα, δίπλα στην συγκεκριμένη μέρα, έναν πάσσαλο. Σε αυτό ακριβώς οφείλεται
και η ονομασία αυτών των δελτίων ως παραπήγματα
(παραπήγνυμι=μπήγω στο πλάι). Οι συντάκτες αυτών
των δελτίων ήταν εμπειρογνώμονες θα λέγαμε μετεωρολόγοι. Ως τέτοιοι αναφέρονται οι: Μέτως, Δημόκριτος, Κόνων, Μητρόδωρος, ο Εύδοξος ο Κνίδιος, ο
Αέτιος ο Αντιοχεύς, ο Άρατος ο Σολεύς, ο Αριανός
ο Μετεωρολόγος, Βοηθός ο Σιδώνιος, Επίκουρος
ο Σάμιος, Ευκτήμων ο Αθηναίος, ο Θεόφραστος, ο
Ιπαλλος ο Κυβερνήτης, ο Ιππόδαμος ο Μιλήσιος και
ο Πoσειδώνιος ο Απαμεύς.
Αποσπάσματα παραπηγμάτων διεσώθησαν από τον
Γέμινο στο σχετικό του σύγγραμμα «εισαγωγή στα
φαινόμενα», όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτές οι προγνώσεις του καιρού δεν είναι αβάσιμες αλλά
ακριβή κλιματολογικά συμπεράσματα, προερχόμενα
από συστηματικές παρατηρήσεις των «Διοσημείων»
(σημεία του Δία ή σημεία των καιρών).
Τις παρατηρήσεις τους αυτές οι Αρχαίοι φιλόσοφοι
τις εκτελούσαν, σύμφωνα με μαρτυρία του Θεόφραστου και άλλων, σε διάφορες περιοχές της χώρας και
ιδιαίτερα σε υψηλά κατά προτίμηση σημεία έξω από
τις πόλεις, καλούμενα παρατηρητήρια. Ως τέτοια αναφέρονται το όρος Λεπέτυπνον στην Μήθυμνα και το
όρος Ίδη στην Τρωάδα.
Σχετικός και χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο διάλογος μεταξύ του Στρειψιάδη και του Σωκράτη στην
κωμωδία του Αριστοφάνους «Νεφέλες». Ο Στρειψιάδης απηχεί τις λαϊκές δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες
ο Ζεύς προκαλεί τη βροχή, ο δε Σωκράτης, υποστηρι-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Περογιαννάκη Χ., 1963 «Αριστοτέλους Μετεωρολογικά», τόμος 1ος, ΕΜΥ, Αθήνα.
2. Αριστοτέλης-Άπαντα, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Οι
Έλληνες, εκδόσεις Κάκτος, τόμος 13, σελ. 284, Αθήνα 1994.
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Αναδιφωντασ την ιστορια

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΤΟΥ Γ΄ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΠΡΟΞΕΝΟ M. COUSINERY ΣΤΑ 1793
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ
Θεολόγος - Φιλόλογος
τον επίσκοπο Ιερισσού και Αγ. Όρους1 (που τότε διέμενε εκεί), η οποία έγινε κάτω από δραματικές συνθήκες.
Να πώς μας περιγράφει ο ίδιος τη συνάντηση αυτή2:
«Στη μέση αυτής της ζοφερής σιωπής που επικρατούσε γύρω μου, ακούστηκε μια φωνή. Γυρίζοντας
το κεφάλι μου προς το μέρος από όπου ερχόταν και
όπου βρισκόταν μια μεγάλη πόρτα ανοικτή, διέκρινα στο βάθος της αυλής στην άκρη μιας εξέδρας τον
γέρο επίσκοπο, που διέμενε σε αυτό το χωριό, ο οποίος
απευθυνόμενος κατευθείαν σε μένα, με ρώτησε γιατί
και πώς είχα έρθει σε αυτά τα βουνά στο μέσο των
μολυσμάτων. Με εξόρκισε μετά να μην επικοινωνήσω με τους χωρικούς, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι
στην πεδιάδα, κάτω στα παραπήγματα, κάνοντάς μου
να παρατηρήσω ότι υπήρχαν ανάμεσά τους πολλές
οικογένειες μολυσμένες. Ευχαρίστησα τον καλοκάγαθο και σεβάσμιο ιεράρχη και βιάστηκα να βγω από το
άτυχο χωριό».

Ένας από τους γνωστούς ξένους περιηγητές στην
Ελλάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ήταν και
ο Γάλλος Πρόξενος της Θεσσαλονίκης M. Cousinery.
Στα 1793 ο Cousinery περιηγήθηκε στις πόλεις και τα
χωριά της Μακεδονίας. Ένας από τους τόπους περιήγησής του ήταν και η Χαλκιδική. Τις εντυπώσεις του
από την περιήγησή του αυτή ο Cousinery περιγράφει
σε βιβλίο του, που εξέδωσε στο Παρίσι το 1831 με τίτλο «Voyage dans la Macedoine», τ. Β΄.
Ο Cousinery ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Χαλκιδική από τη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η έδρα του. Η
πορεία που ακολούθησε ήταν: Θεσσαλονίκη - Γαλάτιστα - Χολομώντας - Λιαρίγκοβη (σημερινή Αρναία)
- Παλαιοχώρι - Ίσβορος (σημερινή Στρατωνίκη) - Μεταλλεία Κασσάνδρας - Ιερισσός και Ουρανούπολη.
Πριν φτάσει στον Ίσβορο επισκέφτηκε τον Τούρκο
Διοικητή των Μεταλλείων, που είχε τηνέδρα του κοντά στον Ίσβορο, στον Μαχαλά (σημερινά Στάγειρα),
όπου και διανυκτέρευσε.
Την επομένη το πρωί πήρε το δρόμο για τη θάλασσα, περνώντας μέσα από τον Ίσβορο που ήταν έρημος
από κατοίκους, γιατί οι κάτοικοι του χωριού μετά από
κάποια κρούσματα λοιμού, που παρουσιάστηκαν εκεί,
είχαν φύγει, για να αποφύγουν τη μετάδοσή του σε
αυτούς.
Περνώντας, λοιπόν, ο Cousinery μέσα από τον έρημο και σιωπηλό Ίσβορο είχε μια τυχαία συνάντηση με

Σημειώσεις
1. Πρόκειται για τον Ιγνάτιο τον Γ΄, τον μετέπειτα
Εθνομάρτυρα (1790-1821)
2. Τη μετάφραση από το πρωτότυπο έκανε η φιλόλογος κ. Χριστίνα Παπού με πρωτοβουλία του θεολόγου κ. Κ. Χιούτη, τους οποίους ευχαριστώ.

* * *

Επείγουσα έκκληση

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ
Ζητείται χορηγός για την έκδοση του Ε΄τεύχους του Περιοδικού μας,
που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο 2010.
Παρακαλούνται οι δυνάμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της
έκδοσης. Η δαπάνη για την έκδοση ενός τεύχους, με το ΦΠΑ, εγγίζει τα 1600 ευρώ.
Σημειώνεται ότι την έκδοση των μέχρι σήμερα τεσσάρων τευχών επιχορήγησε
ο ιατρός κ. Γεώργιος Βαγιωνάς,
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά δημόσια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310/318-840 και 6946/470-157
Το δ.σ.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Οι επίσημοι στο μνημόσυνο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής
της Αγίας Αναστασίας.

Οι αντιπροσωπείες των σχολείων Δήμων
Ανθεμούντα, Βασιλικών και Συκιάς.

Ο ομιλητής κ. Ζαφείρης Ι.
Οικονόμου, αρχιτέκτων.
Στο χώρο του μνημείου για την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση των στεφάνων.

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Η χορωδία του Δήμου Βασιλικών.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠ

Η προσφώνηση του Προέδρου του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου (φωτό αμέσως
μετά τα αποκαλυπτήρια)
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ΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ (25.8.2010)

Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οι ομιλητές
και τα μέλη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Με το τέλος της τελετής όλοι έτρεξαν να φωτογραφηθούν με το άγαλμα.
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Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. με τον
γλύπτη κ. Γ. Τσάρα και τον
Πρόεδρο του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, 18-23.6.2010

Στην Τροία

Στην Πέργαμο

Στα Μοσχονήσια. Ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών,
ερειπωμένος.

Στο Αϊβαλί. Ο Ναός της Αγίας Τριάδος, χορταποθήκη.

Στην αρχαία Έφεσο. Μπροστά στην Βιβλιοθήκη.

Στην Προύσα. Τα λουτρά της παλαιάς πόλεως.
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OI «ΧΑΛΚΙΔΕΙΣ ΕΠΙ ΘΡΑΚΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΘΑΒΩΡΗΣ
Καθηγητής Γλωσσολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Δῖον. Την Σάνην ο Ηρόδοτος την χαρακτηρίζει «πόλις
Ἑλλάς», ενώ ο Θουκυδίδης «Ἀνδρίων ἀποικίαν». Αυτές
οι πόλεις, τονίζει ο Ηρόδοτος, «τόν Ἂθω νέμονται», ενώ
ο Θουκυδίδης, πλην της Σάνης, ότι «οἰκοῦνται ξυμμίκτοις ἒθνεσι βαρβάρων διγλώσσων...».
Συνεχίζοντας την περιγραφή της διαδρομής της μεγάλης στρατιάς του Ξέρξη από τον Ελλήσποντο μέχρι
την Ἂκανθο, βρίσκει αφορμή ο Ηρόδοτος να αναφέρει
ότι και στη Θράκη υπήρχε πολύς ελληνικός πληθυσμός
ανάμεσα σε βάρβαρα θρακικά έθνη: Γράφει: «ἐν Θρηίκῃ ... ὃμιλός τε πολλός μὲν Ἓλλην περιοικέει, πολλὸς δὲ
καὶ βάρβαρος». Αλλού, κατονομάζοντας πολλά θρακικά
έθνη, σημειώνει: «οἱ ἐν Θρηίκῃ Ἓλληνες».
Όταν ο στόλος των Περσών πέρασε τη διώρυγα, λέγει ο Ηρόδοτος, ο Ξέρξης από την Ἂκανθο όπου βρισκόταν ακόμα, του έδωσε διαταγή να προχωρήσει και
να περιμένει τον πεζό στρατό στη Θέρμη. Στον κόλπο
στον οποίο κατέληγε η διώρυγα (τον Σιγγιτικό), αναφέρει ο Ηρόδοτος τις παραλιακές ελληνικές πόλεις: Ἂσσα,
Πίλωρον, Σίγγον και Σάρτην. Από δω προχώρησε ο
στόλος και έφτασε στο ακρωτήριο της Τορώνης, όπου
υπήρχε η πόλις Άμπελος. Εδώ κατονομάζει ο Ηρόδοτος τις πόλεις της περιοχής: Τορώνην, Γαληψόν, Σερμύλαν, Μυκήβερναν και Ὂλυνθον. Ο Θουκυδίδης αναφέρει
και την Λήκυθον στην περιοχή της Τορώνης «ὡς οὔσης
Χαλκιδέων». Από αυτές λέγει, (της «Σιθωνίης χώρης»),
ο Ξέρξης παραλάμβανε στρατό και πλοία, καθώς και
από τις πόλεις της περιοχής της Παλλήνης: Ποτίδαια,
Ἂφυτις, Νέα πόλη, Θέραμβος, Σκιώνη, Μένδη, Σάνη, και
έπειτα εκ των «ὁμουρεουσέων...τῷ Θερμαίῳ κόλπῳ» πόλεων: Λίπαξος, Κώμβρεια, Λισαί, Γίγωνος, Κάμψα, Σμίλα,
Αἲνεια. Ο Θουκυδίδης αναφέρει και πόλη Σπάρτωλον
τήν Βοττικήν (= των Βοττιαίων), Σκῶλον και Γαληψόν
«Θασίων ἀποικίαν».
Να σημειώσουμε εδώ ότι η τοποθεσία, (η θέση) ορισμένων από τις πόλεις αυτές δεν είναι εξακριβωμένη
εντελώς σήμερα, διότι κατά τη διάρκεια των χρόνων
που ακολούθησαν έχουν χαθεί. Ορισμένων πάλι τα
ονόματα επανέφερε σε χρήση το νέο ελληνικό κράτος.
Όπως είπαμε, όλες αυτές οι πόλεις (ἑλληνίδες κατά τον
Ηρόδοτο), την εποχή των δύο ιστορικών, Ηροδότου
και Θουκυδίδη (5ος αι. π.Χ), ήταν αυτόνομες πόλεις, περίπου όπως και στην νοτιότερη Ελλάδα (πόλεις κράτη),
ευρισκόμενες ανάμεσα σε βάρβαρους και δίγλωσσους

Μέχρι τον 4ο π.Χ. αιώνα στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής υπήρχαν αυτόνομες ελληνικές πόλεις, ανάμεσα
σε βαρβαρικούς λαούς, τις οποίες οι Χαλκιδείς, άποικοι
από τη Χαλκίδα της Εύβοιας, τις συγκρότησαν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε συνασπισμό, ιδρύοντας το «Κοινόν
των Χαλκιδέων».
O Φίλιππος Β΄ όμως, βασιλεύς των Μακεδόνων,
μετά τη διάλυση του «Κοινού των Χαλκιδέων» καταστρέφοντας την Ποτίδαια το 356 π.Χ., ενσωμάτωσε τις
πόλεις της Χερσονήσου ως επαρχία στο ισχυρό μακεδονικό κράτος, το οποίο κατάφερε να το επεκτείνει από
τη Θεσσαλία ως τη Θράκη.
Στη Χερσόνησο αυτή, η οποία την εποχή των δύο αρχαίων ιστορικών Ηροδότου και Θουκυδίδη (5ος αι.π.Χ.)
δεν είχε πάρει ακόμα το όνομα Χαλκιδική, αναφέρονται
από τους ιστορικούς πολλές ελληνικές πόλεις, όπως και
στη Μακεδονία και τη Θράκη, ορισμένες από τις οποίες
ιδρύθηκαν τον 8ο και 7ο αι. π.Χ., από αποίκους νοτιοτέρων ελληνικών πόλεων.
Ο Ηρόδοτος περιγράφοντας τη διαδρομή που έκανε η τεράστια στρατιά του Ξέρξη, κατά την εκστρατεία
εναντίον της Ελλάδος, από τον Ελλήσποντο ως την
Άκανθο κοντά στα σημερινά Νέα Ρόδα, όπου αποφάσισε να κατασκευάσει διώρυγα, (Πρόβλακας σήμερα), καταγράφει πρώτα πολλές ελληνικές πόλεις στη Θράκη.
Είναι λέγει η Μεσημβρία, «ἐσχάτη πρός ἑσπέρης πόλις»
η Στρύμη (Θασίων πόλις), ακολούθως η Μαρώνεια, η Δίκαια και τα Ἂβδηρα (πόλιας ελληνίδας). Έπειτα κοντά
στις εκβολές του Στρυμόνα, εκτός από την Μύρκινον,
αναφέρει «πόλιν Ελλάδα», την Ἂργιλον και κατόπιν την
Στάγειρον, επίσης «πόλιν Ἑλλάδα», στα παράλια της
Χερσονήσου.
Ο Θουκυδίδης αναφέρει την ύπαρξη «ἐπί Στρυμόνα»
και πόλη Ἀμφίπολη (τάς τὸτε καλουμένας Ἐννέα ὁδούς,
νῦν δὲ Ἀμφίπολιν).
Η Άκανθος οδήγησε τον Ξέρξη στην περιοχή του
Ἂθω, όπου κατασκεύασε τη διώρυγα. Γνώριζε τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο περσικός στόλος όταν
θέλησε να παρακάμψη τον Άθω (ὁ γάρ Ἂθως ἐστι ὂρος
μέγα τε καὶ ὀνομαστόν), που οι πρόποδές του καταλήγουν σε μέρος επίπεδο «χερσονοειδές», την Ἀκτή.
Στο μέρος αυτό οι δύο αρχαίοι ιστορικοί, αναφέρουν
ακριβώς τις ίδιες αρχαίες πόλεις: Σάνη, Θύσσος, Ἀκρόθωος (προφανώς ἂκρη +Ἂθως), Ὀλόφυξος, Κλεωναί,
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Χαλκιδῆς), προέρχονται από τη Χαλκίδα της Εὐβοιας, η
οποία πήρε το όνομα από μεταλλεία χαλκού της περιοχής, ενώ στη Χερσόνησο που πήρε το όνομα Χαλκιδική,
ειδικά μεταλλεία χαλκού, όσο ξέρω, δεν αναφέρονται.
Χαλκιδείς όμως της Εύβοιας αναφέρονται ως ιδρυτές
αποικιών, τόσο στην Κεντρική Ιταλία (Κύμη), όσο και
στη Σικελία (Νάξος, Λεοντίνοι, Κατάνη, Ζάγκλη, Ιμέρα
κ.ά). «Ἑλλήνων δὲ πρῶτοι Χαλκιδῆς ἐξ Εὐβοίας πλεύσαντες... Νάξον ὢκησαν» λέγει ο Θουκυδίδης.
Για να διακρίνονται όμως οι Χαλκιδείς αυτοί από
τους Χαλκιδείς αποίκους στη Χερσόνησο, στη βόρεια
Ελλάδα, ο Θουκυδίδης ονομάζει τους τελευταίους Χαλκιδῆς ἐπί Θράκης, όχι όμως ἐν Θράκη, όπως: Χαλκιδέας
τούς ἐν Εὐβοίᾳ ούτε ἐν Χαλκιδικῇ, διότι, όπως εἲπαμε,
δεν είχε πάρει ἀκόμα ολόκληρη η Χερσόνησος το όνομα Χαλκιδική. Ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί συχνά την
έκφραση ἐπί Θράκης, όπως τούς ἐπί Θράκης στρατιώτας,
τά επί Θράκης χωρία, επειδή τότε ως γνωστότερη περιοχή κοντά στη Χερσόνησο ήταν η Θράκη (οἱ πέραν
Στρυμόνος πρός βορέην Θρᾷκες).
Το βέβαιο είναι ότι τόσο οι Θρᾷκες ανάμεσα σε ελληνικές πόλεις, όσο και οι Πελασγοί και οι άλλοι βάρβαροι στη Χερσόνησο, αρχικά ως δίγλωσσοι, όπως ἀνέφερε ο Θουκυδίδης, με την πάροδο του χρόνου, όταν επί
Φιλίππου Β΄ το μακεδονικό κράτος κάλυψε ολόκληρη
την περιοχή, εξελληνίστηκαν. Ανάμεσα σ’αυτούς και οι
Βοττιαίοι.
Ότι το όνομα Χαλκιδική είναι το θηλυκό του επιθέτου
Χαλκιδικός (= των Χαλκιδέων) που ουσιαστικοποιήθηκε
(Χαλκιδική γῆ, χώρα) δεν γεννάται αμφιβολία. Φαίνεται
ότι, πλην της Ποτίδαιας αποικίας των Κορινθίων, στην
Τορώνη και την Ὄλυνθο, που ήταν από τις ονομαστότερες πόλεις της Χερσονήσου, επικράτησαν οι Χαλκιδείς
άποικοι, μολονότι ο Θουκυδίδης δεν τις κατονομάζει
ως αποικίες των. Των άλλων αποίκων από την Ἄνδρο,
την Ἐρέτρια, την Πελλήνη της Πελοποννήσου κ.λπ.
αναφέρει σχεδόν μόνο τις πόλεις και τους κατοίκους
των. Της Σκιώνης π.χ. «Σκιωναῖοι Πελληνῆς ... ἐκ Πελοποννήσου», της Μένδης «... πόλις ἐν τῇ Παλλήνη Ἐρετριέων αποικία», «... οἱ Μενδαῖοι», «Σκιωναίων και Μενδαίων», «Χαλκιδέας καί Ἀκανθίους», «... Ο Βρασίδας ἒχων
καί Χαλκιδέας ἐπί Ἄκανθον τήν Ἀνδρίων ἀποικίαν ὁλίγον
πρό τρυγήτου ἐστράτευσεν», «Διῆς». Αλλά και Τορωναῖοι
όπου το «Χαλκιδικόν γένος» και «εἰ τίς ἄλλος Χαλκιδέων» και Ποτιδαιᾶται και Ὀλύνθιοι.
Εντυπωσιακό είναι άλλωστε ότι τόσο την Τορώνη,
όσο και την Όλυνθο τις αναφέρει ο Θουκυδίδης ως :
Τορώνην την Χαλκιδικήν, Όλυνθον τήν Χαλκιδικήν, όπως
και την Νάξο της Σικελίας: Νάξον την Χαλκιδικήν.
Αλλά και το ιππικό των Χαλκιδέων το αναφέρει πότε
ως «ἡ Χαλκιδική ἳππος» και πότε «οἱ ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων». Επίσης για την Κύμη της Κ. Ιταλίας γράφει ότι
είναι «Χαλκιδική πόλις», καθώς και ότι στη Σικελία είναι «Χαλκιδικαί πόλεις» οι αποικίες των Χαλκιδέων της
Εύβοιας.
Γενικά όταν ο Θουκυδίδης χρησιμοποιεί το θηλυκό
επίθετο Χαλκιδική, προκειμένου για χώρα ή περιοχή,
εννοεί: των Χαλκιδέων. Γράφει π.χ. «Τήν τε Χαλκιδικήν

λαούς. Πολλές από αυτές αναφέρονται και ως αποικίες
νοτιοτέρων, νησιωτών κυρίως, Ελλήνων, των οποίων η
ίδρυση ανάγεται, όπως είπαμε, στον 8ο και 7ο π.Χ αιώνα.
Η Σάνη π.χ. ως αποικία των Ανδρίων, όπως η Στάγειρος
και η Ἅκανθος, η Ποτίδαια των (Δωριέων) Κορινθίων, η
Μένδη των Ἐρετριέων κ.λπ.
Ο Θουκυδίδης στην «Ξυγγραφή» του, κατά την εξιστόρηση του πολέμου μεταξύ Πελοποννησίων και Αθηναίων (ἐν ἒτεσι πεντήκοντα ... μεταξύ της Ξέρξου αναχωρήσεως καί τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου) αξιώνοντας η
κάθε πλευρά «ἂρχειν τῶν Ἑλλήνων», περιγράφει τις εκστρατείες των δύο αντιπάλων στη Χερσόνησο, με σκοπό να πάρουν με το μέρος τους τις αυτόνομες πόλεις
της. Ακολούθησαν πολιορκίες, εγκαταστάσεις φρουράς,
αλλεπάλληλες συμμαχίες και αποστασίες, ιδιαίτερα με
τις κυριότερες από αυτές :Ποτίδαια, Ὂλυνθος, Ἂκανθος,
Τορώνη, Μυκήβερνα, τις οποίες υπερασπίζονταν οι Χαλκιδείς (άποικοι της Χαλκίδας της Εύβοιας), οἱ Βοττιαίοι,
οι Κορίνθιοι (άποικοι στην Ποτίδαια). Στη διαμάχη αυτή
έλαβαν μέρος και Μακεδόνες και Θράκες, όπως «Περδίκκας ὁ Ἀλεξάνδρου, Μακεδόνων βασιλεύς» και «Σιτάλκης βασιλεύς των Θρακῶν». Αλλά και οι ίδιες οι πόλεις
είχαν δοσοληψίες μεταξύ των (ἐπ’αλλήλους στρατεύοντες) όπως π.χ. οι Ολύνθιοι την Μυκήβερναν «ἐπιδραμόντες εἷλον» καὶ τήν «Θυσσόν τήν ἐν τῷ Ἂθῳ Ἀκτῇ Διῆς
εἷλον», «... Διῆς τε οἱ ἐν Ἄθῳ ἀπέστησαν Ἀθηναίων πρός
Χαλκιδέας».
Κατά τη διαμάχη αυτή οι Θράκες του Σιτάλκη, ενώ
προηγουμένως Θράκες, Μακεδόνες και Αθηναίοι ήταν
σύμμαχοι, επιτέθηκαν εναντίον των Μακεδόνων, εισβάλλοντες στη Μακεδονία και νικώντας τους έφτασαν ως την Κάτω Μακεδονία.
Να αναφέρουμε εδώ ότι οι Βοττιαίοι, θρακικό έθνος,
κάτοικοι στην Κάτω Μακεδονία, αναγκάσθηκαν, ύστερα από πόλεμο, από τους Μακεδόνες του Περδίκκα
του Α΄(7ος αι. π.Χ.) να εγκαταλείψουν τη χώρα τους,
όπως και οι Πίερες, θρακικό έθνος επίσης. Και οι μεν
Πίερες κατέφυγαν στη Θράκη «ὑπό τό Πάγγαιον πέραν
Στρυμόνος, ὢκησαν Φάγρητα καὶ ἂλλα χωρία», το όνομα
της χώρας των όμως Πιερία έμεινε μέχρι σήμερα στη
Μακεδονία, οι δε Βοττιαίοι την εποχή του Θουκυδίδη
«νῦν ὃμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦσι», εννοώντας φυσικά
τους Χαλκιδείς της Χερσονήσου (τούς ἐπί Θράκης), ενώ
ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι, όταν ο στρατηγός των Περσών Αρτάβαζος πολιορκούσε την Όλυνθο, την πόλη
την είχαν οι Βοττιαίοι και στη συνέχεια την κατέλαβαν
οι Χαλκιδείς της Τορώνης. Το όνομα Βοττιαία έμεινε
στη Μακεδονία (εἰς τήν Βοττιαίαν καὶ Πιερίαν), γράφει ο
Θουκυδίδης, όπως και Βοττιαιΐς (μέχρι Λυδιεώ τε ποταμοῦ καὶ Ἁλιάκμονος, οἳ οὐρίζουσι γῆν τήν Βοττιαιΐδα καὶ
Μακεδονίδα), λέγει ο Ηρόδοτος. Τη χώρα όμως όπου
εγκαταστάθηκαν οι Βοττιαίοι, ως γείτονες με τους Χαλκιδείς, ο Θουκυδίδης την αναφέρει ως Βοττικήν (τήν τε
Χαλκιδικήν καἰ Βοττικήν και Μακεδονίαν, Σπάρτωλον
τήν Βοττικήν (όχι Βοττιαίαν).
Είναι φανερό επομένως ότι οι Χαλκιδείς της Χερσονήσου, χώρας γειτονικής με τη Θράκη και τη Μακεδονία, (κατά τον Ηρόδοτο Χαλκιδέες, κατά τον Θουκυδίδη
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καὶ τήν Βοττικήν και Μακεδονίαν», «τήν Χαλκιδικήν και
Βοττικήν ἐδήου» (ο Φορμίων, στρατηγός Αθηναίων). «
(Ο Βρασίδας) ἀφίκετο ὡς τόν Περδίκκαν και ἐς τήν Χαλκιδικήν» «ἄρας (ο Βρασίδας) ἐξ Ἀρνῶν τῆς Χαλκιδικῆς».
Να προσθέσουμε ακόμα ότι, εκτός από το θηλυκό
του επιθέτου, αναφέρει ο Θουκυδίδης και το ουδέτερο: Χαλκιδικόν (έθνος) στην Ακτή του Άθω: καί τι καὶ
Χαλκιδικόν ἒνι βραχύ, τό δὲ πλεῖστον Πελασγικόν, τῶν
καὶ Λῆμνον ποτε καὶ Ἀθήνας Τυρσηνῶν οἰκησάντων, καὶ
Βισαλτικόν καὶ Κρηστωνικόν καὶ Ἠδῶνες κατά δέ μικρά
πολίσματα οἰκοῦσι.
Αλλά και ο Ηρόδοτος αναφέρει χαλκιδικόν γένος, τη
μια φορά, όταν μαζί με Έλληνες της Θράκης, (Θράκες,
Παίονες, Εορδοί, Βοττιαίοι, Βρύγες, Πίερες, Μακεδόνες
και Περραιβοί κ.ά.) ακολούθησαν τη στρατιά του Ξέρξη ως τις Θερμοπύλες, και την άλλη, όταν ο Αρτάβαζος, κατά την πολιορκία της Ολύνθου την οποία «εἶχον...
Βοττιαῖοι» παρέδωσε την πόλη τῷ Χαλκιδικῶ γένεϊ =
στους Χαλκιδείς της Τορώνης, ὡς επιτρόπους «καὶ οὓτω
Ὂλυνθον Χαλκιδέες ἒσχον».
Αλλά και το αρσενικό επίθετο Χαλκιδικός αναφέρει ο
Θουκυδίδης: τόν ἐπί Θράκης Χαλκιδικόν πόλεμον. Πρόκειται γιά τόν πόλεμο «ἐπί τούς Χαλκιδέας» όταν ο «Σιτάλκης... Θρακῶν βασιλεύς, ἐστράτευσεν ἐπί Περδίκκαν
τόν Ἀλεξάνδρου, Μακεδονίας βασιλέα, καί ἐπί Χαλκιδέας
τούς ἐπί Θράκης».
Επομένως αρχικά οι «Χαλκιδῆς ἐπί Θράκης» πρέπει
να ήταν κυρίαρχοι της περιοχής μεταξύ Τορώνης τῆς
Χαλκιδικῆς και Ὀλύνθου τῆς Χαλκιδικῆς και οι κυριότεροι αντίπαλοι των αντιμαχομένων στη Χερσόνησο
όπως οι (Δωριείς) Κορίνθιοι της Ποτίδαιας, οι Αθηναίοι
και Πελοποννήσιοι, οι Μακεδόνες, οι Θράκες και όσες
από τις αυτόνομες πόλεις της Χερσονήσου εδέχοντο
τις επιθέσεις των.
Η περιοχή των Χαλκιδέων ἐπί Θράκης πάντως αποτελούσε μέρος της Χερσονήσου η οποία δεν ελέγετο
ακόμα Χαλκιδική. Αυτό το αποδεικνύει και το χωρίο
του Θουκυδίδη: «Οἱ Ποτιδεᾶται... πολιορκούμενοι (από
τους Αθηναίους) ... ὑπόσπονδοι ἐξήλθον ἐπί τὴν Χαλκιδικήν». Ασφαλώς στη χώρα των Χαλκιδέων. Διότι αν οι
Ποτιδαιᾶται βρίσκονταν στη χώρα, στη Χερσόνησο
Χαλκιδική, όπως σήμερα, θα ήταν παράλογο να «ἑξέλθουν ... ἐπί τήν Χαλκιδικήν». Το ίδιο αποδεικνύουν και η
χωριστή αναφορά των Χαλκιδέων με άλλες πόλεις της
Χερσονήσου, όπως π.χ. «Χαλκιδέας καί Ἀκανθίους», «...
οἱ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοί ... ἐπιτίθενται αὖθις μετά τῶν
Χαλκιδέων ἱππέων,...». Πρβ. «Χαλκιδῆς καί Βοττιαῖοι (=
κάτοικοι της Βοττικής χώρας)»
Κι ακόμα πρέπει και η Βοττική, ως χώρα των Βοττιαίων, να αποτελούσε μέρος γειτονικό με τους Χαλκιδείς
(τήν τε Χαλκιδικήν καί τήν Βοττικήν και την Μακεδονίαν)
και οι σχέσεις μεταξύ των πρέπει να ήταν στενές, αφού
ο Θουκυδίδης τους αναφέρει συχνά μαζί:Χαλκιδῆς και
Βοττιαῖοι, ἐπί Χαλκιδέας τούς ἐπί Θράκης και Βοττιαίους,
Χαλκιδέων καὶ Βοττιαίων, κλπ.
Ότι οι Χαλκιδείς αυτής της περιοχής απέκτησαν στο
μεταξύ σημαντική δύναμη, αποδεικνύεται από το γεγο-

νός ότι, όταν βασιλεύς των Μακεδόνων ήταν ο Αμύντας ο Γ΄ (393-π.Χ) το «Κοινόν τῶν Χαλκιδέων» (όχι
τῆς Χαλκιδικής), το οποίο οι Χαλκιδείς είχαν ιδρύσει,
κυριάρχησε για ένα διάστημα στη Χερσόνησο. Απείλησε μάλιστα και τους Μακεδόνες του Αμύντα, τους οποίους, σε πόλεμο μεταξύ των που ακολούθησε, νίκησε και
οι Χαλκιδείς έφτασαν ως την Πέλλα, την οποία είχε κάνει προηγουμένως πρωτεύουσα ο Αρχέλαος, μεταφέροντάς την από τις Αιγές. Η κατοχή αυτή όμως κράτησε
μέχρι το 382 π.Χ. Διότι ο Αμύντας μαζί με τους Ἀπολλωνιάτας και Ἀκανθίους ζήτησε τη βοήθεια των Σπαρτιατών και αυτοί επενέβησαν και διέλυσαν το «Κοινόν
τῶν Χαλκιδέων».
Ακολούθησαν οι βασιλείς των Μακεδόνων Αλέξανδρος ο Β΄ (370-369 π.Χ), και Περδίκκας ο Γ΄ (365-359)
μετά από τον οποίο βασιλεύς των Μακεδόνων αναγορεύτηκε από τον στρατό ο Φίλιππος ο Β΄, μόλις 24
ετών (359-336 π.Χ),γιος του Αμύντα του Γ΄.
Ο Φίλιππος κατόρθωσε να μεγαλώσει το κράτος
του και να κυριαρχήσει σε όλη σχεδόν τη Βόρειο Ελλάδα, έχοντας έπειτα κατά νου να ενώσει τους Έλληνες
εναντίον των Περσών. Το όνειρό του το πραγματοποίησε ο γιος του ο Μ. Αλέξανδρος.
Κατά τις επιχειρήσεις του ο Φίλιππος, καταστρέφοντας ολοσχερώς την Ποτίδαια το 356 π.Χ., ενσωμάτωσε τις πόλεις της Χερσονήσου ως επαρχία στο Μακεδονικό κράτος.
Είναι φυσικό επομένως να δεχτούμε ότι από τότε,
αφού οι πόλεις της Χερσονήσου είχαν ταυτιστεί πλέον
με το «Κοινόν τῶν Χαλκιδέων», πρέπει να άρχισε να
ονομάζεται ολόκληρη η Χερσόνησος Χ α λ κ ι δ ι κ ή
(χώρα των Χαλκιδέων), ως επαρχία του κράτους των
Μακεδόνων.
Η γλώσσα των Ελληνικών πόλεων της Χαλκιδικής
Χερσονήσου πρέπει να ήταν η Δωρική διάλεκτος. Διότι όχι μόνον οι Κορίνθιοι της Ποτίδαιας ήταν Δωριείς αλλά και οι Χαλκιδείς της Χαλκίδας και των άλλων
αποικιών (Ανδρίων, Ερετριέων κ.λπ.).
Για τη Δωρική των Χαλκιδέων ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι στην αποικία τους στη Σικελία Ιμέρα «φωνή μέν
μεταξύ τῆς τε Χαλκιδέων καί Δωρίδος ἐκράθη, νόμιμα δέ
τά Χαλκιδικά ἐκράτησεν».
Δωρική όμως ήταν και η διάλεκτος των Μακεδόνων:
(βορειοδυτική Δωρική, όπως των Αἰτωλῶν και Ἀκαρνάνων, με αἰολικά στοιχεία τῶν γειτόνων τους Θεσσαλών).
Όταν στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου η Αττική διάλεκτος των Αθηνών εξελίχθηκε σε απλούστερη γραπτή
γλώσσα, ύστερα από μεγάλες φωνητικές και μορφολογικές αλλαγές στη λεγόμενη Κοινή, δεν έπαψαν οι
Έλληνες κατά τόπους να χρησιμοποιούν στη γρήγορη
καθημερινή επικοινωνία τους και τις κατά τόπους διαλέκτους και ιδιώματα. Στην αρχαία Μακεδονική διάλεκτο διαπίστωσα φωνητικά γνωρίσματα των οποίων συνέχεια είναι σήμερα τα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα. Σ’
αυτά υπάγονται σήμερα και τα κατά τόπους προφορικά
νεοελληνικά ιδιώματα της Χαλκιδικής. 29
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας Α.Π.Θ.
Από τότε ακριβώς σταμάτησε και ο εορτασμός του
επαναπατρισμού της εικόνας αυτής. Μέσα στη δίνη του
εμφύλιου πολέμου, ο τότε επίσκοπος θέλησε με συνοδεία στρατού να απομακρύνει την εικόνα από το χωριό. Αντιδρώντας οι κάτοικοι φυγάδευσαν την εικόνα
στο δάσος για να την κρατήσουν στον τόπο, που η ίδια
διάλεξε να εμφανιστεί. Έτσι κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου
γιόρταζαν τον επαναπατρισμό της εικόνας. Αποβραδίς
έφερναν πανηγυρικά την εικόνα από το προσκύνημα
στην εκκλησία του χωριού και την επομένη εορταστικά
την επέστρεφαν.
Υπάρχουν στην Μεγάλη Παναγία αρκετά εξωκλήσια
και πανηγύρια, αλλά απ’ όλα αυτά υπερέχει το πανηγύρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, το
μεγάλο και ξακουστό πανηγύρι της Παναγίας.
Ποιος Χαλκιδικιώτης της γενιάς μου δεν ονειρεύτηκε το πανηγύρι που υπόσχονταν οι γονείς όλων των
χωριών της Χαλκιδικής στα παιδιά τους. Γινόσουνα
πολύ σπουδαίος στα μάτια των συνομηλίκων σου όταν
έλεγες ότι πήγες στο πανηγύρι της Μεγάλης Παναγίας
και αν μάλιστα είχες και κάτι να δείχνεις ότι αγόρασες
από εκεί, τότε ήταν που σε θαύμαζαν όλοι.
Το πανηγύρι του δεκαπενταύγουστου, όπως το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρονιά, ήταν μια μεγάλη
ανάσα ανάμεσα στις τότε πολύ δύσκολες παραδοσιακές γεωργικές ασχολίες. Ήταν η περίοδος που μόλις
είχαν τελειώσει τα αλωνίσματα. Είχαν κουβαληθεί με
τα υπομονετικά γαϊδουράκια η βρώμη, το κριθάρι, το
σιτάρι στα αμπάρια των σπιτιών. Είχαν πια ελευθερωθεί
τα αλώνια από τις θημωνιές και πριν ακόμη γεμίσουν
από τις κατακίτρινες καλαμποκίσιες κουκουνάρες για
ξήραμα και σπάσιμο με τα παραδοσιακά λιβάδια, είχαν
μια ευκαιρία οι άνθρωποι των γύρω χωριών να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους.
Η καλύβα μας με τα ζώα και το αλώνι ήταν σε μια
πλαγιά του λόφου «Λαγοτράχη», απέναντι από το Προσκύνημα. Αυτό το θεωρούσαμε πολύ μεγάλη τύχη, διότι από τα μέσα Ιουλίου πασχίζαμε να νοιώθουμε την
χαρά του ερχομού του πανηγυριού. Μόλις νύχτωνε
μετρούσαμε τις φωτιές που άναβαν στο προαύλιο του
Προσκυνήματος οι προσκυνητές για να μαγειρέψουν
τα κηπευτικά που κουβαλούσαν μαζί τους από τα χωριά τους.
Στοιχηματίζαμε μεταξύ μας τα αδέλφια αν θα έρθει
αύριο και άλλη οικογένεια. Όλη την ημέρα κοιτάζαμε
το δρόμο που οδηγούσε στην Παναγία μήπως φανεί
κανένα άλογο ή γαϊδουράκι στολισμένο με καμία πο-

Η Μεγάλη Παναγία χτισμένη στους πρόποδες του
όρους Χολομώντα, βρίσκεται ανάμεσα σε χαράδρες.
Κατά μία άποψη, που εκφράζεται από τον αείμνηστο
πατέρα Νικόλαο Ηλία, συγγραφέα του περιοδικού
«Ημερολόγιο της Χαλκιδικής των ετών 1930, 31 και
32» (το οποίο επανεκδόθηκε με φωτομηχανική ανατύπωση τη φετινή χρονιά από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών – Χαλκιδικιωτών
Θεσσαλονίκης, εκδόσεις δια βίου), σ’ αυτό οφείλει και
το όνομα Ρεβενίκια που έφερε παλαιότερα (Τουρκιστί
Ρεβέν κιό, σημαίνει χωρίον κτισμένο εντός ρεβενιών,
δηλαδή εντός χαραδρών).
Μια άλλη εκδοχή για το παλιό της όνομα Ρεβενίκια
εκφράζεται στο ίδιο ημερολόγιο του έτους 1930 από
τον Μ. Κολύμαβ, συγγραφέα του άρθρου «Ιστορικαί
Σελίδες – Καταστροφή Σερμυλίας και Καλλιπόλεως
υπό της πειρατικής συμμορίας του Άραβα αρχιπειρατή
Αβδούλ Γκάνη Αγά». Σύμφωνα με τον Μ. Κολύμβα οι
κάτοικοι της Σερμυλίας (σημερινής Ορμύλιας) και της
γειτονικής Καλλιπόλεως (οι κάτοικοί της στη συνέχεια
μετακόμισαν και έκτισαν τη σημερινή Καλλίπολη της
Θρακικής Χερσονήσου και διατηρούν ακόμη τη μνήμη
του γεγονότος αυτού), κυνηγημένοι στις 24 Μαρτίου
του έτους 1200 από τους πειρατές, έφτασαν στην κωμόπολη Ραβνά (σημερινή Μεγάλη Παναγία). Αφού ενισχύθηκαν από τους γενναίους κατοίκους των Ραβνών
ενίκησαν στις 28 Μαρτίου στη γειτονική θέση Πλανά
και καταδίωξαν τους αποδεκατισθέντες πειρατές μέχρι
τα πλοία τους. Εξ αιτίας του μεγάλου ηρωισμού που
έδειξαν οι κάτοικοι της κωμοπόλεως των Ραβνών στην
κατά των Αράβων πειρατών μάχη ονομάσθηκε Αραβονίκη και αργότερα Ρεβενίκια.
Σύμφωνα όμως με τον Ιωάννη Πυρρό, σε άρθρο του
στα «Χρονικά της Χαλκιδικής», τεύχος 48 – 49, η παλαιά αυτή ονομασία Ρεβενίκια μπορεί να παράγεται και
από το ρήμα της Λατινικής γλώσσας revenio, που σημαίνει επιστρέφω. Επομένως ίσως πρόκειται για κάποια
επαναλαμβανόμενη κατά το παρελθόν γιορτή κάποιας
επιστροφής, που αναφέρεται σε άγνωστο για μας ιστορικό γεγονός.
Τελικά το έτος 1860 και στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας
και έτσι το έτος 1863 κτίσθηκε καλαίσθητος ναός και
δόθηκε στο χωριό το όνομα Μεγάλη Παναγία. Ο ιερός
ναός σώζεται στη θέση αυτή μέχρι σήμερα όχι όμως,
δυστυχώς, και η θαυματουργή εικόνα, που κλάπηκε το
1978 και δεν έχει βρεθεί ακόμα.
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τζάκια και να πλένονται τα στρωσίδια και οι κουρελούδες από τα κορίτσια του χωριού, που πήγαιναν παρέεςπαρέες στα πεντακάθαρα τότε ποτάμια του χωριού. Οι
παραμονές του δεκαπενταύγουστου ήταν ευκαιρία και
για το «ζεμάτισμα» του νέου τραχανά, λόγο της ποιότητας του γάλακτος που ήταν πολύ παχύ και της μεγάλης
ζέστης του Αυγούστου. Τριγυρίζαμε γύρω-γύρω από
το καζάνι για να δοκιμάσουμε τον άτριφτο και ζεστό
ακόμη τραχανά, μα η νηστεία τους βόλευε τους γονείς
μας να μας αρνούνται και ας το φυλάγαμε με άγρυπνο
μάτι από τις μύγες και τις γάτες όλη την ημέρα μέσα
στο καυτερό ήλιο και το στόμα μας από την επιθυμία
γέμιζε από σάλιο.
Οι γανωτζήδες των οικιακών σκευών είχαν εγκαταστήσει τα μικρά εργαστήρια τους στο χωριό, οι γύφτοι
σεργιανούσαν ασταμάτητα με τα καλάθια τις σίτες και
τα δερμόνια, ενώ οι κάθε είδους ζητιάνοι κατέκλυζαν
το χωριό.
Η κάθε οικογένεια έπρεπε να δείξει το καλύτερο της
πρόσωπο στους επισκέπτες, που τότε ήσαν άφθονοι, που
δεν τηλεφωνούσαν και που ήταν τιμή και καταξίωση η
επίσκεψη των ξένων. Δεν θα ξεχάσω, όσο ζω, τη χαρά
που ένοιωθα όταν έβγαινα στο δρόμο και έλεγα στους
συνομηλίκους μου ότι είχαμε στο σπίτι μας πέντε επισκέπτες από το Γομάτι, τρεις από τον Άγιο Νικόλαο και δυο
από την Αρναία. Τότε ψήλωνα, έφτανα τις βουνοκορφές,
ένοιωθα όμορφα γιατί ένοιωθα την εκτίμηση των συνανθρώπων μας. Στο χώρο του Προσκυνήματος έρχονταν
πωλητές από όλη τη Βόρειο Ελλάδα, να συμπληρώσουν
την προίκα τους οι αρραβωνιασμένες, αλλά και να ξεκινήσουν το μάζεμα οι βιαστικές για γάμο. Τα γλυκίσματα,
τα παγωτά και τα παγωμένα αναψυκτικά με πάγο που
τον είχαν παραχωμένο με χώμα σε σπηλιές του Χολομώντα, αλλά και τα παιχνίδια και κυρίως για μας τα αγόρια
τα μαχαιρούδια, που τα λέγαμε κολοκοτρωναίους, ήταν
η απογείωση της χαράς μας.
Παλιές καλύβες γύρω από το Προσκύνημα μετατρέπονταν σε εξοχικά κέντρα με παραδοσιακούς οργανοπαίκτες και ήταν η μεγάλη ευκαιρία να αλληλοθαυμαστούν οι νέοι στο χορό. Τα παιδιά τρέχανε να προφθάσουν να δουν και το φακίρη που κατάπινε καρφιά, τον
«ντόπρο» που λυγούσε σίδερα, αλλά και τους παλαιστές με το άφθονο λάδι χυμένο στα κορμιά τους. Όλες
αυτές οι παραστάσεις γίνονταν υπαίθρια με προαιρετική αμοιβή στο δίσκο.
Τις επόμενες δυο – τρεις ημέρες στην πλατεία του χωριού είχαμε και τον πλειστηριασμό των αφιερωμάτων.
Πλεκτά, κεντήματα, σκεύη αλλά και ζώα που είχαν αφιερώσει διάφοροι προσκυνητές εκτίθονταν στην κεντρική
πλατεία του χωριού για τους ενδιαφερόμενους που θα
προσέφεραν την μεγαλύτερη τιμή στους επιτρόπους της
εκκλησίας και θα την επιβεβαίωνε ο τελάλης του χωριού
κτυπώντας το τραπέζι των επιτρόπων με ένα βαρύ σφυρί.
Τα πανηγύρια ήταν μεγάλοι σταθμοί στο χρόνο. Υπηρετούσαν με την πολυδιάστατη μορφή τους το μέτρημα
του χρόνου, την επικοινωνία, τη χαρά, την ανταλλαγή
απόψεων για ένα καλύτερο αύριο, την ζωοφόρο ελπίδα
και γενικά την ομορφιά της ζωής.

λυγηρινή κουβέρτα στο σαμάρι και κανένα μικρό παιδάκι στα καπούλια για να το μετρήσουμε. Ερχόντουσαν
ακόμη και ένα μήνα πιο μπροστά οικογένειες από τα
μακρινά χωριά της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, που
είχαν τάμα στην Παναγία.
Στο πανηγύρι γνωρίζαμε συνομηλίκους μας από
αλλά χωριά, που οι γονείς τους, τους είχαν «ταμένους»
στην Παναγία και έπρεπε να έρχονται προσκυνητές
για αρκετές ημέρες κάθε χρόνο μέχρι την ενηλικίωση
τους. Στο πανηγύρι συναντιόντουσαν άνθρωποι από
όλη τη Χαλκιδική, που είχαν να βρεθούν πολλά χρόνια.
Άκουγες ανθρώπους μεγάλης ηλικίας με τους από γιδίσια τρίχα πανηγυριάτικους αγιορίσιους τροβάδες στον
ώμο τους, να αναφωνούν «Εσύ ρε δεν είσαι ο Μήτσος
από τη Νικήτη, που ήμασταν μαζί φαντάροι της τάδε
κλάσεως!»
Ακόμη όμως και οι ίδιοι οι συγχωριανοί είχαν την
ευκαιρία να ανταμώσουν, διότι με το που έκλειναν τα
σχολεία ερήμωνε το χωριό, καθώς όλοι σχεδόν μέρανύχτα βρίσκονταν στις καλύβες και στα αλώνια τους.
Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να ανταμώσουν και οι
νέοι του χωριού και της Χαλκιδικής γενικότερα. Τα
προξενιά τις ημέρες της πανήγυρης με τις μεγάλες
βόλτες στο Προσκύνημα, που συνεχίζονταν και στους
κεντρικούς δρόμους του χωριού, αυξάνονταν κατακόρυφα. Όλες οι γριές έπαιρναν τα ξύλινα καθίσματά τους
και έπιαναν τις καλύτερες θέσεις από άποψη θέας για
να καμαρώσουν τα εγγόνια τους, να στοχεύσουν και
για κανένα καλό γαμπρό ή νύφη γι’ αυτή, αλλά και για
να αυξήσουν τη θεματολογία των συζητήσεων της χρονιάς και κυρίως των μεγάλων χειμωνιάτικων νυχτών,
που θα ακολουθούσαν.
Τις ημέρες αυτές τους θυμόντουσαν τους Μεγαλοπαναγιώτες όλοι οι γνωστοί των γύρω χωριών και τους
επισκέπτονταν. Στα σπίτια μας όλοι τον Αύγουστο (διότι
ακολοθούσε και το άλλο πανηγύρι, τα Εννιάμερα της Παναγίας) είχαμε φιλοξενούμενα τουλάχιστον 4 με 5 παιδιά
συγγενών μας από αλλά χωριά. Έτσι απολαμβάναμε και
εμείς τα παιδιά μαζί τους διακοπές, δηλαδή λίγη χαλάρωση από εντολές για δουλειές στα ζώα και στα χωράφια.
Τα παλαιοτέρα χρόνια αφηγούνταν η γιαγιά μου η
Κατίνα ότι κατέβαινε την παραμονή της πανήγυρης ένα
ελάφι από το βουνό μόνο του και αφού το ευλογούσε ο
ιερέας, το μαγείρευαν και το έτρωγαν οι προσκυνητές
την άλλη μέρα μετά τη θεια λειτουργία. Ήταν το γνωστό «κουρμπάνι». Μια χρονιά όμως, που άργησε και το
έσφαξαν κουρασμένο ανήμερα χωρίς να ευλογήσει ο ιερέας του προσκυνήματος, δεν ξανάρθε άλλο ελάφι και
από τότε το κουρμπάνι περιορίστηκε, μέχρι και τα δικά
μου μαθητικά χρονιά, με ζώα που έκαναν δωρεά οι κτηνοτρόφοι του χωριού και μόνο για την μικρή πανήγυρη
στις 23 Αυγούστου, τα Εννιάμερα. Οι χαρές της πανήγυρης ήταν πολύμορφες και τρισδιάστατες. Από τις
αρχές Αυγούστου άρχιζε να αρωματίζεται η ατμόσφαιρα του χωριού. Άρχιζαν να βάφονται με τον κάτασπρο
υγιεινό ασβέστη οι τοίχοι των σπιτιών και οι κορμοί
των δέντρων του χωριού. Άρχιζαν να «πατώνονται» με
κοκκινόχωμα τα χωμάτινα δάπεδα των σπιτιών και τα
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ι.Λ.Ε.Χ.) / 50χρονα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Χ.
• Πενήντα χρόνια προσφοράς στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Χαλκιδικής συμπλήρωσε φέτος η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (1960-2010).
ση-σταθμό αποτέλεσε η Αδελφοποίηση της Χαλκιδικής
με τη νήσο Άνδρο, ένας δεσμός 27 αιώνων που έβαλε
γέφυρες επικοινωνίας της Άνδρου με Αρχαία Στάγειρα,
Αρχαία Άκανθο και Σάνη Χαλκιδικής, γέφυρες ιστορικές, πολιτιστικές,εμπορικές,τουριστικές.
Ήδη, σε θεσμό έχει εξελιχθεί η κατ’ έτος πραγματοποιούμενη εκδήλωσή της στον Πολύγυρο, με τη συνεργασία του ομώνυμου Δήμου, προς τιμή των εισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας (ΑΕΙ
και ΤΕΙ) που απεφοίτησαν από τα Λύκεια της Χαλκιδικής. Στην ίδια εκδήλωση, όπου παράλληλα με την επίδοση βραβεύεται και το ήθος, αναγνωρίζονται για τον
αυτό σκοπό οι φιλότιμες προσπάθειες των καθηγητών
και των γονέων τους, ενώ ως κεντρικοί ομιλητές φιλοξενούνται σημαντικά πρόσωπα της χώρας.
Σταθμό στην ανοδική πορεία της εταιρείας αποτέλεσε το έγχρωμο ντοκιμαντέρ της (διάρκειας 40’) με
τον τίτλο “Μικρό οδοιπορικό στη Χαλκιδική” που γυρίσθηκε από τον διακεκριμένο σκηνοθέτη και συγγραφέα
Νέστορα Μάτσα και αναφέρεται στην ιστορία, λαογραφία, τέχνη και παράδοση της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους. Τεράστια υπήρξε η προβολή της Χαλκιδικής
από την παρουσίαση της ταινίας στις μεγαλουπόλεις
του εξωτερικού, όπως και η απήχηση της προβολής της
σε εκδηλώσεις πολιτιστικών φορέων και του εκπαιδευτικού κόσμου στον ελλαδικό χώρο.
Οι δεσμοί της εταιρείας με την Ομογένεια είναι και
παραμένουν άρρηκτοι. Γόνιμες και δημιουργικές χαρακτηρίζονται οι αποστολές του Προέδρου της Εταιρείας
κ. Βασίλη Πάππα σε πολλές πόλεις και των 5 ηπείρων,
όπου υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, με σκοπό
της ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς
που διαθέτει η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος και την
σύσφιγξη των σχέσεων με τον Ελληνισμό της διασποράς. Παράλληλα, προβλήθηκε εκεί από τον ίδιο το παρόν της Χαλκιδικής, οι ασχολίες των κατοίκων της, ο
ανελισσόμενος τουρισμός, τα προϊόντα της, οι δυνατότητες και τα μελλοντικά της σχέδια.
Επίτιμα μέλη της Εταιρείας έχουν ανακηρυχθεί μέχρι σήμερα άνθρωποι της Εκκλησίας, των Γραμμάτων
και των Τεχνών, αναγνωρισμένες προσωπικότητες που

Πρόκειται για τη μόνη επιστημονική Εταιρεία της
Χαλκιδικής, με ενεργό δράση από το 1960. Ιδρύθηκε
από επίλεκτα τέκνα της, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και
σκοπό «την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της
Χαλκιδικής, με την περισυλλογή και διάσωση του ιστορικού, λαογραφικού, γλωσσικού και αρχαιολογικού υλικού, την έρευνα και μελέτη της προγενέστερης και της
σύγχρονης ιστορίας, της λαϊκής τέχνης και κάθε κοινωνικής εκδήλωσης, καθώς και την περισυλλογή των
παλαιών εθίμων και παραδόσεων της Χαλκιδικής».
Στα ιδιόκτητα γραφεία της στην Θεσσαλονίκη (Αλ.
Σβώλου 10, ΤΚ 546 22) στεγάζονται τα Γραφεία και
η Βιβλιοθήκη της, αίθουσα διαλέξεων, καθώς επίσης
και τα κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Αριστοτελικών
Ερευνών και Μελέτης των Αρχαίων Σταγείρων και του
Κέντρου Έρευνας της Εταιρείας, τα οποία λειτουργούν
ως Παραρτήματά της. Πλην των κεντρικών Γραφείων η
Εταιρεία έχει ιδρύσει 2 Παραρτήματά της στον Πολύγυρο και την Ιερισσό.
Με το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό σύγγραμμά της “ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”, που αριθμεί
σήμερα 53 τόμους, τις δημοσιεύσεις αυτοτελών μελετών, την πραγματοποίηση πανελληνίων και διεθνών
συνεδρίων (και την έκδοση των πρακτικών τους), διαλέξεων, καταγραφών, συμποσίων, εκδρομών και εκδηλώσεων (με έμφαση στη νεολαία της Χαλκιδικής)
συμβάλλει στην επιτυχία των πνευματικών και κοινωφελών σκοπών της. Ενδεικτικά αναφέρονται: η συμμετοχή της σε όλες τις επετειακές εκδηλώσεις (εντός
και εκτός Χαλκιδικής) και σε πνευματικές, πολιτιστικές,
κοινωνικές και αθλητικές δράσεις, πάντα σε αγαστή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση του νομού, τις
Εφορείες Αρχαιοτήτων, τους λοιπούς φορείς και αναμφίβολα με τα ΜΜΕ και τον Τύπο.
Αξίζει να αναφέρουμε κάποιες, από το πρόσφατο παρελθόν της, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (Τουριστικό
Πανόραμα, Ελληνικός Λαϊκός πολιτισμός, φωτογραφίας Γ. Κατσάγγελου, παρουσίαση των εκδόσεών της
στο φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» των Αθηνών,
προσκηνυματική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκδηλώσεις ΜΥΛΟΥ της Ιερισσού κλπ). Εκδήλω32
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έχουν ενεργά συνδράμει στην υλοποίηση των υψηλών στις μεγάλες αξίες: άρα στον Αριστοτέλη.
στόχων της.
Η ίδρυση του Κέντρου αυτού υιοθετήθηκε από τους
Για το έργο της η Εταιρεία βραβεύεται καθημερινά. Συνέδρους του Δεύτερου Πανελληνίου Συμποσίου που
Σημαντικές βραβεύσεις χαρακτηρίζονται: από την Ακα- οργάνωσε η Εταιρεία, με θέμα “Η Αριστοτελική Σκέδημία Αθηνών (2 φορές) για τις εκδόσεις και τη δράση ψη” (με πρόταση του προέδρου της κ. Βασίλη Πάππα),
της, από την Ακαδημία Αθηνών (2 φορές) για επιστη- αποτελεί αίτημα των κατοίκων του Νομού Χαλκιδικής,
μονικές εργασίες του επιτίμου μέλους της Χρ. Μπαλό- ανάγκη του πνευματικού κόσμου της χώρας και όλων
γλου («Η Οικονομική Σκέψη των Αρχαίων Ελλήνων» γενικά, όσων στ’ αλήθεια πιστεύουν, ότι θα πρέπει να
και «Ο Μ. Αλέξανδρος και η φιλοσοφία»), από όλα τα προβληθεί το έργο του Χαλκιδικιώτη φιλόσοφου. Ήδη,
Πνευματικά Ιδρύματα της χώρας και ιδιαίτερα από το το δ. σ. απευθύνεται προς όλους τους αρμόδιους φορείς,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακε- ιδιαίτερα στους πνευματικούς χώρους, στους Αριστοδονίας, από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, από τελιστές ανά τον κόσμο και ζητά την συμπαράστασή
διεθνώς αναγνωρισμένους Οργανισμούς και από εθνι- τους. Όπως ακόμη, προς οιονδήποτε θα μπορούσε να
κοτοπικές μας Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται συμβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
στο εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλα αυτά τα χρόνια, η ΕταιΣτους άμεσους στόχους της εταιρείας συγκαταλέγο- ρεία έχει πραγματοποιήσει πανελλήνια και διεθνή συνται:
νέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, προα) Η ολοκλήρωση της υλιβολές, δημοσιεύσεις άρθρων
κοτεχνικής υποδομής του
στον ημερήσιο και περιοδικό
Κέντρου Έρευνάς της, όπου
Τύπο (ελληνικό και ξένο) και
έχει εκδόσει πολύτιμες επιστηδιεκδικεί πρωτοποριακό ρόλο
μονικές μελέτες (πρακτικά Συστο πεδίο της ιστορικολαογραφικής, αρχαιολογικής και
νεδρίων και μονογραφίες) για το
Αριστοτελικό έργο. Προ 2ετίας,
γλωσσικής έρευνας και της
έγιναν με μεγάλη επισημότητα
πληροφορικής στο χώρο της
Χαλκιδικής, προκειμένου να
τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σταγειρίτη φιλόσοφου
συμβάλλει στην επιστημονική
Αριστοτέλη στην «Αγορά των
αξιοποίηση των πολιτιστικών
1960. Το πρώτο Δ.Σ. της Ι.Λ.Ε.Χ.
Αθηνών»(περιοχή Αστόρια της
της στοιχείων. Ενός Κέντρου,
η δημιουργία του οποίου προέκυψε από την ελλιπή Νέας Υόρκης, ΗΠΑ), με χορηγό τη Νομαρχιακή Αυτοπληροφόρηση, την απουσία συγκροτημένων τοπικών διοίκηση Χαλκιδικής και κεντρικό ομιλητή τον βουλευιστοριών και την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στοι- τή–Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Πρόεδρο της
χείων, περιοχών της Χαλκιδικής, από εκπαιδευτικούς, Εταιρείας Βασίλη Πάππα, με την παρουσία εκπροσώπων
της Ελληνικής Βουλής, Γερουσιαστών-Ομοσπονδιακών
σπουδαστές και ερευνητές του χώρου.
β) Η λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου της βουλευτών των ΗΠΑ και πλήθος Ομογενών μας.
οικογενείας Στεφάνου Αθανασίου Κότσιανου στον ΠοΑκόμη, η Εταιρεία, προκειμένου να αναπτύξει μια ευλύγυρο, σε ιδιόκτητο κτίριό της (δωρεά Αικ. Στεφ. Κο- ρύτερη πνευματική και επιστημονική δράση, ίδρυσε το
τσιάνου) υπό την μορφή πολυμουσείου, με την άμεση ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, με την
συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπι- επιστημονική φροντίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίκών φορέων. Ήδη, το ανωτέρω κτίριο δωρήθηκε από ας και την συμβολή του Πρυτάνεως Ηλ. Κουσκουβέλη.
την Εταιρεία στον Δήμο Πολυγύρου.
Δίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία σε άτομα της
γ) Η ανέγερση, σε χώρο της Βόρειας Χαλκιδικής, οι- Χαλκιδικής, άσχετα με ηλικία, φύλο, μόρφωση, επάγγελκήματος για τη στέγαση του Κέντρου Αριστοτελικών μα και ενδιαφέροντα, να διευρύνουν τη σκέψη τους με
Ερευνών και Μελέτης των Αρχαίων Σταγείρων. Το Κέ- σειρά μαθημάτων, καθαρώς μορφωτικού χαρακτήρα και
ντρο αυτό επιδιώκει μέσα σε μια κοσμογονική εποχή, σε διάφορους τομείς, από πανεπιστημιακούς δασκάλους,
όπως η δική μας, να στρέψει το ενδιαφέρον των επιστη- με τη μορφή πανεπιστημιακών μαθημάτων. Ενεργά συμμόνων, των ερευνητών αλλά και του ευρύτερου κοινού μετέχουν, ο Δήμος Πολυγύρου και ο Πολιτιστικός Οργαστο έργο του Μεγάλου Μακεδόνα πρωτοπόρου. Ένα νισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής (ΠΟΧ).
έργο που αποτέλεσε και αποτελεί τη βάση όλων των
Κλείνοντας, θα πρέπει να υπογραμμισθεί η διαχρονισυγχρόνων επιτεύξεων. Επί σειρά ετών, η Εταιρεία ζητά κή άριστη συνεργασία της Εταιρείας με τον Παγχαλκιδιτη συνεργασία παλαιότερων και νέων επιστημόνων, γι’ κό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, έναν εξίσου ιστορικό σύλλοαυτή την υπεύθυνη επιστροφή στις ρίζες της σύγχρο- γο με πλούσια δράση. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς, ότι
νης επιστημονικής παιδείας. Στόχος, δεν είναι μόνον ο πολλά από τα μέλη του είναι συγχρόνως και μέλη της
στενός ελλαδικός χώρος, αλλά ο ευρύτερος ευρωπαϊ- Εταιρείας. Όπως επίσης, άριστα συνεργάζεται η Εταιρεία
κός. Πέρα ωστόσο από την Ευρώπη, στοχεύει, με μιαν και συνδιοργανώνει εκδηλώσεις, με όλους ανεξαιρέτως
ευρύτερη θεώρηση, σε όλο τον κόσμο. Εφόσον, όλος ο τους φορείς πολιτισμού στη Χαλκιδική, την υπόλοιπη
κόσμος, για να επιβιώσει στην επικίνδυνη ισορροπία Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι ένα Χρέος στην ιστορία
του μέλλοντος, χρειάζεται να επιστρέψει συνειδητά αυτού του τόπου και στις γενιές που έρχονται.
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Επιφανείς Χαλκιδικιώτες του σήμερα

Ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Γιάννης Τσίκουλας
Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος
όπως υπερκινητικότητα, προβλήματα ύπνου, ενούρηση, τραύλισμα, επιθετικότητα κλπ.
Εκτός από το καθημερινό διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο καθώς και το διδακτικό έργο σε φοιτητές
και ειδικευόμενους ιατρούς, ασχολήθηκε συστηματικά
με την επιστημονική έρευνα.
Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην έρευνα
της αιτιολογίας της νοητικής υστέρησης και της εγκεφαλικής παράλυσης και της έγκαιρης ανίχνευσής τους,
οπότε η θεραπεία τους είναι αποτελεσματική.
Το ερευνητικό του έργο υπήρξε πρωτοποριακό
για την Ελλάδα. Πρώτος αυτός έφερε
και στάθμισε στην Ελλάδα τεστ για την
πρώιμη διάγνωση και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών διαταραχών.
Τα τεστ Denver, Griffiths, GMFM και
QUEST, τα οποία εφαρμόζονται σε όλο
πλέον τον παιδικό ελληνικό πληθυσμό,
είναι έργο του Γ. Τσίκουλα και της ερευνητικής του ομάδας και αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση, την εκτίμηση της βαρύτητας και την
παρακολούθηση της πορείας όλων των
αναπτυξιακών διαταραχών, ιδιαίτερα της
νοητικής υστέρησης και της εγκεφαλικής παράλυσης.
Σημαντικό ερευνητικό έργο έχει κάνει για τα αίτια της
σχολικής αποτυχίας, για τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, για προβλήματα συμπεριφοράς και
για κοινωνικά θέματα (παιδιά μεταναστών, μειονότητες, κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών κλπ). Επίσης έκανε έρευνες σχετικές με τα ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο,
την έκταση και επίπτωση της σωματικής τιμωρίας στα
παιδιά, τα προβλήματα ύπνου των παιδιών, το τραύλισμα κλπ.
Το συγγραφικό του έργο συνίσταται στη συμμετοχή
της αρχικής συγγραφής και της εμπλουτισμένης επανέκδοσης 20 συνολικά συγγραμμάτων «Παιδιατρικής»
για φοιτητές Ιατρικής και ειδικευόμενους καθώς και ειδικούς παιδιάτρους. Επίσης έχει γράψει 2 μονογραφίες:
1) «Αιτιολογία νοητικής στέρησης στα Ελληνόπουλα» (διδακτορική διατριβή, 1974)
2) «Στάθμιση της Denver test στα Ελληνόπουλα»
(διατριβή για υφηγεσία, 1986).
Είναι ο βασικός συγγραφέας του βιβλίου «Αναπτυξιακή Παιδιατρική» (1988).

Ο Γιάννης Τσίκουλας είναι ομότιμος καθηγητής της
Παιδιατρικής του Α.Π.Θ.
Γεννήθηκε στον Πολύγυρο το 1942 όπου έζησε μέχρι το 1960, οπότε αποφοίτησε από το Γυμνάσιο με
άριστα. Την ίδια χρονιά εισήχθη στην Ιατρική Σχολή
του Α.Π.Θ. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών), την οποία διατήρησε μέχρι την αποφοίτησή του το 1966. Από το 1967 μέχρι το 1969 υπηρέτησε το στρατό ως οπλίτης ιατρός (3η ΜΟΜΑ, 424
Γ.Σ.Ν.Ε.) και εν συνεχεία για ένα χρόνο υπηρέτησε
ως αγροτικός ιατρός στη Βαρβάρα Χαλκιδικής. Από
το 1970 μέχρι το 1974 ειδικεύτηκε στην
Παιδιατρική στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγία Σοφία» Αθηνών, όπου εκπόνησε
και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα
«Αιτιολογική κατάταξη των νοητικώς
υστερούντων Ελληνοπαίδων». Η επαφή
του με τα νοητικά υστερημένα παιδιά και
τα προβλήματά τους υπήρξε καθοριστική
για το μελλοντικό επιστημονικό προσανατολισμό του. Το 1975 διορίστηκε στην
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Το
1977 και 1978 μετεκπαιδεύτηκε στο Νοσοκομείο GREAT ORMOND STREET HOSPITAL του
Λονδίνου στην Αναπτυξιακή και Κοινωνική Παιδιατρική. Η μετεκπαίδευσή του έγινε με υποτροφία που
κέρδισε από το Ι.Κ.Υ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα
ίδρυσε το «Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Α.
Φωκάς» στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
το οποίο διηύθυνε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το
2009, ανεβαίνοντας όλη την κλίμακα της πανεπιστημιακής ιεραρχίας μέχρι την τελική παμψηφεί εκλογή του
ως τακτικού καθηγητού Παιδιατρικής, με γνωστικό
αντικείμενο την Αναπτυξιακή Παιδιατρική.
Το κέντρο «Α. Φωκάς», το οποίο ίδρυσε, είναι το
πρώτο και το μοναδικό μέχρι σήμερα κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής στην Ελλάδα. Είναι στελεχωμένο με ειδικούς γιατρούς και θεραπευτές (λογο-εργοφυσιοθεραπευτές), ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ, οι οποίοι εφαρμόζουν ειδικά τεστ και ειδικές
θεραπευτικές μεθόδους που καλύπτουν όλο το φάσμα
των αναπτυξιακών διαταραχών δηλαδή, διαταραχές
σωματικής ανάπτυξης, εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή καθώς και διαταραχές συμπεριφοράς
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Παιδιατρική».
Βασικά τα «πιστεύω», για τα οποία εργάστηκε σε
όλη του τη σταδιοδρομία του είναι : 1) Ότι η έγκαιρη
διάγνωση των αναπτυξιακών διαταραχών μπορεί να
οδηγήσει ένα άτομο από τον κόσμο των αναπήρων
στον κόσμο των φυσιολογικών ατόμων και
2) Τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς των
παιδιών είναι κραυγή αγωνίας για να επιλύσουν τα
προβλήματα που τους δημιουργούν οι ενήλικες και
εκεί πρέπει να αναζητηθεί η θεραπεία τους.
Ασχολείται με τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία και τη
μουσική (είναι μέλος της χορωδίας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Παγχαλκιδικού Συλλόγου). Επίσης, είναι μέλος του Συλλόγου Πολυγυρινών
Θεσσαλονίκης «Ο Τσουκαλάς» και του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».
Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Μπακατσέλου και έχει 2 παιδιά, τον Τζώρτζη και τον Περικλή
και 2 εγγόνια, την Αναστασία και τον Νικόλα. Ζει στη
Θεσσαλονίκη αλλά η ψυχή του, όπως λέει, βρίσκεται
στη Χαλκιδική.

Συμμετείχε σε 15 εκλαϊκευμένες εκδόσεις ιατρικών
θεμάτων σε βιβλία ή περιοδικά.
Τέλος έχει δημοσιεύσει πάνω από 300 επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά
και έχει διεκπεραιώσει 25 διδακτορικές διατριβές ισάριθμων ιατρών.
Όσον αφορά το ιατροκοινωνικό του έργο υπήρξε ή εξακολουθεί να είναι μέλος σε 7 Συλλόγους και
Εταιρείες, που επιτελούν κοινωνικό και εκπαιδευτικό
έργο, και διετέλεσε πρόεδρος του «Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος». Έχει κάνει διαλέξεις για το
κοινό, γονείς παιδιών φυσιολογικών και παιδιών με
ειδικές ανάγκες καθώς και για μαθητές, σχετικά με
θέματα προληπτικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
Έχει γράψει πολλά άρθρα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις για παρόμοια θέματα.
Πολλές εργασίες του έχουν βραβευθεί σε ιατρικά
συνέδρια. Εκτός από ιατρικά συνέδρια, έχει βραβευθεί από συλλόγους γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, από σχολεία και από την «Ελληνική Κοινωνική

Για τον Γιάννη Τσίκουλα
Βρέθηκα σε μια πανηγυρική και πολυπληθή εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου, όπου θα απονέμονταν βραβεία
στους επιστήμονες ιατρούς που δημοσίευσαν σε διεθνή περιοδικά τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες. Εγώ
ήμουν εκεί, διότι στην εκδήλωση αυτή θα τιμούσαν και τον καθηγητή ιατρικής του πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν
της Γερμανίας κ. Κωνσταντινίδη Σταύρο, συγγενή μου, ως διαπρεπή Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού. Έτσι,
βρέθηκα θεατής ενός σπάνιου γεγονότος στο χώρο των επιστημόνων, ενός γεγονότος που έβαλε σφραγίδα
ανεξίτηλη στο μυαλό μου και στην καρδιά μου.
Σηκώθηκε να παραλάβει το βραβείο του ο τιμώμενος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Τσίκουλας με υποδειγματική απλότητα και σεμνότητα και το αφιέρωσε στα παιδιά που
θεραπεύει και αγαπάει σαν παιδιά του, ως διευθυντής του επιστημονικού τομέα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
Η επιθυμία μου να γνωρίσω αυτόν τον μεγάλο επιστήμονα και τόσο γλυκό και φιλοσοφημένο άνθρωπο έγινε για
μένα ευχή. Αμέσως πληροφορήθηκα την Πολυγυρινή καταγωγή του και αυτό για μένα ήταν μια πρόσθετη χαρά.
Πολύ γρήγορα διαπίστωσα ότι αυτός ο Χαλκιδικιώτης επιστήμονας είναι πολύ διαφορετικός από τους συναδέλφους του πανεπιστημιακούς καθηγητές της ιατρικής. Μου χάρισε επιλογές ποιημάτων, που αναφέρονται
στην αξία που έχει για τον ασθενή το ανθρώπινο άγγιγμα του θεράποντος ιατρού, αλλά και συλλογές των
παλαιών «σκαλιστών» με τα χαρούμενα αγγελούδια, που παίζαμε μικρά παιδιά. Θαύμασα τις γνώσεις του σε
θέματα Αστρονομίας και είδα τις πλούσιες συλλογές του από παλαιά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου με συναισθηματική αξία.
Με εντυπωσίασαν οι γνώσεις του στη μουσική με τις παγκόσμιες συλλογές τραγουδιών. Ακόμη δεν μπορώ να
κατανοήσω πώς ένα παιδί που έζησε στον Πολύγυρο μέχρι τα δεκαοχτώ του χρόνια έμαθε τόσες ξένες γλώσσες.
Σε ένα άλλο Συνέδριο Ιατρικής, που πήγα πλέον ειδικά για αυτόν, εντυπωσιάστηκα που τον είδα να είναι και
μέλος της Ιατρικής χορωδίας, ενώ στη διπλανή αίθουσα του Συνεδρίου εκτίθονταν τα έργα ζωγραφικής του με
θέματα πάντα από την υπέροχη φυσική ομορφιά του Πολυγύρου.
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μη νοιώθεις περήφανος ως Χαλκιδικιώτης για τον Γιάννη Τσίκουλα, που σου
επιτρέπει να τον νοιώθεις δικό σου άνθρωπο, αυτόν που τιμάει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, αυτόν που
θαυμάζουν οι φοιτητές του, αυτόν που δεν αιχμαλώτισαν τα υλικά αγαθά, αυτόν που δεν νίκησε ο εγωισμός.
Τελικά, όταν βλέπω τον φίλο μου Γιάννη Τσίκουλα αισθάνομαι την αξία των λόγων του φιλοσόφου Μένανδρου,
που τόνιζε συνεχώς σε κάθε ευκαιρία το «πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος είναι».
Σταύρος Αυγολούπης
Καθηγητής Αστρονομίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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Λίγα λόγια για τον Γιάννη Τσίκουλα από μια πατριώτισσά του
Πίσω από τον σοβαρό επιστήμονα, τον πνευματικό άνθρωπο, που ανέβηκε όλα τα σκαλιά της επιστήμης του,
κρύβεται ένας άνθρωπος, πολύπλευρος, ταλαντούχος, ευγενικός, χαρούμενος, δεκτικός, οξυδερκής, γλυκομίλητος, συγγραφέας, ζωγράφος, οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος που αγκαλιάζει τους άλλους με την ίδια
αγάπη.
Φανατικός οπαδός της Εντίθ Πιάφ αλλά και του Τσιτσάνη, διασκεδάζει ακόμη και σήμερα με «ένα κυκλάμινο…». Πολλοί από εμάς έχουμε γευθεί την ζωντάνια και το χιούμορ του, μέσα από τα ευθυμογραφήματα του,
δημοσιευμένα στο περιοδικό ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ και πρόσφατα στον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ.
Στις εκδρομές του Συλλόγου μας, με τα ανέκδοτα, τα τραγούδια, τις απαγγελίες του, ακόμη και με τον αυτοσαρκασμό του, κάνει πράξη ότι «το γέλιο είναι υγεία».
Ο τρυφερός και ρομαντικός εαυτός του, αποτυπώνεται ακόμη και μέσα στις ζωγραφιές του. Ζωγραφίζει τοπία
- εικόνες ανασυρμένες από τις μνήμες των παιδικών του χρόνων, στον λατρεμένο τόπο του τον Πολύγυρο, με
πινελιές αυθόρμητες και έντονα ζωηρά χρώματα.
Τέλος αισθάνομαι τυχερή που είμαι φίλη του και απολαμβάνω την αγάπη, τόσο του ίδιου, όσο και της αγαπημένης του συζύγου, της Τασούλας.
Μαρία Τσαμουρτζή
Αρχιτέκτων

* * *
ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΑ... ΙΣΘΜΙΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ

και τα φέρνουν όλα άνω κάτω. Βλέπεις ας πούμε το
σπίτι σου σε άλλη πόλη και την πλατεία του χωριού
σου αλλού, και μένεις με την απορία και προσπαθείς
να εξηγήσεις το όνειρο, και κάπου εδώ σε τέτοιες περιπτώσεις έρχεται ο «ονειροκρίτης» που υπήρχε κάποτε
σε κάθε σπίτι, το θυμάστε; Άσε που υπάρχουν και πλήθος αετονύχηδες και μέντιουμ που ρίχνουν τα χαρτιά
και τα τα κουκιά ή βλέπουν τα φλιτζάνια και μεταχειρίζονται τόσα άλλα κόλπα για να ξαλαφρώσουν τα
πορτοφόλια των αφελών, οι οποίοι έιναι αμέτρητοι και
όσο πάνε και γίνονται περισσότεροι. Όσο μεγαλώνει
λοιπόν το χρονικό διάστημα που δεν συναντιούνται
οι παλιοί φίλοι, γνωστοί, παλιοί συμμαθητές ,συνάδελφοι από το στρατό κλπ κλπ, τόσο ακούγεται αυτό
το «θυμάσαι;» Θυμάσαι τότε που. . . ; Κι’ αν αυτοί που
συναντήθηκαν είναι μόνοι μεταξύ τους, έχει καλώς.
Αλλά αν συνοδεύουν και τις συζύγους τί χρωστούν
εκείνες να παρακολλουθούν το πείσμα και την επιμονή τού συζύγου που σώνει και καλά, πρέπει να θυμηθεί πως τον λέγαν το. . . λοχαγό και. . . «άστο ρε παιδί
τώρα. . . .θα το βρούμε πώς τον έλεγαν. . . .» και να
επιμένει κουραστικά ο άλλος «όχι μωρε. . . πού θα πάει
θα το θυμηθώ. . . εδώ τόχω κλπ» και με κάτι τέτοιες. .
. .γεροντίστικες εμμονές, πάει η χαρούμενη συζήτηση,
αντικαταστάθηκε από την αδημονία πότε να τελειώνουμε. . . Και από κάποια στιγμή και πέρα, βλέπεις την

Όσο περνούν τα χρόνια, το μυαλό γυρίζει πίσω,
όσο μπορεί δηλαδή πίσω, γιατί λέμε οτι το μέλλον
είναι άπρόβλεπτο και άγνωστο, αλλά και το πίσω, το
παρελθόν κι’ αυτό είναι πολύ σχετικό, πολλές φορές
παρουσιάζεται καθαρό, «λαμπίκος» κι’ άλλοτε πάλι
ψάχνεις να θυμηθείς κάτι και χάνεσαι, μπερδεύεσαι
ανάμεσα σε πρόσωπα και γεγονότα, μάταια προσπαθείς και εγκαταλείπεις την προσπάθεια, και καμιά φορά
πάλι, χωρίς να θέλεις, έτσι στα ξαφνικά, ενεργοποιείται
ο σκληρός δίσκος από μόνος του και ανασύρονται στη
μνήμη, γεγονότα παλιά ξεχασμένα και πρόσωπα αγαπημένα κάποτε, που χρόνια πολλά ήταν στην αφάνεια.
Είναι πολύ περίεργο και τεχνικά. . . ανορθόδοξο, αλλά
η . . . όπισθεν στο μυαλό μπαίνει αυτόματα και πηγαίνεις πίσω, παραπίσω και πολλές φορές τόσο πίσω στις
αναμνήσεις, που αμφιβάλλεις αν στις εικόνες και στα
ετεροχρονισμένα γεγονότα που ανασύρονται πήρες
μέρος ο ίδιος, και άλλοτε πάλι άθελα φτάνεις τόσο
πίσω, μπαίνεις σε ψήγματα μνήμης με εικόνες θολές
και παραστάσεις χρονικά και τοπικά απροσδιόριστες,
φτάνεις σε κάποιο σημείο πέρα από το οποίο κρατιούνται στη μνήμη ελάχιστα από την παιδική ηλικία, κι’
από κει και πέρα στη μνήμη κυριαρχεί το χάος, ένα
χάος Ησιόδειο, για το οποίο οι ειδικοί αισιοδοξούν οτι
θα διερευνηθεί κάποτε και θα καταγραφεί. Και δε φτάνει το μπέρδεμα τής μνήμης, έρχονται και τα όνειρα
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κουτσουρεμένα όνειρα και αβεβαιότητα, τη δεύτερη
ώρα άρχισε η ανάγνωση και διόρθωση των εκθέσεων,
ακούστηκε το σταθερό, διαχρονικό και. . .αδιαπραγμάτευτο «Αχνοφέγγει» τής Μαρίας Δημητρακούδη, η
οποία πάντα έτσι άρχιζε τις εκθέσεις της άσχετα με το
θέμα, διαβάστηκαν κι’ άλλες δυο τρείς εκθέσεις, και η
καθηγήτριά μας η όμορφη δεσποινίς Ηλέκτρα, μεγαλύτερή μας κατά τα χρόνια των Πανεπιστημιακών της
σπουδών, έκανε παρατηρήσεις, υποδείξεις, διόρθωσε
εκφράσεις και κάθε τόσο όπως το συνήθιζε, καθισμένη στην έδρα και δίπλα στον μαυροπίνακα, κρατώντας
την κιμωλία ολόκληρη, έγραφε με τη μακρόστενη συνεχόμενη γραφή της, έγραφε ελαφρά χαϊδεύοντας τις
λέξεις σαν να φοβόταν μη συνθλίψει τη σημασία τους,
έγραφε λέξεις και φράσεις λέγοντας «έτσι το γράφουμε», υποδείχνοντας σε κάποιον μια λανθασμένη συντακτική διατύπωση, ή προχωρώντας ακόμα πιο πέρα,
σε ετυμολογικές αναλύσεις οι οποίες ήταν και η αδυναμία της. Έτσι πολύ γρήγορα προχωρούσε ο χρόνος
στο μάθημα των Νέων Ελληνικών της αγαπητής μας
«Λέτας» και κάποια στιγμή, άνοιξε ένα τετράδιο από
κείνα που όλοι τα ντύναμε τότε με γαλάζια κόλλα, και
διαβάζοντας μία και μοναδική φράση, και διορθώνοντάς την χωρίς να πει το όνομα τού γράψαντος, χαμογέλασε ελαφρά και εξήγησε οτι η σωστή έκφραση
για τον ετοιμοθάνατο είναι οτι «πνέει τα λοίσθια» και
όχι «πλέει τα Ίσθμια». Κι’ ο συμμαθητής μας ο Γιώργος
το άκουσε και κοκκίνησε ελαφρώς. Όλοι το ακούσαμε και καταλάβαμε. Και κανείς δεν το σχολίασε. Και
ήταν Μάης του 1957. Κι’ από τότε . . . .Θυμάσαι Μαρία;
Κοκκινίζαμε τότε. . . Και ποιος θυμάται το μικρό όνομα
του . . . .καθηγητή μας των Γαλλικών; Ας μού το πει. .
. Για να δούμε. . . Το θυμάται κανείς. . .; Όποιος μού το
πει, θα λάβει ένα σπαρταριστό γραπτό αφιέρωμα . . .
Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους . . .Και στην κυρία Ηλέκτρα. Και στην κυρία Ευρυδίκη τη Μαθηματικό. Κι’ αν
κανείς θέλει, μπορεί να στείλει τα χαιρετίσματά του
και ηλεκτρονικά, γιατί διαθέτουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση. Βέεεεβαια. . . .Vagelis_mavrodis@yahoo.gr

ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μεταξύ των
παλιών συμμαθητών, γνωστών και παιδικών φίλων,
τη βλέπεις σιγά σιγά να αλλάζει, να βαραίνει, να είναι
φανερή η αμηχανία, και ανάμεσα στα συνεχή «θυμάσαι», να μπαίνει η χρονική απόσταση που μεσολαβεί
μεταξύ τού τότε και τού τώρα, και όλοι, ιδίως οι κυρίες να κοιτούν τα ρολόγια και μερικοί να κρύβουν
«τεχνηέντως» ένα κάποιο χασμουρητό. Καλές αυτές οι
συναντήσεις, αλλά να είναι όσο γίνεται σύντομες, και
οι αναμνήσεις να περιορίζονται μόνο ανάμεσα στους
πρωταγωνιστές, γιατί έχω τη γνώμη οτι η νοσταλγία
είναι πολύ προσωπικό συναίσθημα, και οι διάφορες
ερωτήσεις λογικό είναι να γίνονται χωρίς να ξεχνούμε την τωρινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ύστερα
από την κάπως . . . μακρουλή εισαγωγή, άντε να μπούμε και στο θέμα στα «Ίσθμια», μια λέξη η οποία μού
παρουσιάστηκε τυχαία, αλλά έβγαλε, «έσυρε» πίσω
της ολόκληρη ιστορία.Βλέποντας λοιπόν σήμερα ένα
έντυπο με τούς αθλητικούς αγώνες και τις γιορτές
που διοργάνωναν οι αρχαίοι, διάβασα για τα «Ί σ θ
μ ι α» αλλά με τη θέα τής λέξης, αμέσως άνοιξε στον
εγκέφαλο κάποιος δίαυλος παράξενος και οδήγησε
τη μνήμη στα γυμνασιακά χρόνια, εκεί στο Γυμνάσιο
τής Αρναίας, και στην ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα τής τελευταίας τάξης, εκεί στην πρώτη αίθουσα δεξιά από
την κυρία είσοδο τού πρώτου ορόφου στο ωραίο πετρόχτιστο Δημοτικό Σχολείο στο οποίο στεγάζονταν
τότε το Γυμνάσιό μας. Περίπου είκοσι πέντε συμμαθητές και συμμαθήτριες στην τελευτάια τάξη, άνοιξη
και το ένα παράθυρο ανοιχτό, γεμάτη από όνειρα και
συγκρατημένες νεανικές ανησυχίες η αίθουσα, θα έλεγα ανησυχίες ελεγχόμενες κάπως από τον κοινωνικό
περίγυρο, και ιδιαίτερα από κάποιους πρόθυμους και
ως συνήθως αυτόκλητους δραγάτες, μέσα και έξω
από το σχολείο. Συναισθηματική ασφυξία εντός και
εκτός τής αίθουσας διδασκαλίας, με μόνη εξαίρεση
τις ώρες που δίδασκαν δυο καθηγήτριές μας με φρέσκες ιδέες, τις οποίες τολμούσαν να τις μεταδώσουν
με αθώα μισόλογα. Μέσα σε μιά αίθουσα γεμάτη από

* * *
Λο γ ι α ρ ι α σ μ ό ς ΑΤ Ε 2 3 3 0 1 0 1 3 9 8 1 5 8
Σας γνωρίζουμε ότι το άγαλμα του Αριστοτέλη θα μας στοιχίσει τελικά, με την αύξηση του ΦΠΑ κλπ., περισσότερο από όσα αρχικά είχαμε προϋπολογίσει.
΄Εχουμε δηλαδή ένα άνοιγμα στο λογαριασμό αυτόν της τάξεως των 18.000 ευρώ περίπου, τα οποία πρέπει
να καταβάλουμε αμέσως.
Για το λόγο αυτόν παρακαλούμε θερμά να εξοφλήσετε τις τακτικές συνδρομές σας, όσοι τυχόν δεν το
έχετε ήδη κάνει, γιατί υπάρχει ανάγκη.
΄Ηδη με διακανονισμό που έκανε το Δ.Σ. αγνοήθηκαν τα χρέη των παλαιοτέρων ετών και έμεινε η υποχρέωση μόνο για τα έτη 2009 και 2010.
Ο ταμίας μας, ο μαθηματικός κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος, που είναι ήδη και συνταξιούχος, είναι πρόθιυμος να
σας ενημερώσει και να σας εξυπηρετήσει. Τηλ.: 2310.928.664 και κινητό 6945.193.128.
Υπάρχει και η ευκολία της Τράπεζας. Καταθέστε στην ΑΤΕ στο λογαριασμό που γράφει η επικεφαλίδα.
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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.

10 Αυγούστου 1925
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
Επανήλθεν εκ Χαλκιδικής ο έφορος των αρχαιοτήτων κ. Πελεκίδης.
Ο κ. Πελεκίδης επώπτευσεν εν Χαλκιδική της διενεργείας ανασκαφών εις την θέσιν Βρασταμηνά Καλύβια, παρά τον ποταμόν Σμίξιν. Αι ανασκαφαί αύται
έφερον στο φως αρκετούς τάφους του Ε΄ και ΣΤ΄ προ
Χριστού αιώνας ανήκοντας κατά πάσα πιθανότητα εις
την εκεί που κειμένην αρχαίαν Μακεδονικήν πόλιν
Άσσαν. Οι τάφοι ούτοι δεν είναι κτιστοί αλλά αποτελούν είδος υπογείων κοιλωμάτων εντός των οποίων
εναποτίθεντο οι νεκροί μετά διαφόρων κτερισμάτων.
Τινές των τάφων τούτων ευρέθησαν κατεστραμμένοι υπό πυρκαγιάς, άλλοι δε συλημένοι, γνωστού
όντος ότι από της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον η
τυμβωρυχία οργιάζει παρά τα μέρη εκείνα.
Εις μερικούς εκ των τάφων τούτων ευρέθησαν αρκετά αγγεία και κύπελλα Αττικά, έγγραφα και καλής
τέχνης… επίσης δε και μερικαί πήλιναι προσωπίδες
της ιδίας εποχής, ως και μερικά ωξυδωμένα νομίσματα
μη εξερευνηθέντα εισέτι…

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
8 Αυγούστου 1912
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
Αθρόαι εξακολουθούν αι επισκέψεις προς τον νέον
Μητροπολίτην μας…
Έπειτα εγένετο δεκτόν παρά τη Α. Π. το διοικητικόν συμβούλιον του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου, του
οποίου ο πρόεδρος κ. Γ. Παπανικολάου παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίας περί του σκοπού του σωματείου τούτου και επεκαλέσθη την υποστήριξιν της Α.
Π. Πολλαί αντηλλάγησαν σκέψεις προς επιτέλεσιν
του κοινωφελούς σκοπού, όν επιδιώκει το σωματείον
τούτο.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
4 Σεπτεμβρίου 1921
Ο «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ» ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Επιτροπή του «Παγχαλκιδικού Συνδέσμου» εκ των
κ. κ. Παπασαραφιανού και Βασιλικού επεσκέφθη χθες
τον Νομάρχην κ. Παρασκευόπουλον και παρεκάλεσεν
αυτόν όπως μεριμνήσει δια την συμπλήρωσιν του διδακτικού προσωπικού της Χαλκιδικής.
Ο κ. Νομάρχης ήκουσε μετά προσοχής την επιτροπήν την οποίαν εβεβαίωσε ότι θα πράξει παν το δυνατόν όπως συμπληρωθούν αι κεναί διδασκαλικαί θέσεις της Χαλκιδικής και απέστειλε τηλεγράφημα προς
το υπουργείον της Παιδείας εν τω οποίω εξέθετε την
κατάστασιν, ζητήσας την άμεσον αποστολήν του αναγκαιούντος διδασκαλικού προσωπικού.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
28 Αυγούστου 1927
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Την παρελθούσαν Κυριακήν συνήλθον εν Πολυγύρω εις Δ΄ γενικήν συνέλευσιν οι δημοδιδάσκαλοι της
Ενώσεως Χαλκιδικής. Εις αυτήν προσήλθον οι κ.κ. Γ.
Καραγκάνης, Χρ. Αικατερινάρης, Ιουλία Βαγιωνίτου, Ι.
Κοσμάς, Αννέτα Μπακρατσά, Αθ. Φιδάνης, Ι. Μανίκας,
Μαρία Χαϊδοπούλου, Β. Παπαβασιλείου, Β. Βασίλας, Γ.
Παπαδημητρίου, Δημ. Αρσένης, Άγγ. Καρράς, Αστ. Κατσαούνης, Π. Σάλιαρης, Αστ. Παπανικολάου, Στ. Σίβακας,
Κ. Σαραφιανός, Κ. Βρατσιάδης, Λ. Αναγνωστάκης, Ιωάννης Ζέρβας, Δημ. Δαρούτσης, Άγγ. Παπαχρήστου, Ι. Τσάμης, Αστ. Οικονόμου, Χρ. Λαζάρου, Ι. Χατζηκωνσταντίνου, Δ. Τσιόπουλος, Γ. Ζαφειριάδης, Ν. Παπαντωνίου…
Κ. Δελήμπασης… Δ. Παπαϊωάννου, Χρ. Θεοχαρίδης και
Αλ. Παπαχρήστου, αντιπροσωπεύθησαν δε οι κ. Μαγδ.
Κουντουρά, Θωμαή Παυλή, Λεμ. Οικονόμου, Αικ. Γεωρ-

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
9 Ιουλίου 1925
ΝΕΑ ΑΤΜΟΠΛΟIΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ταχύπλουν θαλαμηγόν «ΑΤΑΛΑΝΤΗ» αναχωρεί εκάστην Τρίτην και ώραν 7 μ.μ. δια Νέα Μουδανιά,
Άγ. Νικόλαον (Παλιούρι), Νέον Μάλτεπε (Ρωσσικόν),
Άθετον, Νικήτην, Συκιάν, Νέον Μαρμαρά, Νέα Άφισσος (Σάρτη), Άγ. Νικόλαον, Άγ. Δημήτριον, Αμμουλιανήν και Δάφνην.
Μετ’ επιστροφής εις Θεσσαλονίκην δεχόμενον επιβάτας και εμπορεύματα.
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σιν και μετάσχωσι και ούτοι της συσκέψεως ως και
πας άλλος πονών δια την πλήξασαν την Χαλκιδικήν
θεομηνίαν.

γιάδου, Στυλ. Ζέρβα, Ελ. Σπάντα και οι κ. Αρίστ. Παραθυράς, Κ. Μελάς, Αντ. Παπαιωάννου, Γ. Οικονόμου, Θεμ.
Παντελούκας, Αργ. Μπαίλας και Χρ. Σατραζάνης…..
Την επαύριον συνεζητήθησαν ζητήματα οργανωτικής φύσεως εν τέλει δε γενομένης ψηφοφορίας κατηρτίσθη το νέον διοικητικόν συμβούλιον εκ των κ.κ.
Γ. Καραγκάνη ως προέδρου, Χρ. Αικατερινάρη ως αντιπροέδρου, Ιουλίας Γιοχάλα ως ταμίου εκ του σχολείου
Πολυγύρου και των κ.κ. Λ. Αναγνωστάκη (Βάλτης),
Δημοκρ. Αρσένη (Αγ. Νικολάου), Β. Βασίλα (Ορμυλίας) και Χρ. Λαζάρου (Λιαριγκόβης) ως μελών ανατεθέντων ενί εκάστω και ιδιαιτέρων καθηκόντων…

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
29 Σεπτεμβρίου 1940
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η Χαλκιδική συμμετέχουσα και εφέτος εις την Έκθεσιν Θεσ/νίκης εκθέτει όλα τα αξιόλογα προϊόντα
της, ήτοι μεταλλεύματα, τα ωραία υφαντά της, σιτηρά, μέλι και διάφορα άλλα. Ο αντιπρόσωπος του Ν.
Χαλκιδικής κ. Χατζημιλτιάδης μετά των βοηθών του
με υπερηφάνειαν επιδεικνύουν εις τους επισκέπτας τα
πλούσια και εκλεκτά εκθέματα της ευάνδρου Χερσονήσου, προκαλούντα τον θαυμασμόν όλων…
Βιομηχανικά προϊόντα εκθέτουν εφέτος εις το διαμέρισμα της Χαλκιδικής οι Τ. Συριάνης, Ρ. Σταμούλης,
Ν. Βογιατζής, Δ. Τσίκουλας (εργόχειρα και υφαντά τέλεια), Οινοπνευματώδη ποτά εκθέτουν οι Γ. Γαραράς,
Γ. Γκιντιδής, Ν. Τσατσαρώνης, Ν. Μορένος, Κ. Ταμπούλης, Ν. Χαλάτης. Ελαιοκομικά οι Εμ. Πρίντζος, Ι. Αιβαλιώτης, Δ. Αλεξίδης, Χ. Αναγνωστίδης. Μελισσοκομικά
οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί Κασσανδρινού «Νέκταρ» και Βάλτης Α. Χαντζής, Ν. Μπανάβας, Ν. Ματθαίος. Κτηνοτροφικά Α. Κωνσταντινίδης, Χ. Κούνδουρος, Α. Μήτσιου, Γ. Στάθης. Δενδροκομικά-Κηπευτικά
οι Ζ. Γινατζοτζόγλου, Α. Χαρίτος, Π. Παπουσόγλου,
κοινότης Βραστών. Καπνά Α. Λάκκας, Η. Αστεριάδης,
Α. Γεροβασίλης. Σηροτροφικά οι Ι. Βέης, Χ. Τσελεπής,
Δ. Βουλγαράκης, Α. Διαμαντής, Γ. Σερέτης, Α. Οικονόμου, Ι. Καρατάσος. Όσπρια οι Γ. Τοζούκας, Μ. Ζάχος,
Κ. Κανενίδης, Γ. Χατζημανώλης, Δ. Χατζηαναγνώστου,
Α. Φάλκος, Δ. Μπαλάσης, Β. Σαμολέκης, Π. Τομαράς,
Κ. Μπακάλης, Α. Μήτσιου. Δημητριακά οι Μ. Τσαγκαράκης, Γ. Γαβριηλίδης, Ν. Προδρομίδης, Β. Κωνσταντινίδης, Β. Λανταβός, Α. Πυρλής…
Το διαμέρισμα της Χαλκιδικής μεταξύ των πρώτων
επεσκέφθησαν και ο Νομάρχης μας κ. Τζικάκης, ο κ.
Δήμαρχος Πολυγύρου, παραστάντες και εις τα εγκαίνια της Εκθέσεως, ο Εισαγγελεύς Χαλκιδικής κ. Σαρλής και αρκετοί Χαλκιδικείς της πολυπληθούς εν Θεσσαλονίκη παροικίας των Χαλκιδικέων.

28 Σεπτεμβρίου 1932
ΑΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
… Η μεγάλη συμφορά ήτις έπληξε μέγα τμήμα της
Χαλκιδικής καταστρέψασα εκ θεμελίων ολόκληρα
χωρία και αριθμούσα πολλά ανθρώπινα θύματα εις
νεκρούς και τραυματίας δεν πρέπει να αφήσει ασυγκίνητον κανένα. Πας εξ ημών έχει ιεράν υποχρέωσιν
να σπεύσει βοηθός των εν Χαλκιδική ατυχησάντων
αδελφών μας τους οποίους η επισυμβάσα καταστροφή
μετέβαλεν εις αστέγους, γυμνούς και πενομένους.
Αποτεινόμενοι εις τα φιλάνθρωπα και ευγενή αισθήματα όλων των συμπολιτών μας παρακαλούμεν
όπως έκαστος βοηθήσει κατά δύναμιν.
Την παρούσαν έκκλησιν απευθύνει η πρωτοβουλία
του ενταύθα Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο «Αριστοτέλης» συσταθείσα επιτροπή εκ Χαλκιδικέων, παρακαλούσα όλας τας εν τη πόλει μας εκδιδομένας εφημερίδας όπως ανοίξωσι κατάλογον ερανικών εισφορών.
Επίσης ο Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος μας απέστειλε
την κατωτέρω δημοσιευμένην πρόσκλησιν.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Προσκαλούνται τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου εις έκτακτον γενικήν συνέλευσιν σήμερον 28ην
Σεπτεμβρίου ώραν 4ην μ.μ. εν τη αιθούσει του κινηματογράφου «Διονύσια» προς σύσκεψιν και λήψιν αποφάσεων δια την παροχήν αρωγής εις τα θύματα των
σεισμών εν Χαλκιδική.
Παρακαλούνται θερμώς όπως προσέλθουν επίσης
και πάντες οι λοιποί Χαλκιδικείς εις την άνω συνέλευ-

* * *

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «Η Σιθωνία»
Πραγματοποίησε φέτος δύο εκδηλώσεις:
1. Συνάντηση ρίψεων στη Νικήτη στις 2 Ιουλίου 2010. Η εκδήλωση γίνεται για ένατη συνεχή χρονιά.
Εφέτος διεξήχθησαν τρία αγωνίσματα, της σφυροβολίας, της σφαιροβολίας και της δισκοβολίας. Συμμετείχαν 35 αθλητές.
2. Λαϊκό δρόμο στο Δ.Δ. Μεταγγιτσίου στα πλαίσια του νέου θεσμού «Μεταγγίτσια», με συμμετοχή 70
παιδιών ηλικίας 5 μέχρι 16 ετών.
Και οι δύο εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυχία.
Ψυχή των εκδηλώσεων και πάλι ο υποπτέραρχος (Ι) ε.α. κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει αφιερωθεί
κυριολεκτικά στην άθληση των νέων παιδιών. Αθόρυβα και συστηματικά φέρνει τα παιδιά στα γήπεδα απομακρύνοντάς τα έτσι από πολλούς κινδύνους. Τέτοιους Ανθρώπους είναι δυνατό να μην τους θαυμάζεις;
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ΠΟΙΗΣΗ

Στο Βρασίδα

Χειμερινή μελαγχολία

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Αριστοτέλη, 25.9.2010

Η θάλασσα τον ήλιο καταπίνει
και σούρουπο αφέγγαρο προβάλλει.
Ο φωτεινός Αυγερινός τα κάλλη
του έχασε και το φαρμάκι πίνει.

Το παραπέτασμα της αποκάλυψης σύρθηκε
κι εκεί στα ορειχάλκινα ειλητάρια του ανδριάντα
λευκή πεταλούδα η ψυχή σου πετάρισε.
Στην άπνοια του αυγουστιάτικου βραδινού
απόκοσμη αύρα μας συνεπήρε.
Κοιταχτήκαμε...
και τα βλέμματά μας έγιναν ένα.

Ο άνεμος τα δέντρα ξεγυμνώνει,
καθώς τα κύματα βουβά στην άμμο,
που έχασε τη λάμψη, σκάνε, χάμω
γκρεμίζοντας τα κάστρα σαν κανόνι.
Πουλιά δεν κελαηδούνε πια, λουλούδια
αδυνατούν ν’ ανθίσουν. Και το δείλι
το πιάνο παίζει πένθιμα πρελούδια.

Στην ανεπαίσθητη τροχιά του φεγγαριού,
στη λειψή, κίτρινη αγκαλιά του
χάθηκες.
Κι ίσα που προλάβαμε στην αχλύ του
να διακρίνουμε τη μεταμόρφωση
της λευκής πεταλούδας.
Μ’ ένα χαμόγελο ικανοποίησης
έσβησες στο άπειρο.

Κι η φλόγα τρεμοφέγγει στο καντήλι
της όμορφης Ελπίδας, που με θρήνο
στου Έρωτος το μνήμα αφήνει κρίνο.
Σημείωση: Το ποίημα αυτό είναι του μαθητή της Γ΄ τάξης του 1ου
Γυμνασίου Νέων Μουδανιών Αντωνίου Γκαντάρα και πήρε το
1ο βραβείο σε διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών
(16 Μαΐου 2010). Αντώνη θερμά συγχαρητήρια. Η Χαλκιδική
ολόκληρη σε καμαρώνει. Και σε ανώτερα.

Ήσουν εκεί. Το νοιώθαμε.
Πόσο όμορφο,
για να είναι αληθινό...
Γ.Χ. Καραμίχος

Ο ήλιος και η θάλασσα

Ο μέγας Σταγειρίτης

Ο ήλιος και η θάλασσα, μια μέρα ανταμωθήκανε
για νά βγουν στο σεργιάνι
μα με την πρώτη τους ματιά, τρελλά ερωτευθήκανε
κι αποφασίσαν κάποτε, να βάλουνε στεφάνι.

Υπήρξε τάχα άνθρωπος
στο πέρασμα του Χρόνου
που με τη Γνώση αγκάλιασε
τα πέρατα του Κόσμου;

Ο ήλιος με τα χάδια του και τα γλυκόλογά του
επλάνεψε τη θάλασσα, την έκανε δικιά του
μα, δεν της στάθηκε πιστός κι αλλού το φως του απλώνει
κι όλες τις νύχτες τριγυρνά και την αφήνει μόνη.

Ποιά τα μεγάλα πνεύματα;
που είχαν τη σφραγίδα
και ύψωσαν θεόρατη
στην Επιστήμη Ασπίδα;»

Κι η θάλασσα τον καρτερεί, βάζει τα γιορτινά της
στο φως της καθρεφτίζεται, στολίζει τα μαλλιά της
και λαχταρά να τον δεχτεί
μεσ’ την υγρή αγκαλιά της.

Κι εκείνη μου απάντησε:
«Η Ιστορία, άνθρωπε, είναι δικαιοκρίτης
Πολλά υπήρξαν Πνεύματα
μα έχει το προβάδισμα
ο Μέγας Σταγειρίτης».

Μα εκείνος απαντά άστατος κουρσάρος εραστής
άλλοτε με ζεστά φιλιά, γλυκαίνει την καρδιά της
κι άλλοτε, βάζει πυρκαγιά
να κάψει τα όνειρά της.

Αυτός τη Γνώση αγκάλιασε
σε όλα τα πεδία.
Γι’ αυτό μένει Αθάνατος
σ’ όλη την Ιστορία.

Κι εκείνη πάντα όμορφη και πάντα ερωτευμένη
έμαθε πια να συγχωρεί, ξέρει να περιμένει,
υφαίνει με υπομονή, το άσπρο νυφικό της
κι ελπίζει ο ήλιος να γενεί, για πάντα σύντροφός της.

Νικόλαος Χαριστός

Μαίρη Παντελιάδου

Από τη συλλογή «ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ»
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Η δράση του Συλλόγου μας
• Δεύτερη συνάντηση-σύσκεψη των Πολιτιστικών
Συλλόγων της Χαλκιδικής
Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία και πρόσκληση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
στα γραφεία του, η δεύτερη συνάντηση των Συλλόγων των
χωριών και κωμοπόλων της Χαλκιδικής που έχουν έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Σ΄ αυτήν παρέστησαν οκτώ πρόεδροι ή εκπρόσωποί τους ισαρίθμων Συλλόγων από τους 16 που κλήθηκαν.
Στη σύσκεψη αποφασίσθηκε η στενότερη συνεργασία, η
ανταλλαγή εγκυκλίων, εντύπων και προσκλήσεως και η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική την προσεχή περίοδο 2010-2011.

τέλεσμα.
• Ο εορτασμός της 189ης επετείου της μάχης των Βασιλικών
Στις 13 Ιουνίου 2010 γιορτάσθηκε κατά τα καθιερωμένα η
189η επέτειος της μάχης των Βασιλικών του 1821, σύμφωνα
με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος, με αρχιερατικό μνημόσυνο στο καθολικό της Μονής της
Αγίας Αναστασίας και με επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις
στεφάνων στο μνημείο του καπετάν Χάψα και των παλικαριών.
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο νεαρός αρχιτέκτονας κ. Ζαφείρης Ι. Οικονόμου, ενώ την όλη τελετή πλαισίωσαν οι χορωδίες του Παγχαλκιδικού Συλλόγου και του Δήμου
Βασιλικών. Τη φιλαρμονική διέθεσε ο Δήμος Ανθεμούντα ο
οποίος και επιμελήθηκε της καθαριότητας και της όλης εμφανίσεως του χώρου, δια του αντιδημάρχου του κ. Δημητρίου
Συροπλή (βλ. σχετικό σημείωμα σε άλλη σελίδα) και με οδηγίες του μόνιμου κοσμήτορα του χώρου κ. Στέργιου Σαμαρά.
Παρέστησαν ο σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος,
ηγούμενος της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας, εκπρόσωπος της
Κυβερνήσεως ο κ. Παπακων/ντίνου, ο Νομάρχης Χαλκιδικής κ. Αστ. Ζωγράφος, ο αντιστράτηγος -διοικητής του Γ΄.Σ.
Στρατού, οι Δήμαρχοι των συνδιοργανωτών Δήμων, Ανθεμούντα (διά του αντιδημάρχου κ. Δημ. Συροπλή), Βασιλικών
κ. Χρήστος Βαγγέλης και Συκιάς κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας με
αντιπροσωπείες των Σχολείων τους με τις σημαίες τους, ο
Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Θωμάς Καπλάνης και οι πρόεδροι
των αδελφών Συλλόγων της Χαλκιδικής που έχουν έδρα τη
Θεσσαλονίκη: ΙΛΕΧ, Βαβδινών, Πολυγυρινών, Γοματιανών,
Αγιοπροδρομιτών, Βρασταμηνών, Ταξιαρχιωτών, Ιερισσιωτών
καθώς και ο Σύλλογος Χαλκιδικιωτών Μελβούρνης. Όλοι τους
κατάθεσαν στεφάνια, τα οποία ετοίμασε και πλήρωσε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος.
Μετά το πέρας της τελετής η χορωδία μετέβη στο Βάβδο
όπου γευμάτισε μέσα στη δροσιά, με χαρά για την επιτυχία
της τελετής.

• Ημερήσια εκδρομή στα «Τέμπη» του Νέστου
Την Κυριακή 9 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε ημερήσια
εκδρομή στα «Τέμπη» του Νέστου. Ένα υπερπλήρες λεωφορείο
εξήντα θέσεων έφθασε στις 9.30 στους Τοξότες την ώρα ακριβώς που περνούσε το τραίνο της γραμμής Ξάνθης - Δράμας,
στο οποίο επιβιβασθήκαμε. Το σύντομο ταξίδι ήταν πράγματι
απολαυστικό. Η οργιώδης βλάστηση στις όχθες του Νέστου με
τα ήρεμα και καθαρά νερά του, τα αγριοπούλια, οι μύριες εναλλαγές του πράσινου, μαζί με έναν θαυμάσιο καιρό μας αποζημίωσαν. Αποβιβασθήκαμε στη Σταυρούπολη, επισκεφθήκαμε
τα αξιοθέατά της, γευματίσαμε και πήραμε την ανηφόρα για
το Δασικό Χωριό, όπου και τερματίσαμε μέσα σε μια αυστηρά
δασική περιοχή, πλήρως αξιοποιημένη, από τις ωραιότερες
της πατρίδας μας, στην οποία υπάρχουν καταλύματα με όλες
τις ανέσεις. Ποιος όμως τα γνωρίζει! Ο γυρισμός μέσω Δράμας
ήταν αρκετά μακρύς. Φθάσαμε αργά στη Θεσσαλονίκη.
• Ο εορτασμός της επετείου της ενάρξεως της επαναστάσεως του 1821 στη Χαλκιδική.
Στις 17 Μαΐου 2010 γιορτάσθηκε με κάθε επισημότητα και
με συμμετοχή ολόκληρης της Χαλκιδικής η 189η επέτειος από
την κήρυξη της επανάστασης στον Πολύγυρο στις 17 Μαίου
1821, με δοξολογία, πανηγυρικό λόγο, καταθέσεις στεφάνων,
φιλαρμονικές και παρελάσεις. Παρών στον εορτασμό και ο
Σύλλογός μας ο οποίος δια του προέδρου του κ. Μιχ. Καρτσιώτη κατέθεσε στεφάνι.

• Η αξέχαστη εξαήμερη εκδρομή στα παράλια της
Μ. Ασίας
Μια πολύ επιτυχημένη 6ήμερη εκδρομή στην Τουρκία,
πραγματοποίησε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος από τις 18 ως τις
23 Ιουνίου. Η εκδρομή πέτυχε απόλυτα για τους παρακάτω
λόγους:
- Είχε άριστη οργάνωση.
- Είχε ένα εξαιρετικό, μοναδικό, μπορεί να πει κανείς, ξεναγό.
- Έγινε με θαυμάσιο πούλμαν και πολύ καλό οδηγό.
- Είχε πολύ καλό πρόγραμμα
- Παρά την ποιότητά της, ήταν εξαιρετικά φθηνή.
Η εκδρομή είχε σκοπό να γνωρίσουμε τα ιστορικά παράλια

• Εκδήλωση –αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη
Την Τετάρτη 12 Μαΐου στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση του Παγχαλκιδικού με το Σύλλογο Πολυγυρινών Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, με σκοπό τη γνωριμία με
το νομπελίστα ποιητή ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ. Η κύρια παρουσίαση
έγινε από τη φιλόλογο κ. Καίτη Μπαλάση με συμπαραστάτες
το στρατηγό ε.α. κ. Απόστολο Κελιαφάνο και την αρχιτεκτόνισσα κ. Μαρία Τσαμουρτζή.
Η συνεργασία των δύο Συλλόγων έδωσε πολύ θετικό απο-

Σ.Σ. Από τις προγραμματισμένες εκδρομές του Α΄ εξαμήνου 2010 μία μόνο δεν πραγματοποιήθηκε. Εκείνη στην Καστοριά. Θα ενταχθεί
στο πρόγραμμα της νέας περιόδου.
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της Μικρασίας, στα χώματα της ιστορικής Ιωνίας, και όχι την
Πόλη, η οποία θα γίνει αντικείμενο άλλης, ειδικής, εκδρομής.
1η ημέρα: Ξεκίνημα πολύ πρωί από τη Θεσσαλονίκη και
πορεία προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Εύκολο και γρήγορο πέρασμα στην Τουρκία. Από τα σύνορα πορεία προς την
Καλλίπολη, απ’ όπου περάσαμε γρήγορα το ιστορικό στενό,
για να φτάσουμε απέναντι, στο Τσανάκαλε, όπου και η πρώτη
διανυκτέρευση. Στο στενό αυτό οι Τούρκοι έχουν στήσει ειδικά μνημεία, προς τιμή της μεγάλης πράγματι νίκης τους στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Επειδή φτάσαμε σχετικά νωρίς, επισκεφθήκαμε το απόγευμα το χώρο της ομηρικής Τροίας. Οι εντυπώσεις, σε μένα
ειδικά, μέτριες. Δεν είναι απλό να βρίσκεσαι ξαφνικά σ’ έναν
χώρο που τόσα χρόνια τον έχεις πλάσει μέσα στη φαντασία
σου και που δεν έχει καμιά ίσως σχέση με αυτό που βλέπεις.
Πολύ περισσότερο δεν έχει σχέση ο «Δούρειος Ίππος», με τα,
σαν φινιστρίνια, παραθυράκια του, που μοιάζει πιο πολύ με
γιγάντιο παιδικό παιγνίδι.
Οι εντυπώσεις από το Τσανάκαλε πολύ καλές. Καθαριότητα στους δημόσιους χώρους, περιποίηση στα μαγαζιά, αναπτυγμένο πνεύμα τουριστικής συμπεριφοράς (διαπιστώσεις
άλλωστε από ολόκληρο το 6ήμερο της εκδρομής).
2η ημέρα: Φύγαμε πρωί κινούμενοι προς νότον, προς τη
Σμύρνη. Διανύουμε περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους.
Δεξιά μας το Αιγαίο, με την Ίμβρο, Τένεδο και παρακάτω Λέσβο κλπ, ενώ το πεύκο και η ελιά σκεπάζουν τους λόφους
γύρω μας. Φτάνουμε στο Αϊβαλί, ιστορική πόλη και περιοχή,
το μεγαλύτερο μέρος της οποίας (ειδικά η παλιά πόλη) είναι
εγκαταλειμμένο, πλην μαρτυρά τις παλιές καλές μέρες. Το ίδιο
αίσθημα νιώθεις και στα κοντινά Μοσχονήσια, με μάρτυρα τη
γριά Τουρκοκρητικιά, που πουλά κεράκια στους Χριστιανούς
που επισκέπτονται την έρημη χριστιανική εκκλησία.
Στη συνέχεια φτάνουμε στην ιστορική Πέργαμο, με κύριο
χώρο επίσκεψης το περίφημο Ασκληπιείο, ψυχή του οποίου
υπήρξε ο περίφημος γιατρός Γαληνός. Εξαιρετικός αρχαιολογικός χώρος, ενδιαφέρον επίσης το τεράστιο Σεράπειο, στην
άκρη της πόλης.
Συνεχίζουμε προς τη Σμύρνη, περνώντας περιοχές κατάφυτες από πολύχρονα ελαιόδενδρα, καλλιεργημένα ως τις
κορφές τεράστιων λόφων. Είναι –μας λέει ο ξεναγός- η περιοχή που προμηθεύει ελαιόλαδο ολόκληρη την Τουρκία. Στη
Σμύρνη φτάνουμε αργά το απόγευμα, όμως το αίσθημα που
μας δίνει η πόλη δεν έχει καμιά σχέση με τη Σμύρνη που έχουμε στο μυαλό μας από εικόνες, φωτογραφίες και διηγήσεις.
Πόλη απέραντη πια (πάνω από 4 εκατ. κάτοικοι), με πλήθος
τεράστιες και άχαρες πολυκατοικίες (φαινόμενο που είδαμε
σε όλα τα αστικά κέντρα που επισκεφτήκαμε), αλλά και με
απέραντες εκτάσεις με αυθαίρετα κτίσματα, ποιότητας ελληνικών αυθαιρέτων της δεκαετίας του ’60. Πριν καταλήξουμε
στο ξενοδοχείο, κάναμε μια εκτεταμένη ξενάγηση στην πόλη
με το πούλμαν. Σχεδόν τίποτα, ξαναλέμε, δεν θυμίζει την παλιά Σμύρνη, πολύ περισσότερο η ιστορική παραλία, που έχει
επεκταθεί προς τη θάλασσα σε πολύ μεγάλο πλάτος και είναι
χώρος περιπάτου, μικροπωλητών, σύγχρονων καφετεριών
κλπ.
3η ημέρα: Φεύγουμε πολύ πρωί –όπως κάθε μέρα- προς
νότο. Φτάνουμε στην ιστορική Έφεσο. Είναι ασφαλώς ένας
από τους σπουδαιότερους και μεγαλύτερους αρχαιολογικούς
χώρους της ανατ. Μεσογείου, τον οποίο επισκέπτονται κάθε

χρόνο πάνω από 4 εκατομ. επισκέπτες. Την ίδια στιγμή, σε
επάλληλα γκρουπ ή μεμονωμένοι, περιφέρονται στο χώρο
της αρχαίας Εφέσου εκατοντάδες ή και χιλιάδες επισκέπτες.
Εξαιρετική εμπειρία η επίσκεψη στην Έφεσο, χάρη και στην
παρουσία –όπως σε κάθε επίσκεψη άλλωστε- του ξεναγού
μας.
Μετά την Έφεσο ανεβαίνουμε στην κορυφή εξαιρετικού
λόφου, όπου το «Σπίτι της Παναγίας» και το σκήνωμα του Αγ.
Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Στη συνέχεια φτάνουμε στο Κουσάντασι, απέναντι από τη Σάμο, το παλιό ψαροχώρι που σήμερα
είναι σπουδαίος τουριστικός προορισμός και λιμάνι προσόρμησης τεράστιων κρουαζερόπλοιων (ήδη βρήκαμε εκεί 4
κρουαζερόπλοια, πιθανότατα αυτά που εμείς διώχνουμε από
τα λιμάνια μας). Αργά επιστρέφουμε για διανυκτέρευση στη
Σμύρνη.
4η ημέρα: Κατευθυνόμαστε, από πολύ πρωί, προς το μοναδικό Παμούκκαλε, αφού διασχίζουμε μια εξαιρετική πεδιάδα με άριστες καλλιέργειες (λαχανικά, φρούτα, καλαμπόκι,
συκιές, ροδιές κ.ά.). Πολύκαρπη γη, ικανή να θρέψει εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς μάλιστα ποτίζεται από άφθονα
νερά που φτάνουν από τα ψηλά βουνά που την περιβάλλουν.
Αφού περνάμε το ονομαστό Αϊδίνιο, φτάνουμε τέλος στη
μικρή πόλη του Παμούκκαλε, την πόλη με τα περισσότερα
ίσως τζαμιά (μέτρησα μέσα από το πούλμαν πάνω από 40),
και ανεβαίνουμε σε ένα χαμηλό βουνό με μεγάλες πηγές στις
πλαγιές του, που κυλούν τα άφθονα νερά τους προς τα κάτω,
αφήνοντας εξαιρετικά εντυπωσιακά ασβεστολιθικά δημιουργήματα, σε μεγάλες εκτάσεις, ενώ μια τεράστια υγρή έκταση
είναι βατή για τον κόσμο, μέσα στην οποία τσαλαβουτούν με
ευχαρίστηση εκατοντάδες επισκέπτες. Δίπλα τα εντυπωσιακά ερείπια της αρχαίας Ιεράπολης. Επιστροφή στη Σμύρνη και
επίσκεψη, με τα πόδια, της περιοχής όπου η παλιά ελληνική
πόλη, όπως φαίνεται και από τα καλαίσθητα κτίσματα με τα
όμορφα μπαλκόνια και τις χαρακτηριστικές εισόδους. Επίσκεψη στον τόπο και στο χρόνο εκεί, με τα ανάλογα αισθήματα.
5η ημέρα: Φεύγουμε πρωί για την Προύσα, που απέχει
300 χιλιόμετρα, βορειοανατολικά της Σμύρνης. Περνάμε
τεράστιες εκτάσεις με καλλιέργειες κυρίως σουλτανίνας,
αλλά και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες –πτηνοτροφεία,
βοοειδή, αιγοπρόβατα κλπ. Συγκινητική η στιγμή που η κ.
Ζηνοβία, πάντα καθώς περνούσαμε από το Παλαιόκαστρο,
μας είπε συγκινημένη, από το μικρόφωνο του πούλμαν, ότι
από κείνο το μέρος, το 1902, ξεκίνησε ο πατέρας της Χρήστος Πάχτας, που διετέλεσε για πολλά χρόνια δήμαρχος Αρναίας. Μια μικρή παράγραφος από τους ατέλειωτους τόμους
των περιπετειών και της ιστορίας γενικά του μικρασιατικού
ελληνισμού. Στην πανέμορφη Προύσα (Πούρσα, τη λένε οι
Τούρκοι) φτάσαμε νωρίς και μείναμε για ελεύθερη ξενάγηση
σε μια πόλη γεμάτη μαγαζιά, κυρίως με ρούχα, λευκά είδη,
υφαντά, κεντήματα κλπ, καθώς θεωρείται το μεγαλύτερο
βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο αυτών των ειδών στην
Τουρκία. Η ελεύθερη αυτή περιπλάνησή μας συνέπεσε με μια
πρωτοφανή καταιγίδα, που πλημμύρισε ολόκληρη την πόλη,
ακόμη και την τεράστια κλειστή αγορά (καπαλί τσαρσί), προκαλώντας πολύ μεγάλα προβλήματα στα μαγαζιά, αλλά και
σε όλους μας.
Πηγαίνοντας αργότερα προς το ξενοδοχείο (το πιο εντυπωσιακό από τα τρία ξενοδοχεία που μείναμε), περάσαμε και
φωτογραφηθήκαμε από το μουσείο του Καραγκιόζη, όπου,
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με πήγαν αιώνες πίσω,
στα χρόνια της παλιάς δόξας,
όμως και πάλι δεν άγγιξαν την καρδιά μου.
Κι όταν μπήκαμε στη Σμύρνη
-αυτή είναι η Σμύρνη; ρωτήθηκα.
Η Σμύρνη η δικιά μου, η δικιά μας,
δεν είναι αυτή.

δίπλα, είδαμε, μεγαλωμένη αρκετά πια, την περίφημη «ελιά
του Σημίτη», την οποία είχε φέρει, μικρό δενδρύλλιο, στην
Τουρκία, ως ένδειξη καλών προθέσεων, ο Έλληνας πρωθυπουργός (ελπίζω, το φύτεμά της εκεί, να μην ήταν ένδειξη
αρνητικής αντιμετώπισης της προσφοράς αυτής, εκ μέρους
των Τούρκων).
6η ημέρα (επιστροφή): Φύγαμε πρωί, καθώς είχαμε μπροστά μας μια διαδρομή 700 χιλιόμ., με σύνορα κλπ. Κατευθυνθήκαμε πάλι προς την Καλλίπολη, περνώντας ξυστά την
Προποντίδα, κοντά από Μουδανιά, Τρίγλια κλπ. Περάσαμε τα
στενά, πατήσαμε στην Ευρώπη και φτάσαμε στα σύνορα. Εύκολες οι διαδικασίες, δεν αργήσαμε, σε λίγο βρεθήκαμε και
πάλι, με την αυτονόητη συγκίνηση, σε ελληνικό έδαφος. Δεν
αργήσαμε να φτάσουμε στην Ξάνθη, όπου και γευματίσαμε,
καθώς η Εγνατία οδός είναι πια απόλαυση και τεράστια ευκολία. Με καλή διάθεση, με διάφορα από μικροφώνου, «καπάκι» βέβαια και κλείσιμο οι ανακοινώσεις και «υποθήκες» του
προέδρου και αρχηγού της εκδρομής Μιχ. Καρτσιώτη. Αργά
φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, αποχαιρετιστήκαμε και …πέσαμε στις αγκάλες των δικών μας, που μας περίμεναν.
Ναι, η εκδρομή αυτή ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Ήταν
ίσως η καλύτερη εκδρομή του Συλλόγου, ή πάντως από τις
καλύτερες, (από το πλήθος των εκδρομών που έχει πραγματοποιήσει ο Σύλλογος, έργο εν πολλοίς και υποθήκη του αείμνηστου Βρασίδα). H καλύτερη, εκτός από …την επόμενη.
………………………………………..
Και ένα ποίημα: Φεύγοντας από τη Σμύρνη για την Προύσα, κατέγραψα, μέσα στο πούλμαν, τις προσωπικές μου εντυπώσεις από την εκδρομή, στο παρακάτω «ποίημα»:

Δεν είναι ούτε οι άχαρες
πολυώροφες πολυκατοικίες,
ούτε τα ατέλειωτα σπιτάκια της φτωχολογιάς,
που λες και τ’ άδειασε ένα πελώριο φορτηγό,
σε άτακτους σωρούς ερριμμένα.
Δεν είναι βέβαια τα αμέτρητα αγάλματα του Κεμάλ,
ούτε οι χιλιάδες κόκκινες σημαίες,
που κυματίζουν παντού.
Δεν είναι οι αμέτρητοι μιναρέδες
που τρυπούν τον αιθέρα
και διαλαλούν την προσευχή του μουεζίνη.
Δεν είναι αυτή η πόλη –τέρας
η Σμύρνη μας,
η Σμύρνη της καρδιάς μας.
Ούτε η πολύκαρπη ενδοχώρα,
που δίνει του Θεού –ή του Αλλάχ;- τα ελέη.
Και μόνο όταν βρεθήκαμε στα σοκάκια,
που κρατάνε ακόμη όρθια
-αν και ρημαγμένατα κουκλίστικα σπιτάκια των Ελλήνων,
με τα μπαλκόνια,
αν και χωρίς βασιλικούς και λουλούδια πια,
και τις φιλόξενες εσοχές
μπρος στην πόρτα τους,
τότε μόνο ένιωσα
πως εδώ είναι η Σμύρνη,
εδώ χτυπά ακόμη, αν και ανεπαίσθητα,
η ψυχή του χαμένου ελληνισμού,
εδώ αναπνέει και ψιθυρίζει
δόξες και θρήνους η Ιστορία.
Φτάνει να θες, και να μπορείς,
να τ’ ακούσεις.

Μικρασία, Σμύρνη, πού είσαι;
Αναζητούσα τη Μικρασία
και τη Σμύρνη των θρύλων και του μύθου.
Μέσα μου,
όπως και μέσα στην ψυχή όλων των Ελλήνων,
έχουμε χτίσει τον κόσμο
της χαμένης Ιωνίας.
Τον φτιάξαμε απ’ όσα ακούσαμε, όσα διαβάσαμε,
όσα είδαμε σε φωτογραφίες.
Σύμφωνα μ’ αυτές τις παραστάσεις,
πλάσαμε μέσα μας
έναν μυθικό και ονειρικό κόσμο.

Κι εγώ τ’ άκουσα.
Εκεί. Μόνο εκεί.
Μικρασία, Ιωνία, Σμύρνη,
μένετε πιο πολύ στη μνήμη και στην ψυχή,
παρά στο χώμα και στη θάλασσα.
Μένετε στην ψυχή και στο αίσθημα
απ’ όπου δεν θα φύγετε ποτέ.
Εκεί είστε,
στην ψυχή μας.
Κι όχι εδώ.
Εδώ πια είναι άλλος τόπος.
Δυστυχώς…
……………..

Αυτόν τον κόσμο προσπάθησα να νιώσω,
καθώς πατήσαμε τη γη της Μικρασίας,
καθώς ακούγαμε το Γιώργο* να μας ιστορεί,
μα δε μπόρεσα να τον νιώσω.
Στο Αϊβαλί,
τα σοκάκια παράπεμπαν σε χρόνια περασμένα,
μα «το στέκι του Βαλή» δεν ήταν εκεί.
Στα Μοσχονήσια,
τα έρημα σπίτια,
κι η τουρκοκρητικιά γιαγιά
δίπλα στην ετοιμόρροπη εκκλησία,
προσπαθούσαν να ξυπνήσουν εικόνες παλιές,
αλλά δεν άνοιξαν την κλειδωμένη μου ψυχή.
Στην Τροία, στην Πέργαμο και στην Έφεσο,
οι πέτρες και τα μάρμαρα

* Γιώργος: Ο ωραίος, από κάθε άποψη, δάσκαλος –ξεναγός μας.

Γ. Ζωγραφάκης
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νίσθηκε και η πολυμελής μεικτή χορωδία μας η οποία εκτέλεσε έξι τραγούδια, τρία δημοτικά και άλλα τρία έντεχνα υπό τη
διεύθυνση του μαέστρου μας κ. Νικ. Καλαϊτζή.
Μιλώντας στην παρουσίαση ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Μιχαήλ Καρτσιώτης αναφέρθηκε στην ιστορία του Συλλόγου
αλλά και στα μεγάλα έργα που αυτός έχει επιτελέσει ιδίως
κατά την τελευταία 17ετία, ενώ στη συνέχεια τα μέλη του δ.σ.
αναφέρθηκαν στις σημερινές δράσεις και εκδηλώσεις, ο καθένας στον τομέα του.
Η όλη εκπομπή γράφτηκε σε ένα DVD, έγινε αναπαραγωγή σε 100 αντίτυπα με καλαίσθητη ετικέτα και θα διανεμηθεί
μόλις αρχίσει η νέα περίοδος στους χορωδούς. Επίσης προσφέρεται δωρεάν σε όποιον το ζητήσει.
Παρόμοιες εμφανίσεις θα επιχειρηθούν και πάλι στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα την προσεχή περίοδο 2010-2011. (Βλέπε σχετική φωτογραφία στην εσωτερική σελίδα του οπισθόφυλλου).

H χορωδία τη νέα περίοδο, 2010-2011
• Η χορωδία θα επαναλειτουργήσει τον Οκτώβριο του
2010 με έναρξη μαθημάτων την ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,
όπως και τα προηγούμενα χρόνια.
Καλούμε και πάλι να προσέλθουν και να είναι παρούσες και παρόντες στο εναρκτήριο μάθημα όλες και όλοι οι
χορωδοί και να φέρουν και άλλους ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥΣ, για να
έχουμε καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα.
• Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος στην τηλεόραση (TV 100)
Στις 23 Μαίου 2010 και σε επανάληψη στις 25 του ίδιου
μήνα, από τη Δημοτική τηλεόραση του Δήμου Θεσσαλονίκης
TV 100, στην εκπομπή «Ιστορίες πολιτισμού» που σκηνοθετεί
και παρουσιάζει ο έγκριτος δημοσιογράφος Χρήστος Δόκαλης, προβλήθηκε το έργο του δικού μας Συλλόγου και εμφα-

* * *

Τιμητικές διακρίσεις
• Στο Θεόδωρο Τσαμούρη, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 εγκαινιάσθηκε από τον
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριο Ιερώνυμο ο
Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου Αρναίας, που είχε αποτεφρωθεί από την αιφνίδια πυρκαγιά της 5ης Σεπτεμβρίου 2005.
Κατά την τελετή, μετά το πέρας της αρχιερατικής Θ. Λειτουργίας, ο Μακαριότατος επέδωσε ευχαριστήρια έγγραφα
προς όλους που εργάσθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στην
επανάκτιση που Ναού, ενώ στον κ. Θεόδωρο Τσαμούρη,
επέδωσε τον Μεγαλόσταυρο της Ι.Μ. Ιερισσού, Αγ. Όρους και
Αρδαμερίου. Του τον απένειμε για την τεράστια υπηρεσία που
προσέφερε στην αναστήλωση του Ναού ως επιβλέπων πολιτικός μηχανικός, εργαζόμενος εθελοντικώς και πολύ σκληρά
επί 18 μήνες, χωρίς να λάβει ούτε ένος λεπτού αμοιβή.
Πράγματι ο Θεόδωρος Τσαμούρης, πολιτικός μηχανικός με
μεγάλη εμπειρία σε εκτέλεση κυρίως μεγάλων και δύσκολων
έργων (στοές, οχυρωματικά, γέφυρες, κλπ.), από την πρώτη
στιγμή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, εθελοντικά εγκατέλειψε την
επαγγελματική του ενασχόληση, η οποία ας σημειωθεί ήταν
σε πολύ υψηλά σημεία επιτυχούς πορείας, και βρέθηκε από
τις πρώτες ημέρες μέσα στα ερείπια του Ναού. Εκεί επί 18
μήνες με υπομονή, σχεδιασμό και υψηλή τεχνική, εργάσθηκε
αφιλοκερδώς ως υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός και κατάφερε το ΘΑΥΜΑ: Στα τέλη του 2006 είχαν τελειώσει οι εργασίες
αναστήλωσης, σε χρόνο ρεκόρ δηλαδή, χάρη στη σωστή επίβλεψη και τη σκληρή δουλειά.
Σήμερα το νέο οικοδόμημα φέρει την υπογραφή: «πολιτικός μηχανικός Θεόδωρος Τσαμούρης». Πραγματικός μέγας
ευεργέτης του Ναού του Αγ. Στεφάνου, της Αρναίας, της Ορθοδοξίας, της Πατρίδας.
Αγαπητέ Θόδωρε, πανάξιε, σεμνέ και ταπεινέ φίλε μας
Ως συνάδελφοί σου στο Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού συμμετέχουμε στη χαρά σου, σε ασπαζόμαστε και καμαρώνουμε μαζί
σου.

Εμάς όλους μας έκανες υπερήφανους, στον κόσμο δε έδειξες ότι οι αξίες δε χάθηκαν. Το παράδειγμά σου θα μένει πάντα για να φωτίζει τους επιγενόμενους και να τους καθοδηγεί
σε παρόμοια έργα εθελοντικής προσφοράς.
Συγχαρητήρια.
Το Δ.Σ.
• Στο Νίκο Βασιλάκη, Χαλκιδικιώτη ποιητή.
Το βράδυ της 1ης Αυγούστου, στον ειδυλλιακό χώρο του
εξωκκλησιού της Παναγίας στον Πολύγυρο, πραγματοποιήθηκε ποιητική βραδιά προς τιμήν του Πολυγυρινού ποιητή,
συντ. δασκάλου, Νίκου Βασιλάκη, που ζει πολλά χρόνια
τώρα στον Πειραιά, αλλά πολύ συχνά έρχεται στον Πολύγυρο,
τον οποίο έχει πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του.
Την εκδήλωση οργάνωσε το «Τεχνοδρόμιο Πολυγύρου», νεοσύστατη σχετικά ομάδα με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Στην
εκδήλωση, μαζί με μεγάλο πλήθος κόσμου, που αγαπά και τιμά
τον Νίκο Βασιλάκη, όχι μόνο για τη θαυμάσια ποίησή του, αλλά
και για το εξαίρετο ήθος του, παραβρέθηκε και ο γνωστός ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος, παλιός φίλος και μέντορας του
Νίκου, από τα χρόνια της «Διαγωνίου». Παραβρέθηκε επίσης
η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη. Ένα ωραίο τραγούδι της ακούστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης.
Νίκο, θερμά συγχαρητήρια.
Το Δ.Σ.
• Στο Γιώργο Ζωγραφάκη και στο Γιάννη Κανατά.
Στις 8 Αυγούστου 2010, στην Αίθουσα του Δήμου Πολυγύρου σε σεμνή εκδήλωση ο Σύλλογος Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης «Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ» βράβευσε τους εκπαιδευτικούς Γιώργο
Ζωγραφάκη και Γιάννη Κανατά και τους απένειμε αναμνηστικές πλακέτες για τις πολλαπλές και πολύχρονες υπηρεσίες
που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στα πολιτιστικά πράγματα του Πολυγύρου και της Χαλκιδικής.
Θερμά συγχαρητήρια στους δύο βραβευθέντες που είναι
τακτικά μέλη του συλλόγου μας και συνεργάτες του Παγχαλκιδικού Λόγου.
Το Δ.Σ.
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων*
• Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών-Χαλκιδικιωτών
Θεσσαλονίκης, για μια ακόμη φορά απευθύνεται στο νου όλων μας περνώντας
μέσα από την καρδιά μας, στην προσπάθειά του να αναδείξει πολλά διαχρονικά
στοιχεία της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Αυτό το κατορθώνει με την επανέκδοση
του πρωτοποριακού για την εποχή εκείνη
δημοσιογραφικού έργου τού αείμνηστου
και εξαίρετου συγχωριανού μας, ιερέα και
δασκάλου Νικολάου Ηλία.
Η παρουσίαση αυτού του πολύτιμου έργου, που είναι ένα
πλούσιο σύνολο θαυμαστών επιβιώσεων, μας βοηθά να έρθουμε σε επαφή με ενδιαφέρουσες ψυχές, που έζησαν πριν από
εμάς στον τόπο αυτόν. Μέσα από τα άρθρα του ζωντανεύουν
στα μάτια του αναγνώστη εικόνες, που προσδιόρισαν το πέρασμα του χρόνου στον τόπο μας, κάνοντάς τον να νοιώσει το μεγαλείο των αόρατων δεσμών που ενώνουν γενιά με γενιά και να
γευτεί τους γλυκούς χυμούς που αναβλύζουν οι ρίζες του.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι υπόθεση που
αφορά λίγους ανθρώπους. Θεωρείται «όραμα για το μέλλον»
και βασικό μέσο για τη διαμόρφωση ωφέλιμης συλλογικής
συνείδησης. Όλοι έχουμε την ανάγκη να γυρίζουμε πίσω και
να αναζητούμε στις φυσιογνωμίες των προγόνων μας την
πραγματικότητα της ζωής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
για τον καθένα μας μια υπέρβαση ψυχής, κάθε φορά που κατορθώνουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας στην ομορφιά, που η
σοφία τους επέλεξε κληρονομικά να παραδώσει σε μας.
Τελικά, ο άνθρωπος που δεν έχει ενεργή επαφή με την παράδοση του τόπου του, διατρέχει τον κίνδυνο να βρεθεί με
άδεια χέρια, όταν έρθει η δική του σειρά να παραδώσει στις
επόμενες γενιές. Αυτόν τον κίνδυνο προσπαθεί με τις δράσεις
του να αποσοβήσει ο Σύλλογός μας.
Αυγολούπης Σταύρος,
Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ

προβλέπεται και από το άρθρο 29 του Καταστατικού) ενώπιον πλήθους κόσμου, με χαιρετισμό από τον πρόεδρο της
΄Ενωσης κ. Δημ. Νάιδο, με βαθυστόχαστη κεντρική ομιλία του
κ. Χρήστου Κ. Τυροβούζη, διδάκτορος της Νομικής και πρώην
μέλους του Δ.Σ. της ΕΒΘ με θέμα: «Ιστορική αναδρομή και προοπτικές της ΄Ενωσης». Ακολούθησε η εμφάνιση του παιδικού
χορευτικού τμήματος της ΄Ενωσης που μαζί με τα παιδιά του
Δημοτικού Σχολείου χόρεψαν χαριτωμένα με τους ήχους του
Βαβδινού Μουσικού Συγκροτήματος. Στη συνέχεια η χορωδία
του Συλλόγου τραγούδησε με μεγάλη επιτυχία δημοτικά τοπικά τραγούδια. Στο τέλος χόρεψε όλος ο κόσμος με πρώτο τον
ιερέα του χωριού, ό οποίος άνοιξε με ευπρέπεια το χορό.
Τη γιορτή παρακολούθησαν οι τοπικές Αρχές και ο κόσμος
του χωριού. Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Και ένα σχόλιο: Εντύπωση προξένησε το γεγονός της ενότητας των Βαβδινών. ΄Ολοι οι πρόεδροι των Δ,Σ, των τελευταίων
ετών όχι απλά ήταν παρόντες αλλά και μετείχαν με την καρδιά
τους στα δρώμενα. Ένωση, όνομα και πράμα. Συγχαρητήρια.
2. Τη γιορτή της Αγίας Τριάδος, που γιορτάσθηκε, όπως
κάθε χρόνο, στο ομώνυμο εξωκλήσι του χωριού, με το μαγείρεμα της παραδοσιακής φασολάδας και τη διανομή της στους
πανηγυριστές. Εφέτος λέγεται ότι ήταν ιδιαίτερα νόστιμη μια
που ήταν για τη γιορτή των 90 χρόνων της ΄Ενωσης. Μετά το
φαγητό επακολούθησε τρικούβερτο γλέντι.
3. Την επέτειο των 90 χρόνων από την ίδρυσή της και των
75 χρόνων από το θάνατο του επιφανούς Βαβδινού Νικολάου
Γερμανού, του ιδρυτή της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης,
με ομιλία στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ για τη ζωή και το έργο του,
από τον κ. Χρήστο Σαρ. Κουτσό, πολιτικό μηχανικό και με την
εμφάνιση της χορωδίας και του χορευτικού της Ε.Β.Θ. συνοδευόμενη από το Βαβδινό Μουσικό Συγκρότημα.
• Συλλόγος Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2010, στις 11.00΄το πρωί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Πολυγύρου, ο Σύλλογος
Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης «Ο Τσουκαλάς», σε συνεργασία
με το Δήμο Πολυγύρου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την
απόδοση της προσήκουσας τιμής σε δυο εκπαιδευτικούς, το
Γιώργο Ζωγραφάκη και το Γιάννη Κανατά, για την μεγάλη προσφορά τους στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα της πόλεως
του Πολυγύρου. Στους τιμηθέντες απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, ενώ ο κόσμος στην κατάμεστη
αίθουσα χειροκροτούσε με ευχαρίστηση. Με συγχαρητήρια
και πολλά πολλά καλά λόγια έκλεισε η σεμνή τελετή.

Σημ. Η παρουσίαση της τόσο αξιόλογης έκδοσης, έγινε στις 24-6-2010
στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης από τον αρχαιολόγο διδάκτορα κ. Ιωακείμ Α. Παπάγγελο και τον καθηγητή Βασίλη
Δαλκαβούκη. Σ’ αυτήν ήταν παρών ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του
Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

• Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 90 χρόνων από την
ίδρυσή της η ΄Ενωση Βαβδινών προγραμμάτισε και πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία τις εξής εκδηλώσεις:
1. Τη γιορτή στην πλατεία του χωριού, στον Πλάτανο, (που

Σημ. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος που εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και την έφορό του, χαίρεται ιδιαίτερα για
την απονομή των διακρίσεων, γιατί οι τιμηθέντες και άξιοι είναι και δραστήριοι και ικανοί, αλλά και γιατί είναι μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
και συνεργάτες του Παγχαλκιδικού Λόγου. Συγχαρητήρια θερμά.

* Από το τεύχος αυτό καθιερώνεται «Η σελίδα των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων», όπου θα καταχωρούνται όσα ρεπορτάζ και ειδήσεις μας στέλνονται με σημειώματα από τους αδελφούς Συλλόγους, αρκεί να είναι περιληπτικά και περιεκτικά. Σε
περίπτωση πλατειασμών η σύνταξη του Π.Λ. θα προβαίνει στη σύμπτυξη των κειμένων.
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΄Εντυπα που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας
Βιβλία
Γεωργίου Δ. Κουκλιάτη, Ο Ιερός Ναός του Προφήτη
Ηλιού Πετροκεράσων (1810-2010) και τα εξωκλήσια του χωριού. Έκδοση του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Πετροκεράσων, Θεσσαλονίκη 2010.

Εφημερίδες
Η Φωνή του Βάβδου, εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης, φ. 106, Ιούνιος 2010, σε νέα μορφή, αναβαθμισμένη από το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές του
Μαρτίου 2010.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα, εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης», φ. 131, ΑπρίλιοςΙούνιος 2010.
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλοι του καλλιτέχνη Γιάννη Τριάντη», φ. 4, Ιούλιος- Αύγουστος 2010.
Η Νεικοπτελέμα, εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού
Στρατωνίου, φ. 43, Ιούλιος 2010.
Τα Αηδόνια, εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου, φ. 26, Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2010.

Περιοδικά
Πολύγυρος, τεύχος 57, Μαΐου – Ιουνίου, τεύχος 58, Ιουλίου-Αυγούστου. Έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Εκδότης ο Γιάννης Κανατάς.
Αρναία, τεύχος 87, Απρίλιος - Ιούνιος 2010. Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος Δημήτριος Κύρου.
Περισκόπιο, τεύχος 1, Ιουλίου-Αυγούστου 2010. Εκδότης
το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση
Το Δ.Σ. σκέφτεται να ιδρύσει χορευτικό μικτό τμήμα ενηλίκων, το οποίο θα λειτουργήσει εφόσον εκδηλωθεί ανάλογο
ενδιαφέρον με επαρκείς συμμετοχές, από τα τέλη Οκτωβρίου 2010. Τα μαθήματα θα παραδίδει δωρεάν ο καθηγητής
φυσικής αγωγής Νικόλαος Ράντος, τακτικό μέλος του Συλλόγου μας.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Γιάννη Κοτσάνη, τηλ. 2310.424.331
και 6936.950.188, καθώς και στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 18.30 - 20.30.

Ευχαριστήρια
Το Δ.Σ. αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει το συνταξιούχο δάσκαλο από το Γαλαρινό και πρώην πρόεδρο
της ομώνυμης Κοινότητας και παλαιό μέλος του Συλλόγου μας κ. ΣΤΕΡΓΙΟ ΣΑΜΑΡΑ, που φροντίζει χρόνια τώρα για την
ευπρέπεια του πέριξ του μνημείου του καπετάν Χάψα χώρου, στη Μονή της Αγίας Αναστασίας και μεριμνά να κυματίζουν
οι γαλανόλευκες ελληνικές σημαίες ένθεν και ένθεν του ανδριάντα του ήρωα, όλες τις μέρες του έτους και ιδιαίτερα τις
ημέρες του ετησίου επισήμου εορτασμού της επετείου της μάχης των Βασιλικών.
Ειδικά εφέτος η όλη εμφάνιση του μνημείου και του πέριξ χώρου με τη φροντίδα και των συνεργείων του Δήμου
Ανθεμούντα (Γαλάτιστας) υπο την καθοδήγηση του άξιου αντιδημάρχου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΡΟΠΛΗ, τον οποίο ιδιαίτερα
συγχαίρουμε και ευχαριστούμε, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.
Ένα καινούριο στον εφετινό εορτασμό υπήρξε η έπαρση σε δύο ιστούς της σημαίας των επαναστατών της Χαλκιδικής
του 1821, για την οποία γράφτηκαν σχετικά άρθρα από τον Κ. Κοντογιαννόπουλο και τον Ι. Α. Παπάγγελο στο 3ο τεύχος
του Παγχαλκιδικού Λόγου.
Τις σημαίες παρήγγειλε, πλήρωσε και πρόσφερε στο Σύλλογο ο ρέκτης κ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ, χημικός από
τον Άγιο Νικόλαο, μέλος του Συλλόγου μας, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΝΘΟΣ
Η δασκάλα ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΒΕΡΡΟΙΩΤΗ, σύζυγος του δασκάλου Πάνου Βερροιώτη, έφυγε απ’ τη ζωή στις
23 Ιουλίου 2010 και κηδεύτηκε μέσα σε γενική θλίψη, την επομένη, στα Κοιμητήρια της Αναστάσεως του Κυρίου στη
Θεσσαλονίκη.
Παρόν στην κηδεία της το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου το οποίο και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους των μελών του
Συλλόγου και αρκετοί συνάδελφοί της και φίλοι.
Η αείμνηστη ΕΛΕΝΗ ήταν για πολλά χρόνια τακτικό μέλος του Συλλόγου μας και μετείχε ενεργά μαζί με το σύζυγό της
Πάνο σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ.
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Χρηματοδότηση για την επανάληψη των εργασιών στα αρχαία Στάγειρα
Δημοσιεύουμε έγγραφο της ΙΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικό με τη χρηματοδότηση μελετών και έργων για την ανάδειξη των αρχαίων Σταγείρων με την ευχή να δοθούν τελικά τα αναφερόμενα κονδύλια, ώστε ο τόσο
ενδιαφέρων αρχαιολογικός χώρος να αναδειχθεί και να γίνει επισκέψιμος.
Χαιρετίζουμε τη χρηματοδότηση και θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά την έναρξη και την εκτέλεση των εργασιών.
ΙΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 27 Ιουλίου 2010
Αρ. Πρωτ.: ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ/Ε/8804

ΠΡΟΣ: Τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για τα έργα των Αρχαίων Σταγείρων
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. 92/93-7-2010 έγγραφό σας.
Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, που αφορά στη συνέχιση της ανασκαφής στα αρχαία Στάγειρα με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας πληροφορούμε ότι για τον παραπάνω Αρχαιολογικό Χώρο δεν
έχει αποφασισθεί η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας.
Αντίθετα, υπάρχουν οι εγκρίσεις από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. των μελετών:
α) «Στερέωση - αποκατάσταση κτηρίων κατοικίας, ιερού και εργαστηρίων Βόρειου Λόφου Αρχαίων Σταγείρων» και
β) «Εγκαταστάσεις υποδοχής επισκεπτών στα Αρχαία Στάγειρα Χαλκιδικής»., καθώς και η προέγκριση υλοποίησής τους, με
το γενικό τίτλο «Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Αρχαίων Σταγείρων» και με συνολικό προϋπολογισμό 800.000,00€.
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν συμπληρωθεί από την Υπηρεσία μας και έχουν αποσταλεί οι σχετικοί φάκελοι για την τελική
έγκριση και ένταξή τους στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με προοπτική έναρξης υλοποίησης και των δύο μελετών, το 2010,
και ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών εντός του 2013.
Όσον αφορά στο σκέλος των ανασκαφών, στο οποίο αναφέρεστε, σημειώνουμε ότι, καθώς οι ανασκαφές δεν αποτελούν
επιλέξιμη δαπάνη του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ, θα μπορούσαν να συνεχιστούν μόνο με
χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους ή χορηγίες φορέων.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Λίλλιαν Αχειλαρά
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

* * *

Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 19.4.2010 μέχρι 30.6.2010
Αριθμός
Μητρώου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γραμμένος Κωνσταντίνος
Ξιούφης Δημήτριος
Φασούλα Αικατερίνη
Ιζδράς Αχιλλέας
Πλάκας Αναστάσιος
Καραμόσχος Δημήτριος
Ράπτης Μόσχος
Κανταράς Δημήτριος
Οικονόμου Ζαφείριος
Παπάς Κωνσταντίνος

Αγ. Πρόδρομος
Αρναία
Αρναία
Βασιλικά
Βασιλικά
Γαλαρινός
Γαλαρινός
Γαλάτιστα
Γαλάτιστα
Θεσσαλονίκη

829
831
843
835
837
834
836
847
845
840

Αριθμός
Μητρώου

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Τζιαμτζή-Παυλίδου Βασιλική
Μουρμούρης Παναγιώτης
Χαϊδευτού Άννα
Καρακυριαζή-Εμμανουήλ Μαρία
Παπαοικονόμου Ζωή
Καρανάσιος Ευθύμης
Οικονόμου Ι. Εμμανουήλ
Λυρτζής Αστέριος
Ρανταβέλλας Χρίστος
Φασούλας Νικόλαος

Θεσσαλονίκη
Κασσάνδρεια
Νεοχώρι
Νικήτη
Ν. Μαρμαράς
Πολύγυρος
Στανός
Ταξιάρχης
Ταξιάρχης
Φούρκα

833
842
832
846
838
839
848
828
841
844

Υπόμνηση: Κάθε μέλος ας φροντίσει να εγγράψει ένα ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ για να μεγαλώσει ο Σύλλογος και να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος. Το έτος 2010 είναι «έτος διπλασιασμού των μελών». Αίτηση θα βρείτε στο διαδίκτυο www.panchalkidikos.gr ή
τηλεφωνείστε στο 6946.470.157 να σας στείλουμε αμέσως σχετικό έντυπο.
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Συνοπτικό πρόγραμμα
Εκδηλώσεων και εκδρομών
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010
Οκτώβριος 2010
Κυριακή
10 Οκτωβρίου

Ημερήσια εκδρομή στην Καστοριά,
όπου θα μας περιμένει για συνοδεία
και ξενάγηση η κ. Κατίνα Ζωγράφου.
Λεπτομερές πρόγραμμα θα βγεί έγκαιρα

Αναχώρηση από πλατεία Χάψα ώρα 7.00΄
Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Δηλώσεις στην κ.
Μάχη

Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο,
Κυριακή.
21,22,23,24
Οκτωβρίου

Τετραήμερη εκδρομή στην Κων/πολη με
διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στην
πλατεία Ταξίμ. Επίσκεψη στα αξιοθέατα,
στο Βόσπορο, στη Χαλκηδόνα και στα
Πριγκιπόνησα. Λεπτομερές πρόγραμμα
θα βγει έγκαιρα.

Αναχώρηση ώρα 6 το πρωί από πλατεία Χάψα.
Τιμή εισιτηρίου περίπου 200 ευρώ μόνο με
πρωινό. Υπεύθυνος ο κ. Ι. Κοτσάνης.
Ξεναγός ο Γιώργος Κτενίδης που μας
συνόδευσε στη Μ. Ασία. Δηλώσεις συμμετοχής
στον κ. Ι. Κοτσάνη, 6936.950.188, 2310.424.331.
Θα τηρηθεί αυστηρά η προτεραιότητα.

Νοέμβριος 2010
Σάββατο
21 Νοεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή στο Δίον, Πύδνα κλπ.
πιθανόν και Αμπελάκια.

Τετάρτη
24 Νοεμβρίου

Παρουσίαση του Βιβλίου του Άγγελου
Φ. Μάντσιου: Νικητιανών θαλασσινές
διαδρομές.
Παρουσίαση της μελέτης του φιλολόγου
κ. Δημ. Κοσμά
«Η Αστική Σχολή Πολυγύρου 1897-1915».
Η εκδήλωση γίνεται από κοινού με το
Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσ/νίκης .

Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Αναχώρηση ώρα 8 από πλατεία Χάψα.
Εισιτήριο 15 ευρώ
Δηλώσεις στην κ. Μάχη
΄Ωρα 20.00΄στην Εστία μας. Την παρουσίαση
θα κάνουν ο καθηγητής κ. Ι. Τσίκουλας και ο
αρχαιολόγος δρ. Ι. Α. Παπάγγελος.
Η παρουσίαση θα γίνει στον Πολύγυρο
ώρα 11.30 σε αίθουσα που θα ευρεθεί
έγκαιρα. Δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Μάχη.
Εισιτήριο 10 ευρώ. ΄Ωρα αναχώρησης 8.30. Το
λεωφορείο θα μισθωθεί εφόσον συμπληρωθεί.

Δεκέμβριος 2010
Τετάρτη
8 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση της επανέκδοσης του
βιβλίου «Ημερολόγιο Χαλκιδικής» του
π. Νικολάου Μ. Ηλία, από το Σύλλογο
Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης.

Κυριακή
12 Δεκεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή στα αρχαία
Καλίνδοια, στα αρχαία και στα σημερινά
Στάγειρα.

Πέμπτη
16 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή με απαγγελίες,
μουσική και τραγούδια, με πίτες, μεζέδες
και γλυκά που θα φέρουν οι νοικοκυρές
και έκθεση ζωγραφικής.

΄Ωρα 20.00΄στην Εστία . Το βιβλίο
παρουσιάζουν ο δρ. Ι. Παπάγγελος και
ο καθηγητής κ. Βασ. Δαλκαβούκης. Η
εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το
Σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών, ο οποίος και
έκανε την έκδοση.
Αναχώρηση ώρα 8.00΄σπό πλατεία Χάψα
Θα μας συνοδεύσει ο αρχαιολόγος δρ. Κων.
Σισμανίδης. Εισιτήριο 15 ευρώ. Δηλώσεις στην
κ. Μάχη.
΄Ωρα 20.00. Υπεύθυνοι για την οργάνωση
και την εκτέλεση της γιορτής: Η Μαρία
Τσαμουρτζή, ο Γιάννης Τσίκουλας και φυσικά
οι…νοικοκυρές με τους μεζέδες…

• Για δηλώσεις συμμετοχής στις εκδρομές και τις άλλες εκδηλώσεις να απευθύνεστε στην κ. Μάχη Κωστοπούλου
στα τηλέφωνα 2310/413-053 και 6932/474-037, εκτός αν στο πρόγραμμα ορίζεται άλλος υπεύθυνος.
• Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα γίνει έκθεση ζωγραφικής με έργα μελών του Συλλόγου μας, επαγγελματιών
και ερασιτεχνών ζωγράφων με θέματα που αφορούν κατά προτίμηση τη Χαλκιδική. Για δηλώσεις συμμετοχής
στην κ. Μαρία Τσαμουρτζή έως 30.11.2010. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944.627.655.
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