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Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης
της 16ης Ιανουαρίου 2011
Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η εφετινή Γεν. Συνέλευση της 16ης Ιαν. 2011. Τα μέλη που προσήλθαν ξεπέρασαν
σε αριθμό κάθε προηγούμενο. Είχαμε απλώσει στην Εστία όλα τα καθίσματα, όσα δηλ. χωράει η αίθουσα και οι
μισοί από τους προσελθόντες με τους συζύγους, τους συνοδούς, τους φίλους κλπ., έμειναν όρθιοι.
Αδιαχώρητο λοιπόν, συνωστισμός, ορθοστασία αλλά παρ’ όλα αυτά μια ευχαρίστηση ζωγραφιζόταν στα πρόσωπα όλων μαζί με ικανοποίηση. Ευχαρίστηση και ικανοποίηση για τη ζωντάνια του Συλλόγου, για τη δύναμή του,
για την παρουσία τόσων ανθρώπων στο προσκλητήριο της Διοίκησης.
Εδώ φάνηκε η αγάπη και η εμπιστοσύνη των μελών προς το Σύλλογο. Εδώ φάνηκε η αποδοχή των προσπαθειών για το συντελούμενο έργο. Και η καθολική αυτή παρουσία έδωσε από μόνη της το μήνυμα : Το έργο εγκρίνεται,
εσείς συνεχίστε, εμείς είμαστε εδώ και σας στηρίζουμε.
Πολύς ο κόσμος λοιπόν και όπως το λέει και η λέξη, ο κόσμος είναι στολίδι. Στις συγκεντρώσεις, στις γιορτές,
στις εκδηλώσεις, στην εκκλησία όλοι μετρούν την επιτυχία με τον κόσμο που μετέχει. Είχε κόσμο, ρωτούν. Ε, ο
Παγχαλκιδικός είχε πολύ κόσμο τη μέρα αυτή. Τόσο που δεν χωρούσε. Έτσι χωρίς περιστροφές μπορεί να ειπωθεί
ότι ο Παγχαλκιδικός βρίσκεται σε άνθηση, βρίσκεται σε ανοδική πορεία.
Βέβαια ήταν και η χρονιά καρπερή και η σοδειά πλούσια:
Εφέτος ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος έκανε έναν άθλο, τον μεγαλύτερο και δυσκολότερο ίσως στην εκατοντάχρονη ζωή του. ΄Εστησε και δώρισε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έναν δύσκολο και
πολύχρονο αγώνα και με πανελλήνιο διαγωνισμό, τον ανδριάντα του Αριστοτέλη, σμιλεμένο από το γλύπτη Γιώργο Τσάρα . Η χάραξη στην πλευρά του βάθρου ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2010, θα
θυμίζει στα παιδιά μας την προσφορά και ελπίζουμε να καμαρώνουν.
Ποιος θα ξεχάσει εκείνο το βράδυ της 25ης Αυγούστου 2010, στα αποκαλυπτήρια, όταν ο πρύτανης του ΑΠΘ κ.
Αναστάσιος Μάνθος έσυρε το λευκό σεντόνι με το οποίο ήταν καλυμμένο το άγαλμα, πόσο οι καρδιές χτυπούσαν
γρήγορα, τα στήθια φούσκωναν, τα μάτια υγραίνονταν και πόσο ηχηρό και παρατεταμένο ήταν το χειροκρότημα
που τάραξε το ήρεμο δειλινό. ΄Ηταν πράγματι συγκλονισμός. Παρόντες τρεις πρυτάνεις, ο Αν. Μάνθος, ο Γιάννης
Μυλόπουλος και ο Ηλίας Κουσκουβέλης, οι συγκλητικοί, καθηγητές, φοιτητές, κόσμος πολύς και μαζί ο Παγχαλκιδικός με τους άλλους Συλλόγους της Χαλκιδικής.
Παρόντες και οι Μεγάλοι Ευεργέτες Γεώργιος Βαγιωνάς, Ορέστης Σιμώνης, Μόσχος Μόσχος, που χρηματοδότησαν γενναία το έργο, μαζί με τους συνδρομητές, που στήριξαν την προσπάθεια με τον οβολό τους. Και δεν ήταν
μικρό το ποσό που χρειάστηκε. Το συνολικό κόστος του ανήλθε σε 134.500 ευρώ. Ποσό δυσανάλογο για έναν
μικρό Σύλλογο, που όμως έχει στους κόλπους του ανθρώπους δυνατούς και με αισθήματα, ανθρώπους με ανοιχτά
μυαλά, ανθρώπους ποτισμένους με το πνεύμα της Αριστοτελικής Ηθικής, ανθρώπους με καρδιά.
Τη χρονιά που πέρασε ο Παγχαλκιδκός απόκτησε και ένα ακόμα παιδί. Εξέδωσε το νέο περιοδικό «Παγχαλκιδικός Λόγος». Κυκλοφόρησαν μέχρι σήμερα πέντε τεύχη, σε 2.500 αντίτυπα το καθένα. Αγκαλιάστηκε με θέρμη από
όλους, απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, αλλά προπαντός ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ. Τόση ήταν η αποδοχή ώστε η έκδοσή του
χρηματοδοτήθηκε αυθόρμητα και γενναία από μέλη μας-δωρητές. Οι προσφορές συνεχίζονται.
Την καρπερή αυτή χρονιά είχαμε και δυο ρεκόρ. Πρώτο: Ενεγράφησαν 207 νέα μέλη, όσα ποτέ άλλοτε στην
ιστορία του Συλλόγου και δεύτερο: Εξοφλήθηκαν οι συνδρομές από το σύνολο σχεδόν των εν ενεργεία μελών,
γεγονότα που έχουν διπλή ανάγνωση: Έγκριση και αποδοχή των αποτελεσμάτων της δράσης και ταυτόχρονα
παρώθηση και προτροπή : Συνεχίστε σας στηρίζουμε.
Κι εμείς το πήραμε το μήνυμα και συνεχίζουμε με καλπασμό.
Το Δ.Σ.
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2011-2012
Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γεν. Συνέλευση της Κυριακής 16 Ιανουαρίου 2011 αναδείχθηκαν νέα όργανα διοικήσεως για τη διετία 2011 και 2012 η σύνθεση των οποίων έχει ως εξής :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Έφορος εκδηλώσεων
και υπεύθυνη χορευτικού
Μέλος, υπεύθυνη των
εκδρομών
Μέλος, υπεύθ. χορωδίας
και τεχνικός σύμβουλος
Μέλος, υπεύθ. Νεολαίας
και βιβλιοθήκης
Μέλος, Υπεύθυνος
καταλόγου επαγγελματιών
Αναπληρωματικό μέλος

Καρτσιώτης Μιχαήλ
Βερροιώτης Πάνος
Κοτσάνης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Αβραάμ
Πάχτα Ιππ. Ζηνοβία

Πετροκέρασα
Πολύγυρος
Αρναία
Βράσταμα
Αρναία

6946470157
6972984506
6936950188
6945193128
6937313294

Κωστοπούλου Μάχη

Άθυτος

6932474037

Τσαμούρης Θεόδωρος

Αρναία

6971897214

Οικονόμου Ζαφείριος

Γαλάτιστα

6932287825

Σαμαράς Ιωάννης

Αρναία

6943219116

Εμμανουήλ Άννα

Άγ. Νικόλαος

6932412 628

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κυπαρισσάς Αργύριος
Ταλέας Φώτιος
Ζιούπος Γεώργιος

Μεταγγίτσι
Νέα Ρόδα
Ταξιάρχης

6944 379614
6944758623
6945874756

* * *

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ, ΔΩΡΗΤΩΝ
Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011
επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν αντίστοιχα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακηρύχθηκαν:
ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Ο κ. Ορέστης Δημ. Σιμώνης, αρχιτέκτων από τη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής.
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
Ο κ. Μόσχος Μόσχος, ιατρός από το Πολύχρονο της Χαλκιδικής.
ΔΩΡΗΤΗΣ
Ο κ. Αστέριος Γ. Ζωγράφος, δικηγόρος, τ. Νομάρχης Χαλκιδικής από την Αρναία.

Σημ. 1. Ο πρώτος διέθεσε 18.000 ευρώ και ο δεύτερος 12.000 ευρώ για τον ανδριάντα του Αριστοτέλη και ο τρίτος
3.200 ευρώ για την έκδοση δύο τευχών του Παγχαλκιδικού Λόγου.
2. Τα ονόματα τους θα χαραχθούν στη χρυσή πλάκα την εντοιχισμένη στην ΕΣΤΙΑ μας.
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Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ.
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ
τ. Δήμαρχος Αρναίας
τ. Πρόεδρος του Μουσείου
Ο αργαλειός και η υφαντική τέχνη γνώρισαν στην τα εμπορεύονταν σε ολόκληρο το χώρο της Μακεδονίας και όχι μόνο. Σχέδια και μοτίβα μοναδικά, – με ονοΑρναία λαμπρές ημέρες δόξας…
Εργαλείο απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό της ελλη- μασία προέλευσης θα λέγαμε σήμερα, ‘Λιαριγκοβνά’,
νικής υπαίθρου και τέχνη αναγκαία, για κάθε νοικοκυ- (από την παλιά ονομασία της Αρναίας ‘Λιαρίγκοβη’) στόλιζαν μοναστήρια, σπίτια, προίκες και αρχοντικά.
ρά.
Μοναδικές συνθέσεις όπως, ‘η κλώνος’, ‘η κρικέλα’,
Απ’ τα χέρια της μ’ αυτό το εργαλείο έπρεπε να ‘ντύσει’ όλη την οικογένεια, να υφάνει τα ‘στρωσίδια’ του ‘η τρανταφυλλιά’, ‘τς Μηνάδενας’ και αριστουργήματα
σπιτιού και τα ‘σκεπάσματα’ της οικογένειας για τις δύ- υψηλής χειροτεχνικής αξίας όπως ‘το άρμα του ήλιου’,
σκολες και κρύες νύχτες του χειμώνα. Δεν υπάρχει γω- ‘ο χορός των Μουσών’, ‘η ελληνική λεβεντιά’, ‘ο χορός
νιά της Ελλάδας που να μην είναι ακόμη νωπές οι μνή- των Σουλιωτισσών (Ζάλογγο)’, ‘τα ελάφια’, ‘ο μήν του
μέλιτος’, ‘ο βασιλεύς της ερήμου’, ‘η βοσκοπούλα’, ‘το
μες του αργαλειού και της τέχνης αυτής.
Στην Αρναία όμως οι μνήμες και η τέχνη αυτή έγι- μοναστηράκι’ και πολλά άλλα, έχουν γράψει την δική
ναν θρύλος, σημάδεψαν και ταύτισαν την ιστορία του τους ιστορία στο χώρο και στον τόπο.
Η ιστορία του αργαλειού και της υφαντικής τέτόπου, με το ‘διασίδι’, το ‘στημόνι’, τη ‘σαΐτα’, τα ‘χτένια’,
χνης στην Αρναία χάνεται
τα ‘μιτάρια’, τις ‘ρόκες’, τα
στο βάθος του χρόνου. Ο
‘λανάρια’, τα ‘αδράχτια’, μα
εμπνευσμένος και σοφός
κύρια και πρωταρχικά με
ιεράρχης του Τόπου ματα μοναδικά Αρνιώτικα
καριστός Μητροπολίτης
‘προικιάρικα’ υφαντά.
Σωκράτης Σταυρίδης με
‘Προικοσύμφωνο’ που
τη διορατικότητα και την
στα κατάστιχα του δεν
οξυδέρκεια που τον χαρασυμπεριελάμβανε κάποιο
κτήριζε, οργάνωσε τις γυ‘Αρνιώτικο’ επώνυμο χαλί
ναίκες υφάντρες σε σωή ‘μπάντα’ για τον τοίχο,
ματείο. Την δεκαετία του
θεωρούνταν ‘λειψό’ και η
’60 ιδρύθηκε συνεταιρινύφη ‘φτωχιά’.
σμός χωρικής υφαντικής
Δεν υπήρχε σπίτι που
και οργανώθηκε και λεινα μην έχει έναν και δύο
τούργησε συνεταιριστικό
αργαλειούς και δεν υπήρβαφείο στη θέση ‘Πλυσταχε γυναίκα που να μην
ριό’. Αυτή την περίοδο ο
γνωρίζει τα μυστικά του.
δραστήριος πρόεδρος του
Κάποιες δε από τις υφάσυνεταιρισμού κ. Γιάννης
ντρες αυτές έγραψαν τη
Κουλουμπής, κατάφερε
δική τους ‘προσωπική’ λανα κάνει γνωστά τα προμπρή ιστορία.
Το κτίριο του νέου Μουσείου Υφαντικής
ϊόντα του αργαλειού της
Ο Γάλλος πρόξενος της
Θεσσαλονίκης E. Cousinery στο βιβλίο του «Ένα ταξί- Αρναίας και εκτός των συνόρων της χώρας.
Η Αρναία μέχρι και το 1980 εξάγει διάφορα μικρά
δι στη Χαλκιδική στα 1793» γράφει: «Η ευμάρεια, μέσα
στην οποία ζουν οι κάτοικοι της Λιαρίγκοβης δεν προέρχε- υφαντά στην Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, Καναδά
ται μόνο από την καλλιέργεια των αγρών τους. Κατασκευ- και Σουηδία (κυρίως μικρές ‘μπάντες’, ‘πατάκια’, ‘ταγάάζουν τάπητες (κιλίμια) για τους οποίους χρησιμοποιούν ρια’ (τσάντες), ‘μαξιλάρια’ και ‘φλοκάτες’).
Για πρώτη φορά γίνεται συνεργασία με κρατικούς
το μαλλί του τόπου. Όλες σχεδόν οι οικογένειες ασχολούνται με την εργασία αυτή και τα προϊόντα της βιοτεχνίας φορείς ΕΟΜΜΕΧ και ΕΟΤ και ΑΤΕ και εξασφαλίζεται
αυτής έφθαναν και πουλιότανε ως τη Ρωμυλία (ROMELIE) η δυνατότητα των υφαντριών να παίρνουν χαμηλότοκα
δάνεια (μαλλο-δάνεια), ενώ κατασκευάζονται και μοικαι ιδίως στα Μοναστήρια».
Η Αρναία είχε μετατρέψει την οικοτεχνία της υφα- ράζονται σε όλες τις υφάντρες μεταλλικοί αργαλειοί.
Από το 1980 και μετά η βιομηχανοποίηση πλήττει
ντικής σε μια βαριά βιομηχανία για τον τόπο.
Οι γυναίκες ύφαιναν περίτεχνα υφαντά και οι άνδρες καίρια τον προσοδοφόρο αυτόν τομέα της οικοτεχνίας
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των υφαντών και στις μέρες μας τείνει να τον εξαφανίσει εντελώς.
Τύχη αγαθή για την Αρναία, την 10ετία του 1990,
μία από τις τελευταίες καλλιτέχνιδες υφάντρες της, η
κ. Χαρίκλεια Δημητρακούδη, αθεράπευτα ερωτευμένη με τον αργαλειό και την παράδοση μετέτρεψε το
ισόγειο του σπιτιού της σ’ ένα μικρό μουσείο υφαντών
και παραδοσιακών αντικειμένων. Αφιλοκερδώς δεχόταν και ξεναγούσε επισκέπτες και ξένους τουρίστες.
Μαζί, χάνονταν η ίδια και αυτοί, σε γλαφυρές σε πρώτο πρόσωπο ιστορίσεις για τα υφαντά, τον αργαλειό,
τις φυτικές βαφές και την τέχνη της ψυχής της, την
υφαντική. Την τέχνη που την αξίωσε, ενώ η ίδια ήταν
αγράμματη και δυσλεκτική, να αναθρέψει με τη σαΐτα
και το χτένι τέσσερα παιδιά και να τα σπουδάσει όλα
γιατρούς.
Τον Ιούλιο του 2009, τα παιδιά της αποφάσισαν να
δωρίσουν στον Δήμο την δική τους ψυχή, την κληρονομιά της μάνας τους, - τον αργαλειό και τα υφαντά της.
Ακολούθησε προγραμματική σύμβαση Νομαρχίας (Α. Ζωγράφος), Δήμου (Λ. Λαζάρου) και Επιτροπής
Ερευνών του ΑΠΘ για την αξιοποίηση και μετατροπή
σε μουσείο του αρχοντικού ‘Γιαννούδενας’.
Στις 01/11/2010 τοπική εορτή των Αγίων Αναργύ-

ρων, έγιναν τα εγκαίνια του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ, το οποίο είναι ένα κόσμημα για την
Αρναία, τον ευρύτερο Δήμο Αριστοτέλη και ολόκληρη
τη Χαλκιδική.
Στους χώρους του μπορεί να βιώσει ο κάθε επισκέπτης το μεγαλείο της τέχνης αυτής. Να ξεναγηθεί
στους δύο ορόφους του, να θαυμάσει την συλλογή της
κας Δημητρακούδη, να διαβάσει τις χειρόγραφες συνταγές φυτικών βαφών απ’ το προσωπικό της τετράδιο,
να γνωρίσει τον εξοπλισμό της υφάντρας, να ακούσει
τους ήχους του αργαλειού και το σφύριγμα της ‘σαΐτας’,
να ακούσει τραγούδια σχετικά με τον αργαλειό και να
ζήσει εικόνες του ‘χθες’ μέσα από τον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του μουσείου. Να σημειωθεί ότι με
την νέα δημοτική αρχή και την έναρξη της οργάνωσης
του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Αριστοτέλη,
το μουσείο υφαντικής μαζί με το γειτονικό Ιστορικό
και Λαογραφικό μουσείο που στεγάζεται στο αρχοντικό ‘Ιατρού’, από 01 Μαρτίου 2011 θα είναι ανοικτά καθημερινά όλη την εβδομάδα (και τα σαββατοκύριακα)
από τις 10:00 έως τις 14:00.
(Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 6944364916 Α. Καραστέργιος).

Η υφαντική τέχνη πρόδρομος των ηλεκτρονικών προγραμμάτων
Χαρακτηριστικό είναι και το σημείωμα του έγκριτου αρχιτέκτονα της πόλεώς μας και ακριβού πατριώτη μας
(από τη Γαλάτιστα) κ. Ορέστη Σιμώνη: Οι υφάντρες της Χαλκιδικής με κέντρο την Αρναία, δεν έχουν τίποτα
να ζηλέψουν από τους σύγχρονους δημιουργούς των ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Επί αιώνες, οι περισσότερες
αγράμματες, με πρωτόγονα μέσα, τρυπώντας χαρτοσακούλες, χρησιμοποιούσαν χωρίς να υποπτεύονται το δυαδικό σύστημα της σημερινής ηλεκτρονικής τεχνικής και συνέθεταν τα πολύπλοκα σχέδια της ύφανσης των άρτιων
σε τέχνη και τεχνική έργων τους. Ατέλειωτες ώρες γίνονταν ένα με τα υφαντά τους απολαμβάνοντας την ευτυχία
της δημιουργίας. Χωρίς να τα γνωρίζουν ήταν οι πρόδρομοι της σύγχρονης ηλεκτρονικής τέχνης.

* * *

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Μέγας Ετήσιος Αποκριάτικος Χορός
του Παγχαλκιδικού
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011 (Κυριακή της Αποκριάς)
ώρα 13.30 - μεσημέρι
στο Κοσμικό Οικογενειακό Κέντρο PRIVE (Πριβέ)
όπου και πέρυσι

Ας είμαστε όλοι μαζί εκεί
Τιμή πρόσκλησης: 25 ευρώ
Με όλα πληρωμένα (Φαγητά και ποτά όλα σε απεριόριστη ποσότητα)
Για δηλώσεις και κρατήσεις υπεύθυνος ο κ. Γιάννης Κοτσάνης
τηλ. 2310.424.331 και 6936.950.188
Δεκτά δώρα για την λαχειαγορά (στον ίδιο)
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Με την ευκαιρία της γιορτής των Τριών Ιεραρχών

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΘΑΝΑΣΗς ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιδεώδους, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι πρώτοι που το κατανόησαν αλλά και οι
πρώτοι που το τήρησαν με σθένος και παρησσία χωρίς να υπολογίσουν στερήσεις, βασανιστήρια, εξορίες,
απειλές ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή από την
τοτινή πολιτική εξουσία.
Μέχρι σήμερα αποφεύγεται... επιμελώς στις εκκλησίες και στα σχολεία να αναφέρεται η κοινωνιολογική
τους άποψη και αντίληψη, που αποτελεί την κύρια έκφραση του κοινωνικού ευαγγελικού κηρύγματος και επομένως της
Εκκλησίας μας, για τις δύο μεγαλύτερες και πανανθρώπινες αξίες,
την ειρήνη και την δικαιοσύνη.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να κάνω γνωστές τις απόψεις
των Τριών Ιεραρχών μέσα από
ελάχιστα αποσπάσματα λόγων
τους, που εκφωνήθηκαν κυρίως
από τους άμβωνες των Εκκλησιών, πάντοτε για την ειρήνη και
την δικαιοσύνη. Η επιλογή ήταν
δύσκολη λόγω του όγκου και του
πλούτου των σχετικών κειμένων.
Μας χωρίζουν δεκαέξι ολόκληροι
αιώνες κι όμως μας εκπλήσσει η
επικαιρότητα του λόγου τους. Λόγος σύγχρονος και ριζοσπαστικός.
Οι Πατέρες δεν βλέπουν την ειρήνη σαν επιδίωξη αφηρημένη και
ακατόρθωτη για τις ανθρώπινες
δυνάμεις. Απεναντίας στο χέρι του κάθε ανθρώπου
είναι η κατάκτησή της. Γι αυτήν πρέπει να εργάζεται
αρχίζοντας από τον εαυτό του και τις σχέσεις του με
τους άλλους. Στη σκέψη των Πατέρων η ειρήνη είναι
σημαντικό να υπάρχει στην πιο κοντινή ανθρώπινη
σχέση, αυτή των συζύγων, γιατί η οικογένεια είναι το
σημαντικότερο σχολείο που εκπαιδεύει στην ειρήνη
στις νέες γενιές. Αλλά στην εποχή τους οι κοινωνικές
αντιλήψεις για τον άνδρα και τη γυναίκα επέβαλλαν
την ανισότητα που στηριζόταν και στους ειδικούς για
τη γυναίκα νόμους της εποχής τους». Γιατί για τα ίδια
πράγματα τιμωρούν τις γυναίκες και τους άντρες όχι;
Όταν η γυναίκα δεν σέβεται τη συζυγική σχέση, διαπράττει το αδίκημα της μοιχείας. και είναι αυστηρή
η τιμωρία του νόμου γι’ αυτό. Όταν όμως ο άνδρας
ατιμάζει τη γυναίκα του, δεν φέρει καμία ευθύνη; Δεν
δέχομαι αυτή την νομοθεσία ούτε θεωρώ σωστή αυτή
την άποψη. Άνδρες ήσαν οι νομοθέτες, γι αυτό η νο-

Οι τυπικές και χωρίς νόημα ρητορείες που συνηθίζονται ιδίως στις σχολικές γιορτές δεν έχουν να
κάνουν και πολύ με τους Τρεις Αγίους Πατέρες της
Εκκλησίας μας που λίγες μέρες πριν γιορτάσαμε. Οι
Τρεις Ιεράρχες, ο Μ. Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος, υπήρξαν άνθρωποι
που τάραξαν τα νερά της εποχής τους σε πολλά επίπεδα. Ήταν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που δεν
διακρίθηκαν σε ένα τομέα μόνο, σε αυτόν της παιδείας. Οι θεολογικές τους απόψεις,
οι κοινωνικές τους ανησυχίες και
προτάσεις ειδικότερα για την ειρήνη και τη κοινωνική δικαιοσύνη,
καθώς και οι παιδαγωγικές τους
αντιλήψεις θεωρούνται πολύ ριζοσπαστικές ακόμα και σήμερα.
Από τους υμνογράφους της
Εκκλησίας μας πλέχτηκαν μεγαλόπνοα εγκώμια. Ονομάστηκαν
«Τρεις μέγιστοι φωστήρες της
Τρισηλίου Θεότητος», «μελίρρυτοι ποταμοί της σοφίας», «κιθάρες του πνεύματος», «όργανα της
Θ. Χάριτος», «μυρίπνοα άνθη του
Παραδείσου», «αστέρες πολύφωτοι», «πάγχρυσα στόματα του λόγου».
Έλαμψαν ως ασκητές και σοφοί
θεολόγοι, αναδείχτηκαν ως φιλόσοφοι, μεγαλούργησαν ως ρήτορες
και μεγάλοι απολογητές. Πνεύματα
φωτεινά με απέραντη αγάπη προς την Εκκλησία και
τον άνθρωπο. Νοηματοδότησαν τον αρχαίο κλασσικό
κόσμο, διέσωσαν αξίες με πανανθρώπινο περιεχόμενο. Έδειχναν κάθε μέρα ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου
μπορεί να γίνει πράξη σε κάθε εποχή. Λίγοι υπήρξαν οι
άνδρες της ιστορίας που γνώρισαν την κοινωνία, τους
πόνους, τις δυσκολίες και τις ανάγκες τους όσο οι
Τρεις Ιεράρχες και κανένας περισσότερο από αυτούς
δεν εργάστηκε, υπέφερε, κόπιασε, παρεξηγήθηκε, ήρθε
σε αντίθεση με τους ισχυρούς. Υπέστησαν βαρύτατες
θυσίες για την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης
και την ανακούφιση των φτωχών. Αν είναι αλήθεια,
ότι το Ευαγγέλιο θα αποτελεί πάντοτε την ύψιστη και
μόνη διδασκαλία με την οποία μπορεί να επικρατήσει
η πολυπόθητη ειρήνη, η ομόνοια, η αγάπη, άρα και η
κοινωνική δικαιοσύνη, αν είναι αλήθεια ότι το κήρυγμα του Παύλου (Γαλάτες 3, 28) αποτελεί την πιο επαναστατική διακήρυξη του Χριστιανικού Κοινωνικού
5
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μοθεσία στρέφεται εναντίον των γυναικών...», διακηρύσσει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος (Λόγος 37, 6 PG 36,
289 AB).
Σημαντικότερη όμως αιτία για τις ταραχές, τις αναστατώσεις και τους πολέμους στις σχέσεις των αθρώπων και των εθνών, βρίσκουν να είναι η πλεονεξία, η
τάση της αρπαγής των κοινών αγαθών, η συσσώρευση
του πλούτου, η εκμετάλλευση, που οδηγούν στην αδικία. Αυτή οδηγεί στις αντιθέσεις, στην εχθρότητα, στις
κοινωνικές αναταραχές και στους πολέμους: «Πλεονέκτης μετά πλεονέκτου ουκ αν ειρηνεύσετε ποτέ»
λέει κατηγορηματικά ο Χρυσόστομος. Γιατί η ειρήνη
είναι τόσο μεγάλο αγαθό; Επειδή, απαντούν οι Πατέρες, πολλαπλασιάζεται η δύναμη και η αποτελεσματικότητα του ενός ανθρώπου όταν αυτός έχει κοινούς
στόχους με τους πολλούς: «Αυτή είναι ισχυρότερη από
κάθε εξουσία και πλούτο. αυτή από την υγεία, αυτή κι
από το ίδιο το φως είναι πολυτιμότερη. αυτή μας κάνει
να χαιρόμαστε.
Χάνεται η ειρήνη όταν ο άνθρωπος διαφωνώντας
στις ιδέες, στην πίστη, στις απόψεις για τη ζωή, αντί
να μάχεται τα αποτελέσματα των πράξεων του άλλου, μάχεται τον ίδιο τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και
άλλο είδος πολέμου, το χειρότερο λέει ο Χρυσόστομος: Όταν ο άνθρωπος μάχεται τον ίδιο του τον εαυτό
«Τρία είναι τα χειρότερα είδη πολέμου: ένα είδος ο
κοινός πόλεμος (...) δεύτερο όταν -σε περίοδο ειρήνης- εμείς μαλώνουμε μεταξύ μας, τρίτο, όταν ο καθένας μάχεται τον εαυτό του...» (Ι. Χρυσοστόμου Ομιλία
7, 4 PG 62).
Στη σκέψη των Πατέρων έρχεται και ξαναέρχεται η ιδέα, ότι οι πόλεμοι ανάμεσα στους ανθρώπους
γεννιούνται από την πλεονεξία. αυτή δημιουργεί τον
πλούτο, ο πλούτος την αδικία κι έτσι ξεσπούν οι πόλεμοι: «Λοιπόν εξακολουθείς να πιστεύεις ότι ο πλούσιος είναι δίκαιος, όχι βέβαια. Αλλά θα μου πεις ούτε και
άδικος αν δεν είναι ο άνθρωπος πλεονέκτης, αν μοιράζει σε όσους τα έχουν ανάγκη (...) Αν λοιπόν ανήκουν
στο Θεό που είναι ο ίδιος για όλους μας, αυτά ανήκουν
και στους συνανθρώπους μας (....). Έτσι ξεσπούν οι
πόλεμοι, έτσι γεννιέται η αδικία στους ανθρώπους...»
(Ι. Χρυσοστόμου Ομιλία 12, 4 PG 62).
Κι ο Μ. Βασίλειος αποδεικνύει, ότι δεν υπάρχει
πλούσιος δίκαιος, κι ο πλεονέκτης κι ο εκμεταλλευτής,
ας μη γελιέται δεν διαφέρει από τον κλέφτη: «Ποιον,
λέει ο πλούσιος, αδικώ κρατώντας τα δικά μου; Από
πού όμως τα πήρες και τα έβαλες στη ζωή σου; Όπως
εκείνος που μπαίνει πρώτος σε ένα θέατρο άδειο και
πιάνει μερικά καθίσματα, εμποδίζοντας τους άλλους,
τέτοιοι είναι και οι πλούσιοι, που αφού πρώτοι πάρουν
αυτά που ανήκουν σε άλλους τα κάνουν δικά τους (....)
Γιατί αν ο καθένας κρατούσε αυτά που χρειαζόταν για
τις ανάγκες του κι άφηνε τα υπόλοιπα στους άλλους,
τότε κανένας δε θα ήταν πλούσιος, όμως ούτε και
φτωχός! (...) Ποιος λοιπόν είναι ο πλεονέκτης; Αυτός
που δεν αρκείται στην αυτάρκεια. Ποιος είναι ο άρ-

παγας; Αυτός που αφαιρεί όσα ανήκουν στον καθένα.
Δεν είσαι εσύ ο πλεονέκτης δεν είσαι εσύ ο άρπαγας,
όταν έκανες δικά σου αυτά που δέχτηκες για διαχείριση; (...) Του πεινασμένου είναι το ψωμί που σου περισσεύει! Του γυμνού το ρούχο που φυλάγεις στα ντουλάπια σου ! (...) Αυτουνού που τα χρειάζεται είναι τα
χρήματα που έχεις κρυμμένα! Τόσους λοιπόν αδικείς,
όσους θα μπορούσες να ευεργετήσεις» (Μ. Βασιλείου
Ομιλία 2,7 PG 31 εις το «καθελώ μου τας αποθήκας»
Λουκά, 12,18).
Οι Πατέρες στο θέμα της ελεημοσύνης είναι σαφέστατοι: ο άρπαγας κι αυτός που θησαυρίζει από τον
μόχθο του άλλου δεν εξιλεώνεται με την ελεημοσύνη: «Γιατί φιλάνθρωπος δεν είναι όποιος γιατρεύει τις
πληγές που προξένησαν άλλοι. Να απαλύνεις το κακό
λοιπόν που ο ίδιος προξένησες (...) ούτε βέβαια είναι
δυνατόν δίνοντας την αντίστοιχη ελεημοσύνη να θεραπεύσει κανείς το κακό που προήλθε από την πλεονεξία...» (Ι. Χρυσοστομου Ομιλία 72, 3-4, PG 58).
Ποιες είναι οι μορφές της ανθρώπινης εκμετάλλευσης; Οι Πατέρες επανέρχονται συχνά στο θέμα αυτό.
Σε ένα κείμενο πάλι του Χρυσοστόμου καυτηριάζεται
ο τρόπος που οι γαιοκτήμονες της εποχής του εκμεταλλεύονται τους γεωργούς: «Αν κάποιος παρατηρήσει πώς φέρονται στους δυστυχείς και ταλαίπωρους
γεωργούς θα δει ότι αυτοί είναι σκληρότεροι κι από
τους βαρβάρους (...) επιβάλλουν συνεχείς και δυσβάσταχτους φόρους, τους μεταχειρίζονται σαν όνους και
ημιόνους (...) και δεν τους επιτρέπουν ούτε στιγμή
να αναπνεύσουν (...), όλο τον χειμώνα κοπιάζουν και
χρωστούν κι από πάνω (...). Όλη τη σοδειά τη διοχετεύουν (οι γαιοκτήμονες) στα πιθάρια της παρανομίας
τους και στους ίδιους τους γεωργούς δίνουν ελάχιστα
χρήματα. Διαρκώς επινοούν νέους τόκους, που δεν
προβλέπονταν ούτε από τους ειδωλολατρικούς νόμους...» (Ι. Χρυσοστόμου Ομιλία 61, 3-4 PG 88, στο
κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο).
Αλλά κοιτάξτε τι λέει πάλι ο Χρυσόστομος για το
τεράστιο πρόβλημα της σπατάλης στην εποχή του και
πόσο επίκαιρο είναι σήμερα μετά από δεκάξι αιώνες,
αυτό το θέμα: Υπερκατανάλωση από τη μια - διεύρυνση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο από την άλλη!
«Τί εξυπηρετούν οι μεγάλες αυλές και η πολυτέλεια
των σπιτιών; Για να κατοικούν γύπες και καλιακούδες
γδύνεις τους φτωχούς; (...) Πολλές φορές πολλοί σε
τόπους που ούτε καν τους είδαν χτίζουν απαστράπτοντα μέγαρα με κίονες και πολύτιμα μάρμαρα κι ούτε
οι ίδιοι τα απόλαυσαν (...) ούτε όμως και τα εγκαταλείπουν. Βλέπεις (...) ότι αιτία τους είναι η ανοησία, ο
παραλογισμός και η κενοδοξία...» (Ι. Χρυσοστόμου
Ομιλία 2 προς Εφεσίους).
- Τι φταίει λοιπόν για την έλλειψη ομόνοιας, ειρήνης,
ισονομίας, δικαιοσύνης, ίσης κατανομής των αγαθών
της γης; Φταίνε οι καιροί; Φταίνε οι εποχές; Φταίει ο
πολιτισμός; Με μια πρόταση μας απαντά ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος: «Μη φοβηθείς την πρόοδο. Την αλλοτρί6
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ωση να φοβάσαι!» (Γρηγόριος, Λόγος 37, 6 PG 36, στο
Ματθ. 19, 1 εξής). Αυτή την αλλοτρίωση λοιπόν πρέπει
να πολεμήσουμε όλοι μας και τις αιτίες που δημιουργούν όλα τα σημερινά αρνητικά φαινόμενα, έχοντας
υπόψη τους δύο σπουδαιότερους Μακαρισμούς που
διακηρύχθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού στην «επί του

Όρους ομιλία Του»: «Ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί που
σαν ψωμί και νερό ποθούν την επικράτηση της δικαιοσύνης, γιατί θα ικανοποιηθούν απόλυτα» (Ματθ. 5,
6). «Ευτυχισμένοι θα είναι αυτοί που επιδιώκουν την
επικράτηση της ειρήνης γιατί θα ονομαστούν παιδιά
του Θεού» (Ματθ. 5, 9).

* * *
Με την ευκαιρία της γιορτής της Γυναίκας

ΓΥΝΑΙΚΑ - ΜΗΤΕΡΑ
ΚΑΙΤΗ ΖΑΜΠΟΥΝΗ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αφιερώσει την 8η ΜαρτίΑιώνες πριν από τα φεμινιστικά κινήματα, ο Άγιος
ου, στη Γυναίκα. Την απρόσωπη γυναίκα, την λευκή, Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει με ασυνήθιστη οξύτη μαύρη, την κίτρινη, την ερυθρόδερμη, την μιγάδα. τητα: «Ου δεχόμαι ταύτην την νομοθεσίαν, ουκ επαιΔεν έχει σημασία ούτε το χρώμα, ούτε η φυλή, ούτε το νώ την συνήθειαν. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια
γεωγραφικό πλάτος που ζει.
τούτο κατά των γυναικών η νομοθεσία» και συνεχίζει
Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που λέγεται ΓΥΝΑΙΚΑ, ορίζοντας την νομοθεσίαν του Χριστιανού: «Οράτε το
στην εποχή μας μπορεί να αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο, ίσον της νομοθεσίας: εις ποιητής ανδρός και γυναικός,
να συμμετέχει στην πρόοδο και τις επιτυχίες σε όλα τα εις χους αμφότεροι, εικών μία, νόμος εις, θάνατος εις
μήκη και τα πλάτη της γης, όπως ακριβώς και ο άνδρας.
ανάστασις μία». Αν κάπου δεχθεί διάκριση, θα το κάνει
Μπορεί να είναι μια κορυφή της επιστήμης, μια με- μόνο για να τιμήσει την μητρότητα.
γαλοφυΐα, μια ερευνήτρια και να συμβάλει στις εντυΓια την εκκλησία, μέσα στις σύγχρονες συνθήκες
πωσιακές αλλαγές του πλανήτη μας. Έχει δυνατότητες αλλά και πάντοτε, η γυναίκα έχει απολύτως ιδιαίτεπου ποτέ δεν είχε ονειρευτεί.
ρο, ευλογημένο από τον ίδιο το Θεό,
Το γυναικείο κίνημα, ύστερα από
ρόλο, τη μητρότητα. Η εκκλησία κααγώνες, κατοχύρωσε δικαιώματα για
ταδικάζει με αυστηρότητα την καισοτιμία σε όλα τα επίπεδα: κοινωνιταπίεση της γυναίκας, τη μετατροπή
κό, οικογενειακό, εργασιακό.
της σε πρόσωπο χωρίς δικαιώματα,
Ο αγώνας μας, απελευθέρωσε τη
καταδικάζει την υποτίμησή της.
γυναίκα, την έριξε να αγωνιστεί στο
Αντίθετα ορισμένες ιδεολογίες
στίβο της ζωής.
και τάσεις της εποχής μας, στο όνοΤην ανέδειξε ισότιμα με τον άνμα της ισότητας προπαγάνδισαν την
δρα στην πολιτική, στις επιχειρήσεις,
εικόνα μιας γυναίκας επαναστάτριστις τέχνες, στα γράμματα.
ας και αντί να συνεργαστούν μαζί
Η Ευρωπαϊκή πολιτική συμμετέτης με αγάπη, καλλιέργησαν τη σύχει δυναμικά σε όλους τους τομείς
γκρουση.
σε θέματα ισότητας των δύο φύλων
Αντί να αφαιρέσουν ό,τι προσβάκαι δίνει ουσιαστικά λόγο στη γυναίλει και υποτιμά τη γυναίκα, της ξήΚαλλιρρόη Παρρέν
κα με τη συμμετοχή της στα κέντρα
λωσαν το στεφάνι και τον μανδύα
λήψης αποφάσεων.
της μητρότητας.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται κοιΟ ευδαιμονισμός, μία από τις πιο αρρωστημένες
νωνικά κυρίως, η ευαισθητοποιημένη γυναίκα της αλ- τάσεις της σημερινής κοινωνίας, λειτούργησε και αυληλεγγύης και της ανθρωπιάς και δίνει το στίγμα και τός σε βάρος της γυναίκας. Στο όνομα της απελευθέτις εμπειρίες της μέσα από Συλλόγους και οργανώσεις ρωσης από τα «δεσμά της» υποδούλωσαν τη γυναίκα
που την εκφράζουν. Αυτές είναι οι γυναίκες της προ- στους πιο φρικτούς ζυγούς.
σφοράς και της αγάπης οι εθελόντριες που πλαισιώΤο σώμα της υποβαθμίστηκε, ο συναισθηματικός
νουν δυναμικά τις οργανώσεις για τον άνθρωπο, για της κόσμος ορίζεται από τα καταναλωτικά πρότυπα.
το παιδί, τη μητέρα, και κυρίως για άτομα με ειδικές Η μοναδική ευλογία της γυναίκας, η μητρότητα, πνίανάγκες.
γεται στην υπηρεσία της καριέρας.
Ας δούμε όμως χρονολογικά πώς η γυναίκα πήρε
Στις πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες η γυναίκα ήταν
τη θέση που τις άξιζε μέσα από τους αιώνες και τους αυτή που αναλάμβανε πολλές ευθύνες και διοικούσε
αγώνες της.
την οικογένεια. Είναι η περίοδος της μητριαρχίας. Αρ7
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γότερα οι άνδρες την παραμέρισαν και ο ρόλος της
περιορίστηκε αυστηρά μέσα στο σπίτι. Χρέος της η
γέννηση και ανατροφή των παιδιών: «τα παιδιά εκείνης της εποχής ήταν πιο ευτυχισμένα» γράφει η Μαρία
Ιορδανίδου στο βιβλίο της «Η αυλή μας».
Πιο ευτυχισμένοι ήτανε και οι γέροι. Μέσα στα
σπίτια έβλεπες τότε γιαγιάδες, παπούδες, θειάδες. Αρρώσταινες και είχες έναν άνθρωπο να σου δώσει ένα
ποτήρι νερό.
Τώρα άνδρες και γυναίκες όλοι μαζί ριγμένοι στη
δουλειά. Είναι απαραίτητο η μητέρα να συμφιλιώσει
την εργασία της με την οικογενειακή ζωή και τον ίσιο
καταμερισμό των οικογενειακών υποχρεώσεων.
Η γυναίκα - μητέρα τιμήθηκε περισσότερο από
κάθε άλλο θεσμό φθάνοντας σε συμβολισμούς που
αγγίζουν την αγιοποίηση. Η μεγάλη προσφορά της
μητέρας είναι βαθιά ριζωμένη στη συνείδηση όλων
των ανθρώπων.
Ο ρόλος που της δώρισε η φύση προνομιακά, είναι
ο ρόλος της μητέρας που αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας. Σύζυγος - Μητέρα και αργότερα γιαγιά, η
κάθε μία καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μεταλαμπαδέψει στην κόρη και στην εγγονή τον ενθουσιασμό της με ξεκάθαρους στόχους ζωής
που έχουν αιώνια αξία.
Η γυναίκα γεννιέται μάνα, όταν φροντίζει τον πατέρα και τα αδέλφια της. Είναι μια μικρή μανούλα.
Μαθαίνει εκεί στη φωλιά της οικογένειας να δίνει σε
όλους αγάπη και φροντίδα.
Μάνα δεν είναι εκείνη μόνο που φέρνει στον κόσμο
ένα παιδί. Μάνα είναι εκείνη που με τη μεγάλη της
καρδιά αγκαλιάζει με μητρική στοργή τον ανθρώπινο
πόνο. Μάνα είναι η γυναίκα που αφιερώνει τη ζωή της
στην πραγμάτωση υψηλών ανθρωπιστικών ιδανικών.
Εμείς οι Ελληνίδες πρέπει να είμαστε υπερήφανες
για τη στρατιά των γυναικών που πρωτοστάτησαν
στους αγώνες για την ισότητα. Αγέρωχες γυναίκες,
που η κάθε μία αντιστοιχεί και σε μία περίοδο ιστορική
για τους αγώνες των γυναικών και εκφράζεται μέσα
από τις σελίδες της Ελληνικής λογοτεχνίας.
Η ημέρα της γυναίκας είναι αφορμή να ξεδιπλώσουμε την πορεία της μέσα στο χρόνο. Να δούμε γυναίκες που θέλαμε να τις μοιάσουμε, να κλέψουμε κάτι
από την αύρα τους, το ταλέντο και το τσαγανό τους.
Με δέος και με αίσθημα ευθύνης θα αναφερθώ σε
δύο γυναίκες που κυριολεκτικά πάλεψαν για τα δικαιώματα των γυναικών και πέτυχαν το ακατόρθωτο.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου
αιώνα άρχισαν οι ψίθυροι κάποιων γυναικών κυρίως
στις πόλεις για την άνιση και κακή μεταχείρισή τους
από τους άνδρες. Τα θέματα που απασχολούσαν τις
γυναίκες ήταν κυρίως τα δικαιώματά τους στην εκπαίδευση.
Δεν ήταν τυχαίο ότι οι πρώτες Ελληνίδες που μίλησαν για αδικίες ήταν οι δασκάλες, που τόλμησαν να
διατυπώσουν το αίτημα μιας πιο δίκαιης μεταχείρισης

και αντιμετώπισής τους από το κοινωνικό σύνολο.
Το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου
σφραγίζει η παρουσία και δράση της Καλλιρρόης
Παρρέν, το γένος Σιγανού, Κρητικοπούλα από το Ρέθυμνο.
Ήταν η πρώτη «κυρία μέσα στην Αθήνα» που έκανε
έργο την ιδέα πως η γυναίκα έχει δυνάμεις μέσα της
που πρέπει να αναγνωριστούν.
Η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια ήταν επίσης και η
πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος. Πριν ασχοληθεί με
τη δημοσιογραφία για 10 χρόνια ασκούσε το επάγγελμα της δασκάλας. Ήταν διευθύντρια στο Παρθεναγωγείο της Αδριανουπόλεως.
Το 1887 εκδίδει την «εφημερίδα των κυριών» για 30
ολόκληρα χρόνια.
Στις 8 Μαρτίου ημέρα της γυναίκας κυκλοφόρησε
το πρώτο φύλλο, που έκανε πάταγο. Χιλιάδες φύλλα
έγιναν ανάρπαστα.
Πρωτοφανές! Πρωτάκουστο! Μια γυναίκα να εκδίδει εφημερίδα και να δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για την
αγραμματοσύνη των γυναικών, για την ισότητα των
δύο φύλων, για να μάθει η γυναίκα να κερδίζει μόνη
της το ψωμί της, για να ανοίξει το Πανεπιστήμιο τις
πύλες του και στις γυναίκες, για να δοθεί ψήφος στη
γυναίκα και άλλα πολλά παρόμοια που προκάλεσαν
σάλο.
Τον Νοέμβριο του 1889 μία ομάδα γυναικών με επικεφαλής την κ. Παρρέν συντάξανε υπόμνημα με 2.850
υπογραφές, που υπέβαλλαν στην επιτροπή γυναικών,
στην Βουλή και στην Κυβέρνηση.
Ζητάνε δημόσια εκπαιδευτήρια και για τα κορίτσια
καθώς και την ίδρυση πρακτικών και τεχνικών σχολών και για τα κορίτσια.
Η Παρρέν πρωτοστάτησε στην ίδρυση της «Επαγγελματικής Σχολής της ενώσεως Ελληνίδων» και το
1911 ίδρυσε το «Λύκειο Ελληνίδων», η δράση του
οποίου συνεχίζεται ως σήμερα και αγωνίζεται για την
διατήρηση των ελληνικών ηθών και εθίμων.
Ο λόγος της λυγίζει τις αντιδράσεις, ωριμάζει τις
συνειδήσεις έως τις 15 Ιανουαρίου 1940 όταν απεβίωσε τιμημένη με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, αφού
έδειξε στην Κοινωνία τη γυναικεία αξία, ανοίγοντας με
ακροβατικές υπερβάσεις τον δρόμο για την ισότητα.
Η γυναίκα που ενσάρκωσε το γυναικείο κίνημα και
διαδέχτηκε επάξια την Καλλιρρόη Παρρέν, και έδωσε
νέα πνοή ήταν η Δώρα Θεοδωροπούλου. Οργάνωσε
τις εργαζόμενες γυναίκες ζητώντας να σταματήσει η
εκμετάλλευση.
Η Δώρα ξύπνησε το αίσθημα της δικαιοσύνης μέσα
στους κόλπους της κοινωνίας, ζητώντας ίσο μεροκάματο με τους άνδρες, ζητώντας ψήφο για το μισό
πληθυσμό της Ελλάδας, ζητώντας την προστασία της
μητρότητας. Και ενώ στα 1918 σταματούσε η έκδοση
της «Εφημερίδας των κυριών», στα 1920 ιδρύεται ο
«Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναίκας». Και η
Δώρα Θεοδωροπούλου όπως και η Καλλιρρόη Παρ8
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ρέν, ανήκουν στην κατηγορία των ανωτέρων ανθρώπων που ταυτίζουν την ύπαρξή τους με το κοινωνικό
σύνολο, χωρίς άλλη προσωπική ωφέλεια από τη δική
τους ψυχική δύναμη στους άλλους.
Είναι οι ψυχές κατά τον Πλάτωνα που γονιμοποιούν τις άλλες ψυχές.
Η Δώρα Θεοδωροπούλου έδωσε παράλληλα τους
μεγαλύτερους αγώνες για την ΕΙΡΗΝΗ, όταν το φάσμα του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν προ
των πυλών. Ο πόλεμος όμως ήρθε τρομερός και απαίσιος, όπως όλοι οι πόλεμοι, ξύπνησε ζωώδη ένστικτα
σε βαθμό σαδισμού για να καταλήξει στην Ατομική
βόμβα της Χιροσίμα. Χρέος λοιπόν της γυναίκας να
επαγρυπνεί για Ειρήνη, για Ανθρωπιά.
Από το 1912 είχει ιδρύσει το Σύλλογο της «Αδελφής του Στρατιώτη», ο οποίος και οργάνωσε το «Σπίτι του Στρατιώτη» που λειτούργησε με επιτυχία στον
πόλεμο.
Έτσι το Γυναικείο Κίνημα, όχι μόνο δεν σταματάει
αλλά γιγαντώνεται.
«Παραδώσαμε τη σκυτάλη στα νέα κορίτσια και
στις νέες γυναίκες. Ας προσέξουν», γράφει η Δώρα
Θεοδωροπούλου.
«Η διάθεσή τους να εξισώνονται με τον άνδρα είναι
σωστή όμως ας μην τις οδηγήσει σε υπερβολές. Να
διατηρήσουν μέσα στην ελευθερία τους την Ειρηνόφιλη τάση. Ειρήνη δεν είναι η έλλειψη πολέμου, είπε ο
Σπινόζα αλλά αρετή της ψυχής».
Αναμφισβήτητα το γυναικείο κίνημα ήταν γεμάτο
από επιτεύξεις. Πέτυχε η αγωνιζόμενη γυναίκα πολλά,
οι αγώνες απέδωσαν πολλά. Όμως δεν καταφέραμε την
Παγκόσμια Ειρήνη. Εστίες πολέμου υπάρχουν ακόμη.
Οι μεγάλοι μιλάνε για Ειρήνη και σχεδιάζουν πολέμους.
Μόνο οι γυναίκες θα μπορέσουν να σταματήσουν την
καταστροφή, αν οργανωθούν σοβαρά, ενωμένες, συνεννοημένες, πάνω από έθνη, φυλές, χρώματα δέρματος κι άλλα. Μπορούν, φτάνει να συνειδητοποιήσουν τη
δύναμή τους. Πώς θα τη συνειδητοποιήσουν;
Με το να είναι γυναίκες και όχι με το να μιμούνται

τους άνδρες αλλά καλλιεργώντας τα προτερήματα τα
φυσικά που διαθέτουν.
«Εκ γυναικός πηγάσουσι τα κρείσσω».
Αποδείξαμε ότι η ρήση αυτή είναι πέρα για πέρα
αληθινή.
Το μπορέσαμε...
• Ο φεμινισμός κατακτήθηκε ύστερα από αγώνες
στο παγκόσμιο στερέωμα. Η γυναίκα πήρε ψήφο, μπήκε στην παραγωγή, στην οικονομία, στην εξουσία.
Μήπως όμως στο δρόμο έχασε την ουσία;
Αναζητώντας έναν ολόκληρο αιώνα τα δικαιώματά
μας, πέσαμε δυστυχώς στην υπερβολή.
Η «ημέρα της γυναίκας» 8η Μαρτίου, που επικυρώθηκε στην Κοπεγχάγη το 1910 μας προτρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες, ώστε τα προηγμένα κράτη, να
κατακτήσουν την νομική ισότητα, στην μόρφωση και
στην μετεκπαίδευση.
Ο αιώνας μας λοιπόν απελευθέρωσε τη γυναίκα,
στο χέρι μας είναι να αναζητήσουμε το στίγμα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο, ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζούμε.
Διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών στην κοινωνία, στην οικονομία, στο περιβάλλον.
Ραγδαίες αλλαγές έντονες ανακατατάξεις. Η απομόνωση, η φτώχεια και οι νέες μορφές αποκλεισμού.
Σε αυτές τις συνθήκες καλούμαστε οι γυναίκες να
τοποθετηθούμε βάζοντας τις βάσεις που θα ανατρέψουν τη σημερινή πραγματικότητα.
Θεμέλια αυτής της προσπάθειας είναι η κοινωνική
αλληλεγγύη, η συλλογικότητα, ο εθελοντισμός και τέλος η κοινωνική συνοχή.
Η κοινωνική καταξίωση των γυναικών έχει επιτελεστεί. Ένας δύσβατος και δύσκολος δρόμος και πολλές
φορές κοπιαστικός, αλλά πάντοτε ανοδικός με στόχο
μια πιο δίκαια «ισοτιμία» και όχι «ισότητα» όπως μας
λέει η πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Ελένη Αλβελέρ και γι αυτή την ισοτιμία, αξίζει και πρέπει
να αγωνιστούν οι γυναίκες εκεί που δεν υπάρχει.

* * *
Γυναίκες που το φως απ’ την αγάπη σας
τη συννεφιά του κόσμου λιγοστεύει.
Γυναίκες που η ζέστη απ’ την ανάσα σας
του πόνου την αγρύπνια συντροφεύει.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Στην τρυφερή παλάμη σας, όλο το βάρος της ζωής
κρατάτε
τρωτές κι ευάλωτες, μα όταν πρέπει θαρραλέες, δυνατές
πάντα εσείς σε κάθε Γολγοθά
σηκώνετε του Μαρτυρίου το σταυρό και προχωράτε.

Γυναίκες που το χάδι σας
τα φλογισμένα μέτωπα του πυρετού δροσίζει.
Γυναίκες που η αύρα απ’ το τραγούδι σας
τα όνειρα της ελπίδας νανουρίζει.

Τις ακριβές σας αρετές σαν φυλαχτό πολύτιμο
στο στήθος σας ολόθερμα κρατείστε
μ’ αυτές, φωτίστε τις αλήθειες της ζωής
μ’ αυτές τα οράματα της νιότης αναστείστε.

Γυναίκες, μάνες, κόρες, αδερφές
μούσες γλυκές κι εμπνεύστριες του νου αγαπημένες
όπου κι αν είστε, πάντα στέκεστε ψηλά
ολόψυχα στο χρέος σας δοσμένες.

ΜΑΙΡΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 17ο ΑΙΩΝΑ
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
παρατηρούμε ότι οι οικισμοί των Γιουρούκων που
εκτείνονταν από το Ζαγκλιβέρι, έως την Παζαρούδα
(Απολλωνία) και τα Ραβνά (Μαραθούσα) όπως ήταν
το Isa Οbasi, ο Dere Μahalle, το Ak Τoprak, το Sofular,
το Tanri Virmisli, το Giren κ.τ.λ.4, συνέχισαν να υφίστανται σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου
μέχρι και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 19245.
Αντίθετα χριστιανικά χωριά που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της λίμνης Βόλβης, όπως το Ακρωτήρι, η
Ρεντίνα, η Ρογλάτεια και η Ράχοβα, εγκαταλείπονται
τον 17ο αιώνα. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη
εγκατάλειψη είναι πιθανό να σχετίζεται με τη δημιουργία της Παζαρούδας, η οποία προήλθε από συνοικισμό κατοίκων άλλων περιοχών6.
Διαχρονική κατοίκηση από τον 15ο έως και τον 20ο
αιώνα παρατηρείται και στους οικισμούς των Γιουρούκων της Καλαμαριάς, π.χ. Avanli, Çingeneli, Davudlu,
Gargara, Adalı κ.τ.λ., οι οποίοι ενώ αρχικά είχαν εποχικό χαρακτήρα στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε μόνιμες
εγκαταστάσεις. Η πρακτική αυτή της εποχικής μετακίνησης οφειλόταν στο νομαδικό χαρακτήρα των τουρκικών αυτών φύλων, τα οποία κάποια στιγμή, ίσως τον
17ο αιώνα αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη νομαδική
ζωή και να οργανωθούν ως χωριά με συνεχή και όχι
εποχιακή κατοίκηση7.
Και στην Καλαμαριά ωστόσο υπήρξαν παραδείγματα εγκατάλειψης χριστιανικών οικισμών, όπως ήταν ο
Σερβένιτζος, το Σιγίλου, τα Τρία Πηγάδια, ο Βορβός
κ.τ.λ. Την ίδια εποχή η Κασσάνδρα, σύμφωνα με την
άποψη του Κολοβού8, ήταν πιθανόν έρημη, καθώς στις
οθωμανικές απογραφές των μέσων του 16ου αιώνα δεν
αναφέρεται κανένας οικισμός. Κατά πάσα πιθανότητα
υπήρχαν μικρές εγκαταστάσεις γύρω από τα Αγιορείτικα μοναστηριακά μετόχια9. Η ανάπτυξη οργανωμένων χωριών συντελέστηκε κατά πάσα πιθανότητα στα
τέλη του 16ου αιώνα, μεταξύ των ετών 1580-90, όταν
η Κασσάνδρα έγινε βακούφι του λευκού αρχιευνούχου
του σουλτάνου, Gazanfer Ağa. Σημαντικό γεγονός που
συνέτεινε, ως ένα βαθμό στην μερική δημογραφική
αλλοίωση της χερσονήσου, υπήρξε η ομαδική φυγή
ραγιάδων της Κασσάνδρας και η μετοίκησή τους στην
περιοχή της Λάρισας το έτος 166210. Άγνωστος παραμένει ο λόγος της μαζικής αυτής μετεγκατάστασης η
οποία παρά τις προσπάθειες των οθωμανικών αρχών
της Λάρισας και του ζαμπίτη της Κασσάνδρας δεν κατέστη δυνατό να ανατραπεί και να γυρίσουν στις εστίες τους οι ραγιάδες έως και το έτος 166611.
Περίπου όμοιο παράδειγμα ερήμωσης, τουλάχιστον
στις αρχές του 16ου αιώνα, ισχύει και στην περίπτω-

Η πρώτη κατάκτηση της Χαλκιδικής από τους
Οθωμανούς, ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα1, προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, μια σειρά δημογραφικών
ανακατατάξεων στην χερσόνησο, ωστόσο οι σημαντικότερες αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία του χώρου
επήλθαν με την πτώση της Θεσσαλονίκης το 1430. Δημιουργήθηκαν αρκετοί καινούριοι οικισμοί, ενώ άλλοι
εγκαταλείφθηκαν, παράλληλα η εγκατάσταση στη δυτική πλευρά, της Καλαμαριάς και στη βόρεια, της Παζαρούδας, πληθυσμών Γιουρούκων, δημιούργησε νέα
δεδομένα στην περιοχή καθώς σημειώθηκε αλλοίωση
της θρησκευτικής ομοιομορφίας με την εισαγωγή της
μουσουλμανικής θρησκείας.
Πολλά χωριά που προϋπήρχαν ήδη από τα βυζαντινά χρόνια και διέθεταν μια πληθυσμιακή δυναμική
συνέχισαν να υφίστανται σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου μέχρι και σήμερα, υπάρχουν ωστόσο
και περιπτώσεις κατά τις οποίες χριστιανοί ραγιάδες
χωριών με μικρό πληθυσμό μετακινήθηκαν σε άλλες
περιοχές εντός της χερσονήσου. Δεν λείπουν βέβαια
και οι περιπτώσεις δημιουργίας νέων οικιστικών συνόλων αλλά και βυζαντινών χωριών τα οποία εξελίχθηκαν και αποτέλεσαν σημαντικά ημιαστικά κέντρα,
όπως ήταν οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις της Παζαρούδας και των Σιδηροκαυσίων αντίστοιχα2.
Η διοικητική οργάνωση της Χαλκιδικής από τον 15ο
μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα σε γενικές γραμμές
δεν υπέστη ουσιαστικές μεταβολές. Από τον 15ο μέχρι
τα μέσα του 16ου αιώνα το βόρειο τμήμα ήταν μοιρασμένο στις διοικητικές περιφέρειες του Χορτιάτη και των
Σιδηροκαυσίων, ενώ τον 17ο αιώνα όλη αυτή η γεωγραφική ενότητα από τη Βόλβη έως και τη Σιθωνία υπήχθη στο νεοσύστατο ναχιγιέ του Παζαργκιάχ, που είχε
έδρα την Παζαρούδα. Η περιοχή της Καλαμαριάς, συμπεριλαμβανομένης και της Κασσάνδρας, αποτελούσε
πάντοτε ξεχωριστό ναχιγιέ έως τα μέσα του 19ο αιώνα,
εποχή κατά την οποία συγκροτήθηκε ο καζάς Κασσάνδρας, με τη συγχώνευση όλων των παραπάνω ναχιγιέδων, εκτός από ένα τμήμα του ναχιγιέ Παζαργκιάχ.
Έχοντας ως δεδομένο τα πληθυσμιακά στοιχεία που
παρουσιάζονται στη διδακτορική διατριβή του Ηλία
Κολοβού για τον 15ο και 16ο αιώνα στη Χαλκιδική και
κάνοντας παράλληλα μια αντιπαραβολή των δεδομένων αυτών με τους φορολογικούς καταλόγους του ιεροδικείου της Θεσσαλονίκης, που χρονολογούνται από
τη δεκαετία του 1690 και εξής, σχηματίζουμε μια αρκετά σαφή εικόνα για τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις
που συντελέστηκαν στη Χαλκιδική τον 17ο αιώνα3.
Ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα της χερσονήσου
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ση της Σιθωνίας. Εκτός από τη Σάρτη, τον Λογγό, τη
Νικήτη, τον Άγιο Νικόλαο και ορισμένους οικισμούς
στην περιφέρεια της Ορμύλιας, έως τα τέλη του 16ου
αιώνα δεν φαίνεται να υπήρχε άλλο χωριό. Η Συκιά
αναφέρεται για πρώτη φορά το 158312, ενώ ο Παρθενώνας συγκροτήθηκε λίγο αργότερα μέσα στον 17ο
αιώνα. Παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο παρατηρούμε περιπτώσεις ερήμωσης οικισμών στην ευρύτερη
περιοχή της Ορμύλιας με χαρακτηριστικά παραδείγματα το χωριό του Αγίου Σώζοντα και ανατολικότερα
κοντά στην Ιερισσό την Ελαδιάβα και την Κομίτισα
(Gomitica). Aλλά και στην περίπτωση της ίδιας της
Ορμύλιας, υπάρχει το ενδεχόμενο μέσα στον 17ο αιώνα να εγκαταλείφθηκε για ένα χρονικό διάστημα,
καθώς στους φορολογικούς καταλόγους του ιεροδικείου Θεσσαλονίκης από τα τέλη του 17ου έως και το
τέλος του 18ου δεν αναφέρεται πουθενά, αντίθετα στη
θέση της καταγράφεται το χωριό Καλύβια13. Από τους
φορολογικούς καταλόγους του τέλους του 17ου αιώνα
επίσης λείπει η Σάρτη, γεγονός που μας επιτρέπει να
εικάσουμε την πιθανή εγκατάλειψή της.

Στην κεντρική Χαλκιδική, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Kayacik (Παλαιόκαστρο), το οποίο ιδρύθηκε
τον 17ο αιώνα και αποτέλεσε τη συνέχεια της γειτονικής Βατόνιας που εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 16ου.
Σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο σημαντικοί οικισμοί, από πληθυσμιακή άποψη, αποτελούν σε γενικές
γραμμές τα Σιδηροκαύσια, τα οποία ωστόσο αρχίζουν
να φθίνουν, ο Ίσβορος και η Γαλάτιστα. Ενώ ο Πολύγυρος γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη λίγο αργότερα,
μέσα στον 18ο αιώνα, εποχή κατά την οποία οι φόροι
που καταβάλει αρχίζουν να ξεπερνούν κατά πολύ εκείνους της Γαλάτιστας14.
Γενικά ο 17ος αιώνας αποτελεί ακόμη μια αρκετά
σκοτεινή περίοδο για τη Χαλκιδική, καθώς λείπουν
εκείνα τα πληθυσμιακά στοιχεία από τις φορολογικές
απογραφές που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τις διακυμάνσεις της οικιστικής εξέλιξης των χωριών. Έτσι
αρκούμαστε προς το παρόν σε γενικά συμπεράσματα
μέσα από έμμεσες πηγές, όπως είναι οι φορολογικοί
κατάλογοι του ιεροδικείου Θεσσαλονίκης και τα μοναστηριακά έγγραφα του Αγίου Όρους.
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4. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Ιεροδικείο Θεσσαλονίκης, κώδικας 26 (1715/16), σσ. 32-33.
5. Β.Δημητριάδης, Φορολογικές κατηγορίες των χωριών της Θεσσαλονίκης, Μακεδονικά 20 (1980), σσ. 401-406.
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* * *

Το 7ο τεύχος και τα άρθρα των συνεργατών του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
1.-Αυτό το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι το 6ο. Το αμέσως επόμενο, δηλαδή το 7ο τεύχος, θα
κυκλοφορήσει μέσα Μαΐου. Παρακαλούμε οι συνεργασίες να περιέλθουν στα χέρια μας το αργότερο μέχρι
τέλος Απριλίου. Μην περιμένετε όμως την τελευταία μέρα… Το κινητό του προέδρου είναι μέρα νύχτα στην
διάθεσή σας 6946.470.157.
2.- Το τονίζουμε για άλλη μια φορά. Τα άρθρα των συνεργατών να μην καταλαμβάνουν περισσότερο από
3-3,5 κανονικά δακτυλογραφημένες σελίδες με γραμματοσειρά Νο 12 ή να περιέχουν 7.000 «χτυπήματα»
το πολύ, για να είναι δυνατή η δημοσίευσή τους. Μεγαλύτερα άρθρα θα περιορίζονται από τον εκδότη στα
μέτρα που επιτρέπει ο χώρος του περιοδικού, ύστερα από ενημέρωση του αρθρογράφου.
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Ο ΕΚ ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες γειτονιὲς τῆς Θεσσα- τούνης. Ὁ σεβάσμιος οὗτος γέρων ζῶν ἔτι διὰ διαθήκης
λονίκης κατὰ τὸν 20ον αἰῶνα ἦταν, καὶ ἐξακολουθεῖ του ἐκληροδότησεν ὅλην σχεδὸν τὴν κτηματικὴν αὑτοῦ
νὰ εἶναι, τὰ Λαδάδικα. Γειτονιὰ κατ᾽ ἐξοχὴν ἐμπορική, περιουσίαν εἰς τὰ παρ᾽ ἡμῖν φιλανθρωπικὰ καταστήμαδίπλα στὸ λιμάνι καὶ στὶς Τράπεζες, κοντὰ σὲ κακόφη- τα. Ὄθεν ἡ ἡμετέρα κοινότης καταλέξασα αὐτὸν μεταξὺ
μους οἴκους, πολυσύχναστη καὶ πολύβουη τὴν ἡμέρα, τῶν μεγάλων εὐεργετῶν της ἔσπευσε νὰ τελέσῃ τὴν κημισοσκότεινη καὶ ὀλιγάνθρωπη τὴν νύχτα. Ἐκεῖ βρί- δείαν αὑτοῦ μεγαλοπρεπέστατα. Ταύτης προηγοῦντο ἐν
σκονταν καὶ τὰ καταστήματα τοῦ εὐφυοῦς καὶ εὐπό- τάξει οἱ μαθηταὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ Διδασκαλείου μετὰ
ρου Ἀλβανοῦ μουσουλμάνου Χατζῆ Ὀσμάν, ὁ ὁποῖος τῶν Καθηγητῶν αὐτῶν, κατόπιν οἱ ψάλται τῶν Ἐκκληβελτίωσε καὶ ἐπεξέτεινε τὸν ἐλαιῶνα τῆς Πορταριᾶς, σιῶν καὶ ἅπας σχεδὸν ὁ κλῆρος τῆς ἡμετέρας πόλεως,
στὰ σημερινὰ Νέα Μουδανιά, καὶ ἵδρυσε τὸ πρῶτο προϊσταμένου τοῦ Παν. ἁγίου Ἀρδαμερίων κ. Κωνσταντίου μετὰ τοῦ γηραιοῦ
ἀτμοκίνητο ἐλαιουρπροκατόχου του, μετ᾽
γεῖο στὴν Γερακινή. Τὸ
αὐτοὺς τὸ νεκρικὸν φέλάδι ποὺ παρῆγε τὸ συρετρον, οὗ τὰς πενθίσκεύαζε ἐπωνύμως καὶ
μους ταινίας ἐκράτουν
τὸ διακινοῦσε ἀπὸ τὰ
οἱ Ἔφοροι τοῦ ΝοσοκοΛαδάδικα.
μείου, καὶ μετ᾽ αὐτοὺς
Στὴν δεκαετία τοῦ
πλῆθος λαοῦ πάσης τά᾽80, τὸ μεράκι κάποιων
ξεως, βαθμοῦ, ἡλικίας
διορατικῶν καὶ ἡ φλόκαὶ ἐπαγγέλματος. Ἐξεγα τοῦ ἀρχιτέκτονος
φωνήθησαν δὲ καὶ δύο
Μίλτου Μαυρομάτη,
ἐπιτάφιοι λόγοι: ἐν μὲν
ἔθεσαν τὶς βάσεις τῆς
τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου
μετατροπῆς τῆς γειτοΝικολάου, ἔνθα ἐψάλη ἡ
νιᾶς τῶν Λαδάδικων
νεκρώσιμος ἀκολουθία,
σὲ τόπον εὐπρεποῦς,
ὑπὸ τοῦ ἱεροδιδασκάλου
κυρίως
νυκτερινῆς,
Ὁ τάφος τοῦ Δημητρίου Κατούνη στὸ Νεκροταφεῖο τῆς Εὐαγγελίκ. Καλογιαννίδου, ἐπὶ
ἑστιάσεως καὶ διασκεστριας, στὴν Θεσσαλονίκη.
δὲ τοῦ τάφου ὑπὸ τοῦ ἐν
δάσεως, ἀνανεώνοντας
τὰ παλαιὰ κτήρια καὶ μετατρέποντάς τα ἀπὸ ἑτοιμόρ- τῷ Παρθεναγωγείῳ διδάσκοντος κ. Γ. Παπαγεωργίου. Ὁ
ροπα κελύφη «χυδαίων» ἐμπορικῶν δραστηριοτήτων «Φάρος» εὔχεται, ὅπως ἡ μεγαλόδωρος αὕτη πρᾶξις τύχῃ
σὲ κοσμήματα ἰδιόρρυθμης ἀρχιτεκτονικῆς. Σήμερα τὰ καὶ ἄλλων μιμητῶν».
Ἐν συνεχείᾳ καὶ στὴν ἴδια σελίδα δημοσιεύεται ὁ
Λαδάδικα ἀποτελοῦν βασικὸ πολιτιστικὸ καὶ οἰκονο«Λόγος Ἐπιτάφιος εἰς τὸν ἀοίδιμον Δημήτριον Κατούνην
μικὸ στοιχεῖο τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης.
Ὁ πρῶτος παράλληλος δρόμος δυτικῶς τῆς Ἴωνος ἐκφωνηθεὶς ὑπὸ Γ. Παπαγεωργίου». Ἀξιοποιῶντας τὸ
Δραγούμη, τεμνόμενος ἀπὸ τὴν Τσιμισκῆ, βασικὸς περιεχόμενο τοῦ Ἐπιταφίου, μαζὶ μὲ σύντομο σχετικὸ
δρόμος τῆς γειτονιᾶς ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ, ὀνομάζεται ἄρθρο δημοσιευμένο στὸ φ. 815/8-2-1884 τοῦ «Φά«ὁδὸς Κατούνη». Σκεπτόμουνα τὶ νὰ σημαίνει αὐτὸ τὸ ρου», καὶ μὲ τὸ κείμενο τῆς ἐπιτύμβιας πλάκας τοῦ Καὄνομα, ἀφοῦ δὲν εἶναι γνωστὸ οὔτε ἀπὸ τὸν κατάλο- τούνη (γιὰ τὴν ὁποία βλέπε κατωτέρω) συνθέτουμε τὸ
γο τῶν σφαγέντων προυχόντων τῆς Θεσσαλονίκης ἑξῆς βιογραφικό του:
Ὁ Δημήτριος Κατούνης γεννήθηκε περὶ τὸ 1794
τὸ 1821, οὔτε ἀπὸ τὴν γνωστὴ ἐν γένει ἱστορία τῆς
πόλεως. Ὅσο γιὰ τὸ βιβλίο μὲ τὴν Ἱστορία τῶν ὁδῶν στὴν Γαλάτιστα τῆς Χαλκιδικῆς. «Ἡλικιωθεὶς» μετατῆς Θεσσαλονίκης, σημειώνει μόνον: «Δημήτριος Κα- νάστευσε στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, ὅπου ἀσχολήτούνης, μέλος καὶ εὐεργέτης τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος θηκε μὲ τὸ ἐμπόριο. Περὶ τὸ 1844 μετεγκαταστάθηκε
στὴν Θεσσαλονίκη ὅπου ἐπένδυσε τὰ χρήματά του σὲ
Θεσσαλονίκης».
ἀκίνητα καὶ ζοῦσε ἀπὸ τὰ εἰσοδήματά του. «Μὴ νυμΞεφυλλίζοντας τὶς παλιὲς ἐφημερίδες τῆς Θεσσαλο- φευθεὶς ὅμως μηδὲ γεννήσας τέκνα υἱοθέτησε τὰ τέκνα
νίκης διάβασα στὸν Φάρο τῆς Μακεδονίας, φ. 813/28- τῆς πατρίδος αὑτοῦ, μὴ θελήσας δὲ νὰ γείνῃ πατὴρ μιᾶς
1-1884, καὶ τὴν ἑξῆς «Νεκρολογία»: «Ἀπεβίωσε πλήρης οἰκογενείας κατέστη πατὴρ ὁλοκλήρου κοινότητος». Ἡ
ἡμερῶν, καὶ ἐκηδεύθη δημοτελέστατα τὴν παρελθοῦσαν κηδεία του ἔγινε τὴν Κυριακὴ 22 Φεβρουαρίου 1844,
Κυριακὴν ὁ ἀείμνηστος συμπολίτης ἡμῶν Δημήτριος Κα- ἀπὸ τὸν μεγαλοπρεπέστερο ναὸ τῆς τότε Θεσσαλο12
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----··--Ἱδρύθη ἀναλώμασι τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς
Κοινότητος Θεσσαλονίκης. Α Ἀπριλίου ΑιΩΠΗ
---··--Δ. Κατούνης, Εὐργέτης

νίκης, τὸν Ἅγιο Νικόλαο «τὸν Τρανό», (πίσω ἀπὸ τὸ
χαμὰμ «Παράδεισος») ὁ ὁποῖος καταστράφηκε ἀπὸ
τὴν πυρκαϊὰ τοῦ 1917. Στὴν θέση του ὑπάρχει σήμερα μικρότερος ὁμώνυμος ναός, ἔργο τοῦ μεγάλου
Κασσανδρινοῦ ἀρχιτέκτονος Παιονίδου. Τῆς τελετῆς
προέστη ὁ ἐπίσκοπος Ἀρδαμερίου Κωνστάντιος Ματουλόπουλος (1876 – 1889), ὁ ὁποῖος ἐκπροσωποῦσε
τὸν ὑπὸ δυσμένεια διατελοῦντα καὶ ἀπουσιάζοντα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Καλλίνικο. Παρίστατο καὶ ὁ
γέρων πρώην Ἀρδαμερίου Ἄνθιμος (1865 – 1875), παραιτηθεὶς τῆς ἐπισκοπῆς του «διὰ γῆρας, οἰκειοθελῶς»,
ἐγκατεστημένος στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου καὶ ἀπέθανε
τὸ 1904, προφανῶς ὑπέργηρος. Ἡ συμμετοχὴ τῶν δύο
ἐπισκόπων Ἀρδαμερίου δὲν θὰ πρέπει νὰ ἦταν ἄσχετη
καὶ μἐ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς τους ἦταν
στὴ Γαλάτιστα.
Ἐτάφη σὲ τιμητικὴ θέση στὸ Νεκροταφεῖο τῆς Εὐαγγελίστριας. Ὁ τάφος του βρίσκεται στὴν κεντρικὴ ὁδό,
ἀνεβαίνοντας πρὸς τὴν ἐκκλησία, τελευταῖος δεξιά.
Καλύπτεται ἀπὸ μαρμάρινη ψευδοσαρκοφάγο ἐξαιρετικῆς τέχνης, μὲ ἀνάγλυφη παράσταση ἰσοδομικοῦ
οἰκίσκου, ὁ ὁποῖος πλαισιώνεται μερικῶς ἀπὸ ἀνασηκωμένες κουρτίνες. Ἡ σαρκοφάγος κατασκευάσθηκε
μὲ δαπάνες καὶ μέριμνα τῆς «Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς
Κοινότητος Θεσσαλονίκης», τὴν 1η Ἀπριλίου 1888.
Πάνω στὸ κάλυμμα τῆς σαρκοφάγου εἶναι σκαλισμένος δαφνοστεφανωμένος Σταυρὸς καὶ τὸ ἀκόλουθο
ἀρχαιοπρεπὲς ἔμμετρο ἐπίγραμμα:

Μὲ τὴν διαθήκη του ὁ Δημήτριος Κατούνης ἐκληροδότησε τὴν περιουσία του ὡς ἑξῆς: Στὰ φιλανθρωπικὰ καταστήματα τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος τῆς
Θεσσαλονίκης, ἑπτὰ «ἐργαστήρια» μὲ ἐτήσιο εἰσόδημα
ἐξ ἐνοικίων 200-250 ὀθωμανικῶν λιρῶν. Στὸ σχολεῖο
«τῆς ἰδιαιτέρας αὑτοῦ πατρίδος Γαλατίστης» 100 λίρες.
Στὸ νοσοκομεῖο τῆς Σύρου «ἐν ᾗ πολλὰ ἔτη τῆς ζωῆς
αὑτοῦ διέτριψε» 100 λίρες. Στὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα (Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης), ἡ ὁποία ἐξακολουθεῖ
νὰ ὑφίσταται καὶ νὰ δρᾶ δυναμικῶς, 50 λίρες «πρὸς
διακόσμησιν τοῦ Νεκροταφείου» (τῆς Εὐαγγελίστριας).
Στὸν ἀνεψιόν του Παπαθεόδωρο, ὁ ὁποῖος πιθανῶς
τὸν γηροκόμησε, ἄφησε τὸ σπίτι του (στὴν Θεσσαλονίκη) καὶ 350 λίρες. Σὲ ἄλλους δύο ἀνεψιούς του στὴν
Γαλάτιστα, ἀνὰ 150 λίρες.
Τὶ ἔμεινε ἀπὸ τὴν μνήμη τοῦ Κατούνη; Στὴν Θεσσαλονίκη ὁ τάφος του μὲ τὸ ἐπίγραμμα καὶ τὸ ὄνομα τῆς
ὁδοῦ στὰ Λαδάδικα. Στὴν Γαλάτιστα χάθηκε ἀκόμα
καὶ ἡ ἀνάμνηση τοῦ ὀνόματος. Στὸ Μητρῶον Ἀρρένων
ἐτῶν 1844 -1924 τῆς Κοινότητος Ἀνθεμοῦντος, τοῦ 1930,
βρῆκα καταγεγραμμένον ἕναν Κατούνη Γεώργιο τοῦ
Δημητρίου, μὲ ἔτος γεννήσεως 1878. Ἴσως νὰ σχετίζεται μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς εὐργετηθέντες ἀνεψιούς.
Βρῆκα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Κάρτα, Νικόλαο (1862), Δημήτριο (1868) καὶ Ἐμμανουήλ (1874), τέκνα κάποιου
π“Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ (ἀπὸ
ἀδελφή;) ἀνεψιός του. Ἄκουσα ὅτι πρὸ πολλῶν ἐτῶν
ἡ Κοινότητα Γαλατίστης ὀνόμασε τὸ τμῆμα τῆς ὁδοῦ
Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου ποὺ τέμνει τὸ χωριό, μὲ
τὸ ὄνομα τοῦ Κατούνη, ἀλλὰ οὔτε πινακίδα εἶδα, οὔτε
κάποιον νὰ τὸ πιστοποιεῖ.
Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ τιμήσουμε καὶ μεῖς οἱ Χαλκιδικιῶτες τοὺς ἀξιοτίμους προγόνους μας;

Ὁρᾷς ὁδίτα τόνδε τύμβον τὸν μικρὸν
μέγαν κρύπτει ἄνδρ᾽ ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀγαθοῖς
ἔφυσε μὲν Γαλάτιστα Χαλκιδικῆς ποτὲ
Θέρμης δ᾽ ἔχει χθὼν ἐνθάδε στυγνῇ νόσῳ
Δημήτριον δαμέντα καὶ γῆρᾳ βαθεῖ
ἔρωτι δ᾽ οὗτος ἐμπολαίου παὶς ἔτι
Ἑρμοῦ ἁλοῦς ἄσκησεν ἔργα τίμια
Ἑρμοῦ Πόλει ἐν ᾗπερ ὄλβον κτήσατο
τῷ ρ᾽ εὖ ἐὴν τ᾽ ἔδρασε πάτρην καὶ γένος
τοίγαρ Κατούνου μνήστις ἄφθιτος μένει.

* * *

Αλληλεγγύη στις γιορτές του Πάσχα
Η γιορτή του ΠΑΣΧΑ πλησιάζει Είναι «εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων». Είναι η Λαμπρή. Ακριβώς
την περίοδο αυτή που πλησιάζει η Λαμπρή αυτή μέρα, την οποία όλοι περιμένουμε για να ευφρανθούμε και να
ευωχηθούμε, ας αφήσουμε το νου μας να τρέξει και μέχρι τις Αγροτικές Φυλακές της Κασσάνδρας, όπου πολλές
δεκάδες συνάνθρωποί μας βρίσκονται πίσω από τα σίδερα της φυλακής, πληγωμένοι, κατηφείς, βουρκωμένοι
και θα κάνουν Πάσχα με συντροφιά την πίκρα, τη θλίψη και τον πόνο τους. Αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους
νοιάζεται κάθε χρόνο ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος και με μια χειρονομία προσφέρει χαρά…
Ας προσφέρουμε και εφέτος ανδρικά είδη ένδυσης και υπόδησης (όχι κουστούμια και λουστρίνια…) που
να ταιριάζουν και να τα φορούν οι νέοι άνδρες που βρίσκονται έγκλειστοι. Να είναι σε καλή κατάσταση και προπαντός καθαρά και καλοδιπλωμένα.
Μπορούμε να προσφέρουμε και χρήματα για την προμήθεια ατομικών ειδών. Υπεύθυνος για την συγκέντρωση των ρούχων κλπ. και των χρημάτων ο αντιπρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Πάνος Βερροιώτης, τις
ώρες που λειτουργεί το γραφείο Δευτέρα και Τετάρτη 6.30΄- 8.30΄μ.μ. και Τρίτη 7.00΄- 10.00΄μ.μ. Περιμένουμε.
Το Δ.Σ.
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
Η θέση των αρχαίων Καλινδοίων, γνωστή στους ροπούλου, στα δυτικά της αρχαίας πόλης. Ερευνήθηκε
ντόπιους με την ονομασία «Τούμπες», βρίσκεται περί τότε συστάδα τριών ρωμαϊκών τάφων, στους οποίους
τα 2,5 χλμ. νότια του Καλαμωτού (περίπου 6 χλμ. ανα- όμως είχαν χρησιμοποιηθεί παλιότερα αρχιτεκτονικά
τολικά του Ζαγκλιβερίου).
μέλη και σημαντικές επιγραφές. Τότε ήταν που μεΟ χώρος αυτός ανήκε στην αρχαιότητα στην περι- ταφέρθηκε (προς μεγάλη θλίψη των κατοίκων του
οχή της βόρειας Βοττικής. Η αρχαία πόλη εντοπίζεται Καλαμωτού), από την πλατεία του χωριού στο Αρχαισε δύο γειτονικές τούμπες που υπάρχουν εκεί, αλλά ολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και ο γνωστός
και στην πεδινή έκταση γύρω από αυτές. Η μικρότε- «Θωρακοφόρος», το σπουδαίο αυτό άγαλμα ενός Ρωρη από τις τούμπες, που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο μαίου αξιωματούχου, το οποίο όλοι σχεδόν οι ερευνηποτάμι «Βισμούρας», καλύπτει προϊστορικό οικισμό, τές αποδίδουν στον Οκταβιανό Αύγουστο, όπως όμως
ενώ η μεγαλύτερη στα δυτικά της
αποδείχτηκε εντελώς πρόσφατα
(που σχηματίζει στην επιφάνειά
με την εύρεση της κεφαλής του
της μεγάλο πλάτωμα, έχοντας
(καλοκαίρι 2010), πρέπει να αποστην ουσία τη μορφή «τράπεζας»),
δίδει κάποιον σημαντικό για την
κατοικήθηκε από τα αρχαϊκά τουπεριοχή στρατηγό.
λάχιστον χρόνια. Στην κλασική,
Πολύ αργότερα και από τον
ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο,
αρμόδιο για την περιοχή αρχαιοη πόλη επεκτάθηκε στην πεδιάλόγο Κ. Σισμανίδη, αναλήφθηκαν,
δα γύρω από τις τούμπες, κυρίως
κατά καιρούς, οι παρακάτω αναπρος τα δυτικά τους. Αυτό συμπεσκαφικές προσπάθειες στα αρχαία
ραίνεται τόσο από το πλήθος των
Καλίνδοια:
τυχαίων ευρημάτων, που ήρθαν
Το 1983 διενεργήθηκαν έξι
κατά καιρούς στο φως με την καλσυνολικά διερευνητικές ανασκαλιέργεια, όσο και από τις μικρής
φικές τομές, στις πέντε από τις
κλίμακας ανασκαφές, που έγιναν
οποίες αποκαλύφθηκαν τοίχοι
σε διάφορα σημεία του χώρου.
κτισμάτων, που χρονολογούνται
Είναι άγνωστο πότε ακριβώς
από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι και τους
ιδρύθηκαν τα Καλίνδοια. Η πρώτη
ρωμαϊκούς χρόνους. Αξιοσημείωγραπτή αναφορά τους προέρχεται
το είναι ότι στην πρώτη ανασκααπό μία επιγραφή που βρέθηκε
φική τομή βρέθηκε τότε και το
στην Ακρόπολη της Αθήνας και
κάτω μισό της προαναφερθείσας
χρονολογείται το 422 π.Χ., στην Το γνωστό άγαλμα του «Θωρακοφόρου». «Επιγραφής των Καλινδοίων».
περίοδο δηλαδή του ΠελοποννηΤο 1992 έγιναν τρεις ακόμη δοσιακού Πολέμου. Αφορά σε μία συνθήκη συμμαχίας, κιμαστικές τομές: η πρώτη στην κορυφή της προϊστοπου έγινε τότε μεταξύ Αθηναίων και ορισμένων πόλε- ρικής τούμπας, η δεύτερη πάνω στη γειτονική «τράων της Βοττικής, ανάμεσα στις οποίες ήταν και τα Κα- πεζα» και η τρίτη σε πεδινή περιοχή λίγο βορειότερα.
λίνδοια. Υπάρχουν λίγες ακόμη γραπτές μαρτυρίες για Το κυριότερο συμπέρασμα από τις τομές αυτές ήταν
την πόλη, ενώ μία τελευταία αναφορά της γίνεται από ότι η κατοίκηση στην περιοχή ήταν συνεχής, από την
τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, που την κατατάσσει ανάμεσα ύστερη νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο.
στις πόλεις της Μυγδονίας.
Το 2000, ύστερα από τυμβωρυχική ενέργεια, ερευΣταθμό στην ιστορία της έρευνας της πόλης, αποτε- νήθηκε ένας μεγάλος, εντυπωσιακός, ιδιότυπος και
λεί η τυχαία εύρεση στο χώρο, πριν 30 περίπου χρόνια, μοναδικός κατά την αρχιτεκτονική του διάρθρωση
της ιδιαίτερα σημαντικής «Επιγραφής των Καλινδοί- θαλαμωτός τάφος, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων ΒΑ
ων». Με βάση αυτή την επιγραφή, που χρονολογείται της αρχαίας πόλης. Η μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα του
στους χρόνους του Μ. Αλεξάνδρου, έγινε από την Ιου- μνημείου, που κάλυπτε οικογενειακές ταφικές ανάλία Βοκοτοπούλου και η ταύτιση του αρχαιολογικού γκες καθ’ όλη τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ., είναι ότι
χώρου στο Καλαμωτό με την πόλη των Καλινδοίων.
αυτό ήταν διώροφο, με τον κυρίως νεκρικό του θάλαΗ πρώτη, μικρής κλίμακας και σωστικού χαρακτήρα μο κρυπτό, κάτω ακριβώς από έναν πρώτο ανάλογων
ανασκαφική έρευνα, έγινε το 1961 από την Φ. Ζαφει- διαστάσεων.
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Από το 2003 μέχρι και σήμερα
τους της αυτοκρατορικής λατρείας,
ερευνάται, στο κέντρο περίπου της
που ήταν στημένα στα μεγάλα και
πόλης, ένα εξαιρετικά μεγάλο και
εντυπωσιακά βάθρα των πίσω τους
σημαντικό δημόσιο ρωμαϊκό οικοδότοίχων. Αλλά και από τους άλλους
μημα, που το ονομάζουμε συμβατικά
Χώρους του οικοδομήματος (ιδιαί«Συγκρότημα του Σεβαστείου», επειτερα από εκείνον της Εξέδρας με τα
δή οι τρεις πρώτοι από τους δώδεκα,
αγάλματα), είχαμε πολλά τέτοια ευμέχρι τώρα, συνεχόμενους χώρους
ρήματα, μαζί με σημαντικές επιγρατου, ήταν αφιερωμένοι στην αυτοφές, νομίσματα και μικροαντικείμεκρατορική λατρεία, ενώ οι υπόλοινα παντός είδους.
ποι εξυπηρετούσαν άλλες ανάγκες
Η ταπεινή μορφή που παρουσι(αίθουσες συμποσίων, Βουλευτήριο,
άζει σήμερα το οικοδόμημα, αποΕξέδρα αγαλμάτων, καταστήματα
γυμνωμένο από τα λευκά και χρωδημόσια κ.λπ.).
ματιστά λειασμένα κονιάματα και
Η ύπαρξη στα Καλίνδοια αυτοκρατις πολυτελείς ορθομαρμαρώσεις
τορικής λατρείας ήταν γνωστή από
των τοίχων του, οφείλεται, σε μεγάμία μεγάλη επιγραφή του 1ου μ.Χ.,
λο βαθμό, στη λειτουργία (αμέσως
Η κεφαλή του μυθικού ήρωα
που, ως τυχαίο εύρημα στο χώρο, είχε Μελεάγρου από το συγκρότημα του μετά την τελική του καταστροφή
παραδοθεί το 1972. Το γεγονός επιστα μέσα περίπου του 3ου αι. μ.Χ.)
Σεβαστείου.
βεβαιώθηκε το 2006, από μιαν άλλη
ενός κυκλικού και μεγάλου ασβεσημαντική επιγραφή που βρέθηκε στην ανασκαφή, στοκάμινου, το οποίο βρέθηκε γεμάτο με θραύσματα
στην οποία (όπως και στην προηγούμενη) αναφέρεται αγαλμάτων και αρχιτεκτονικών μελών, αμέσως πίσω
ότι ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στο Δία, τη Θεά από το Χώρο Δ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτό
Ρώμη και τον αυτοκράτορα.
ασβεστοποιήθηκαν όλα σχεδόν τα μαρμάρινα στοιχεία
Αποτελεί ευτυχή συγκυρία ότι ο ναός αυτός εντοπί- του σημαντικού αυτού συγκροτήματος.
στηκε και ερευνήθηκε τελευταία, σε απόσταση μικρόΑξιοσημείωτο, τέλος, είναι ότι, όπως διαπιστώθητερη των 100 μ. δυτικά από τις τούμπες. Ύστερα από κε με την ανασκαφή, μπροστά ακριβώς από όλο το
βαθειά καταστροφική άροση στη θέση αυτή, με την οικοδόμημα του Σεβαστείου εκτεινόταν μία επιμήκης
οποία είχαν αποξηλωθεί αρκετά μαρμάρινα αρχιτεκτο- Στοά, πλάτους 6 μ., με τρόπο ώστε, ο εμπρός τοίχος του
νικά μέλη, ξεκίνησε το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σή- οικοδομήματος να αποτελεί παράλληλα και τον πίσω
μερα, συστηματική ανασκαφική έρευνα, με την οποία τοίχο της Στοάς. Με την έννοια αυτή, όσα αγάλματα
αποκαλύφθηκαν, μέχρι τώρα, δώδεκα μεγάλοι και συ- ή άλλα αναθήματα στηρίζονταν στις 30 περίπου βάνεχόμενοι ορθογώνιοι χώροι, πλάτους 8-9 μ., και συ- σεις μπροστά στο συγκρότημα (που προαναφέραμε),
νολικού μήκους άνω
θα ήταν στεγασμένα
των 100 μ. Όλοι αυτοί
από αυτήν την Στοά,
οι χώροι έχουν κοινό,
η οποία είχε ανοιχτή
εκτός από τον πίσω,
την πρόσοψή της
και τον τοίχο της πρόμε κίονες στη σειρά.
σοψης στα ανατολιΑπό την άλλη μεριά,
κά, στον οποίο και σε
έχουμε σοβαρές ενάνισα μεταξύ τους διδείξεις ότι μπροστά
αστήματα, υπάρχουν
από αυτήν την Στοά
προσκολλημένες περί
και το συγκρότημα
τις 30 συνολικά μαρτου Σεβαστείου που
μάρινες ορθογώνιες
περιγράψαμε, εκτειβάσεις, που στήριζαν
νόταν η τεράστια
προφανώς ισάριθμα
ορθογώνια Αγορά
μαρμάρινα αγάλματα,
των ρωμαϊκών Καπολλά τμήματα των
λινδοίων, που το
οποίων (κυρίως κεπλάτος της έφτανε
Ο χώρος Ε του συγκροτήματος του Σεβαστείου (Βουλευτήριο).
φαλές, χέρια, πόδια
μέχρι τις τούμπες
κ.λπ.) ήρθαν στο φως με την ανασκαφή. Πολλά όμως στα ανατολικά. Με άλλα δηλαδή λόγια, το επίμηκες
θραύσματα αγαλμάτων (αυτοκρατόρων, θεών και ηρώ- συγκρότημα του Σεβαστείου αποτελούσε το δυτικό
ων), εξαιρετικής τέχνης, βρέθηκαν και μέσα στους χώ- όριο της Αγοράς, το μήκος της οποίας παραμένει ακόρους του συγκροτήματος, ιδιαίτερα στους τρεις πρώ- μα άγνωστο.

* * *
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ΦΥΤΕΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΙΝΕΣΑΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΧΤΑΣ
Δασολόγος
τ. Επιθεωρητής Δασών
χνολογικό κόσμο που δημιουργήσαμε. Πρόσκαιρα
ίσως να είναι επικερδές και επωφελές να πετούμε
τα δηλητηριώδη απορρίμματα στους ποταμούς, τις
λίμνες, τη θάλασσα και την ύπαιθρο, αλλά κινδυνεύουμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να διαπιστώσουμε
ότι η γη δεν είναι κατοικήσιμη για τον άνθρωπο. Είναι
τραγική ειρωνεία να έχουμε φθάσει στην σελήνη και
ταυτόχρονα να αχρηστεύουμε τη γη».
Στη χώρα μας η αποψίλωση της βλάστησης προχωρεί συνεχώς από την επομένη της απελευθερώσεως της. Το ποσοστό δασώσεως της χώρας συνεχώς
μικραίνει και από 48% του εθνικού εδάφους που ήταν
κατά την εποχή του αγώνα της Ανεξαρτησίας έφθασε
στις μέρες μας κάτω του 20% με τάσεις ακόμα μεγαλύτερης μειώσεως, λόγω της συνεχιζόμενης αλόγιστης
μεταχειρίσεως του δάσους από τον άνθρωπο.
Είναι λοιπόν ανάγκη η τάση αυτή να ανακοπεί και
να αναληφθεί προσπάθεια σε πανελλήνια κλίμακα για
την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του Έθνους σε
μια τιτάνια μάχη του πρασίνου, ώστε να φυτευθούν,
όσο το δυνατόν, περισσότεροι γυμνοί και ακάλυπτοι
χώροι. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει, εκτός του Κράτους να μετέχουν οι Ο.Τ.Α., τα σχολεία, τα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι., ο στρατός και η χωροφυλακή, οι πάσης φύσεως
σύλλογοι και οργανώσεις, για να σταματήσουμε την
περαιτέρω υποβάθμιση του δάσους και να δημιουργήσουμε νέα δάση και εστίες πρασίνου παντού. Στις
γυμνές δασικές εκτάσεις, στους κήπους, τις αυλές, τις
ταράτσες και τα μπαλκόνια συμβουλευόμενοι τους ειδικούς της Δασικής Υπηρεσίας και προμηθευόμενοι τα
κατάλληλα για την κάθε περίπτωση δασικά δενδρύλλια και καλλωπιστικά φυτά από τα δασικά φυτώρια.
Η συμμετοχή εξάλλου όλων, όσοι μπορούν, και κυρίως των νέων ανθρώπων (μαθητών, φοιτητών, στρατιωτών κλπ.), στην προσπάθεια αυτή πλην των άλλων
αποκτά και σπουδαία συναισθηματική αξία, διότι δημιουργεί στις τρυφερές καρδιές των παιδιών πηγαία
φιλόδενδρα αισθήματα και φιλοδασική συνείδηση και
χαρίζει σε αυτά την ικανοποίηση και χαρά της δημιουργίας του έργου τους, το οποίο αύριο θα θαυμάζουν
και θα απολαμβάνουν. Έτσι με την συμμετοχή και την
προσπάθεια όλων θα πρέπει να πρασινίσουμε την
χώρα και τον χώρο μας και να ομορφύνουμε το στενό
ή ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Γιατί,
ως γνωστό, το καλό και όμορφο, δηλαδή το αισθητικά
ωραίο δεν παρατηρείται μόνο εις τα έργα τέχνης όπως
η ζωγραφική, γλυπτική ή η αρχιτεκτονική κλπ. αλλά
και στην ελεύθερη φύση, η οποία είναι ένα ανεξάντλητο ταμείο φυσικών καλλονών, η ευγενής απόλαυσης

Ουράνια προσταγή δια στόματος του Προφήτη Ιερεμία αναφερόμενη σε σχετικό Κεφάλαιο του Προφητικού του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης:
ΦΥΤΕΥΣΑΤΕ ΔΕΝΤΡΑ
ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
Κι αν η Θεϊκή αυτή παραίνεση προέκυπτε από ανάγκη και είχε την αξία της σε εποχή που απέχει από σήμερα περισσότερο από 2700 χρόνια, εποχή κατά την
οποίαν μικρά μόνο τμήματα της γης δεν ήταν σκεπασμένα με θαλερή βλάστηση, μπορεί κανείς να αναλογιστεί ποια τρομακτική ανάγκη εξυπηρετεί και πόση
αξία προσλαμβάνει η Θεία αυτή προσταγή σήμερα,
που με την πάροδο των αιώνων επήλθε η αποψίλωση
της βλάστησης και η ερήμωση του μεγαλύτερου μέρους της γης.
Σήμερα όπου λόγο της ιλιγγιώδους επιστημονικής
και τεχνολογικής προόδου και των επιπτώσεων αυτής
σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής δεν έχουμε
μόνο καταστροφή της υπαίθρου και γενικά της φύσης,
αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αυξανόμενο κίνδυνο να καταστραφούν οι θεμελιώδεις βάσεις της ζωής
του ανθρώπου.
Σήμερα που με την έντονη και αλόγιστη εκμετάλλευση του εδάφους, την καταστροφή των δασών και
των λειμώνων, τις εκχερσώσεις, τις πυρκαγιές και τις διαβρώσεις, την ασυγκράτητη μηχανοποίηση, τον βιομηχανικό πυρετό και την κατ’ αδιάκριτο τρόπο εκτέλεση
των διαφόρων τεχνικών και βιομηχανικών έργων καταστρέφεται αλύπητα η πανσέβαστη μορφή της φύσης.
Είναι γνωστό πλέον ότι η ισορροπία της φύσης ευρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Όλοι οι ειδήμονες τονίζουν ότι οι φυσικοί πόροι (τοπίο, νερό, ατμόσφαιρα, έδαφος και ο φυτικός και ζωικός κόσμος) χρησιμοποιούνται σήμερα κακώς και υπερεκμεταλλεύονται και ότι η αιτία της βαθειάς αυτής
ανατροπής και των σοβαρών κινδύνων που απειλούν
τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος με
την απληστία του καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον
και κατασπαταλά τους φυσικούς πόρους. Η καταστροφή είναι πολλές φορές τόσο μεγάλη ώστε το τοπίο να
μοιάζει με πεδίο μάχης. Ο άνθρωπος δηλαδή με την
αλόγιστη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων προξενεί οικοκαταστροφή, καταστρέφει δηλαδή τον οίκον
του και βάζει ο ίδιος τις βάσεις της καταστροφής του.
Ο διάσημος ιστορικός και φιλόσοφος Τόυμπυ κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου έγραφε: «Τώρα εμφανίζεται ένας νέος κίνδυνος. Πρόκειται δηλαδή αργά
αλλά σταθερά να αυτομολυνθούμε μέσα στο νέο τε16
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των οποίων τείνει να ανυψώσει τον άνθρωπο σε ανώτερη βαθμίδα ανάπτυξης και τελειοποίησης.
Το δάσος ως στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος
αποτελεί αναμφισβήτητα τον σπουδαιότερο παράγοντα και συντελεστή της αισθητικής του τοπίου και γι’
αυτό δεν πρέπει να λείπει από καμιά πόλη, χωριό, ή οικισμό ένα μικρό ή μεγάλο περιαστικό δάσος ή πάρκο
για την αισθητική των κατοίκων απόλαυση. Γιατί είναι
αναμφισβήτητο ότι τα δάση επηρεάζουν σοβαρά και
την πνευματική δυναμικότητα του ανθρώπου, ανακουφίζουν τον πνευματικά εργαζόμενο άνθρωπο και τον
αναγεννούν συναισθηματικά. Ποιητές, καλλιτέχνες,
ζωγράφοι, μουσουργοί, συγγραφείς και επιστήμονες
ερευνητές εμπνέονται πολλές φορές από τα δάση και
την ελεύθερη φύση στη λύση των προβλημάτων, τα
οποία τους απασχολούν.
Αλλά και την φυσική κατάσταση των ανθρώπων
επηρεάζουν τα δάση χαρίζοντας σε αυτούς το συναίσθημα της χαράς, της ευτυχίας και της ηθικής αναγέννησης. Μέσα στα δάση με το πλήθος των φυσικών

καλλονών, μακριά από την καθημερινή βιοπάλη και
το θόρυβο των πόλεων, μέσα στην ελεύθερη ωραία
και αγαθή φύση με τον υγιή και αρωματισμένο αέρα
ο άνθρωπος χαίρεται, τα πάθη που σπαράσσουν την
καρδιά του καταπραΰνονται, γίνεται ηθικότερος και
πιο ενάρετος αναγεννάται δε μέσα του το αίσθημα του
μεγάλου, ωραίου και αληθούς.
Τη σημασία αυτή του δάσους αισθάνθηκαν πρώτα
οι Έλληνες από τα πανάρχαια χρόνια και δημιούργησαν τα δάση – άλση γύρω από κάθε οικισμό, τα οποία
προστάτευαν με θρησκευτική ευλάβεια. Έτσι σήμερα
προβάλει ως καθήκον όλων μας να τους μιμηθούμε και
εκτός από την προστασία και διατήρηση των δασών,
που απέμειναν, να τα επεκτείνουμε με δασώσεις και
αναδασώσεις σε κάθε χώρο για να δημιουργήσουμε το
απαραίτητο φυσικό περιβάλλον και να επιτύχουμε την
ισορροπία της φύσεως χωρίς να φεισθούμε κόπους και
θυσίες. Γιατί όπως έλεγε ο Αριστοτέλης:
«Όσο πιο πικρές είναι οι ρίζες της προσπάθειας για
την ευημερία τόσο πιο γλυκείς είναι οι καρποί της».

* * *

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΝ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Παιδίατρος
Να αγαπήσουμε τη Χαλκιδική και τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο είναι το μήνυμα που στέλνω προς όλους
και κυρίως προς τους νέους και γράφω λίγα λόγια
για τις προσπάθειες και τις αγωνίες της δικής μας γενιάς για την ανάδειξη και την προκοπή τους, μιας και
ήμουν παρών σε όλα τα «δρώμενα» του Συλλόγου.
Μετά την κατοχή και κυρίως μετά το 1952 άρχισε
να ενεργοποιείται ο Παγχαλκιδικός, ιδιαίτερα μάλιστα
διοργανώνοντας τον ετήσιο χορό γύρω στις γιορτές
της Αποκριάς στο ξενοδοχείο Mediterranèe με μεγάλη
συμμετοχή απ’ όλη τη Χαλκιδική. Μας ένωνε η λαλιά
μας, ο τρόπος ζωής μας, η παράδοσή μας και η ανάγκη
για επικοινωνία. Όμως μόνιμη στέγη δεν υπήρχε. Μαζευόμασταν στα λεγόμενα Πρακτορεία Χαλκιδικής
γύρω από τη Στοά Χορτιάτη και ιδίως στους δρόμους
Πλάτωνος και Μητροπολίτου Γενναδίου απέναντι από
τα λουτρά Παράδεισος. Το κυρίως στέκι όμως των
Χαλκιδικιωτών ήταν το καφενείο Νάουσα στη γωνία
Καστριτσίου και Αγίας Σοφίας, το σημερινό εστιατόριο Goody’s.
Τα βράδια έξω και μέσα στο καφενείο καθόμασταν
παρέες από όλη τη Χαλκιδική και συζητούσαμε και
«λύναμε» όλα τα θέματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Ωστόσο, η δημιουργία συλλόγων σε κάθε χωριό προκάλεσε ατονία στη λειτουργία του Παγχαλκιδικού,
παρόλο που είχε ιδρυθεί στα 1903. Γύρω στα μέσα της
δεκαετίας του 1980 μόνο η σφραγίδα του συλλόγου

και κάποια έγγραφα έμειναν στα χέρια του Βασίλη
Κουτσού από τη Βάβδο, γραμματέα τότε του Συλλόγου. Συζητήσαμε τότε το θέμα αυτό και συμφωνήσαμε
να ενεργοποιήσουμε ξανά τον Παγχαλκιδικό προβάλλοντας θέματα που να ενδιαφέρουν όλους τους Χαλκιδικιώτες.
Πρώτο θέμα εθνικού ενδιαφέροντος ήταν να αναδείξουμε τη συμμετοχή της Χαλκιδικής στην επανάσταση του 1821. Βλέπουμε ότι τα σχολικά εγχειρίδια,
η γενικότερη κρατική εκδοχή της ελληνικής ιστορίας
προέβαλλε κατά κύριο λόγο γεγονότα που έλαβαν
χώρα στη νότιο Ελλάδα, δηλαδή στον περιορισμένο
γεωγραφικό χώρο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους κατά το 1830, χωρίς να δίνει αντίστοιχη έμφαση
σε γεγονότα του Βορειοελλαδικού χώρου που συμπεριέλαβε η ελληνική επικράτεια από το 1913 και μετά.
Ακόμη κι εμείς οι Χαλκιδικιώτες, για να γνωρίσουμε
την ιστορία μας την ελληνική, πηγαίναμε με τα παιδιά μας να δούμε το μνημείο του βασιλιά της Σπάρτης
Λεωνίδα και των τριακοσίων του, στην περιοχή των
αρχαίων Θερμοπυλών, τον ανδριάντα του Αθανασίου
Διάκου στην Αλαμάνα, και το χάνι της Γραβιάς με την
αναθηματική στήλη που αναγράφει τα ονόματα των
πεσόντων στη σχετική μάχη. Κι ενώ όλα αυτά τα μαθαίναμε ως μέρος της ιστορίας και της συλλογικής ελληνικής μνήμης, την ιστορία της Χαλκιδικής την αγνοούσαμε. Ο εντοπισμός αυτού του καινούριου στόχου
17
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για το Σύλλογο οδήγησε σε σειρά δημοσιευμάτων στη
Φωνή της Χαλκιδικής υπό τον δημοσιογράφο Κουτσή
για τα μαρτυρικά συμβάντα στη Χαλκιδική κατά την
επανάσταση του 1821. Έτσι διαβάσαμε για τη σφαγή
του Πολυγύρου στην αρχή της εξέγερσης, για τη μάχη
των Βασιλικών όπου σκοτώθηκαν 68 παληκάρια, τα 63
από τη Συκιά, μαζί με τον καπετάν Χάψα, τον αρχηγό
του ελληνικού σώματος, με στόχο να προστατέψουν
τα γυναικόπαιδα που είχαν καταφύγει στη γειτονική
μονή της Αγίας Αναστασίας. Διαβάσαμε και για την
τελευταία πράξη της καταστολής της επανάστασης
στη Χαλκιδική που ήταν η καταστροφή της Κασσάνδρας, μετά από την οποία ούτε λαλιά κοκκόρου δεν
ακουγόταν, για τον χορό-θρήνο της Ιερισσού τον λεγόμενο καγκελευτό, που είναι μνημόσυνο για τους
400 Ιερισσιώτες που σφαγιάστηκαν κατά το 1821, και
άλλα πολλά.
Δεύτερος στόχος που προσδιορίστηκε κατά την
αναδιοργάνωση του Παγχαλκιδικού στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ήταν η απόκτηση στέγης.
Τρίτος στόχος, η ίδρυση διεθνούς κέντρου Αριστοτελικών Μελετών στην πατρίδα του Αριστοτέλη.
Δημοσιεύματα, ταμπέλες και πολιτικές ενέργειες στην
περιοχή της Ναούσης και Βεροίας (κοντά στην αρχαία
Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης κατ’ εντολή του Φιλίππου δίδαξε το νεαρό Αλέξανδρο) διεκδικούν εκεί την
ίδρυση σχολής Αριστοτελικών Μελετών, ενώ οι Χαλκιδικιώτες σωπαίνουμε.
Ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μυλόπουλος ανακοίνωσε τη
σύσταση συγχρόνου Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών στο ομώνυμο πανεπιστήμιο με πρόβλεψη σχετική
εισηγητική πρόταση να πραγματοποιηθεί πριν από το
τέλος του 2010 υπό το συντονισμό της καθηγήτριας
φιλοσοφίας Δήμητρας Σφενδόνη - Μέντζου. Αυτή την
προσπάθεια οφείλουμε να υποστηρίξουμε με όλες τις
δυνάμεις μας.
Ήδη ο Παγχαλκιδικός έστησε τον ανδριάντα του
Αριστοτέλη (2010 στο προαύλιο του Α.Π.Θ.).
Όταν θέσαμε αυτά τα θέματα κατά τη γενική συνέλευση όλων των συλλόγων Χαλκιδικής στη στέγη των
Κασσανδρινών, κοντά στη Διαγώνιο, το Σεπτέμβριο του
1989 δεν έγινε απολύτως τίποτε. Φύγαμε με σκυφτό το
κεφάλι και στο δρόμο ο Βασίλης Κουτσός, ο Θωμάς
Θεοδωρίδης, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Νίκος Παπανικολάου κι εγώ αποφασίσαμε να μην το βάλουμε κάτω
παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα για τα ανωτέρω. Με
πρόεδρο τον μακαρίτη Νικ. Παπανικολάου αρχίσαμε
από το 1990 και μετά να τελούμε κάθε χρόνο μνημόσυνο στην αναθηματική στήλη που είχε στηθεί στο πεδίο
της μάχης των Βασιλικών, κάθε 10η Ιουνίου, που είναι
και επέτειος της μάχης. Συγχρόνως, με ενέργειές μας
προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η μονή της Αγίας Αναστασίας, ζητούσαμε χώρο για το μνημείο των πεσόντων. Με
την αποδημία του Παπανικολάου το 1993 ψηφίστηκε

στην προεδρία ο φιλόλογος Βρασίδας Κυργιαφίνης από
τα Βράσταμα, που έδρασε σαν από μηχανής θεός. Τον
αγκαλιάσαμε όλοι, δούλεψε πάρα πολύ, και το όνειρο
έγινε πραγματικότητα. Βοηθήσαμε όλοι με την καρδιά
μας και έγιναν και το μνημείο του καπετάν Χάψα και η
εξασφάλιση στέγης για το Σύλλογο.
Με την αποδημία του Βρασίδα το 2008, πάλι έμεινε
«μαγιά», όπως την εννοεί στα απομνημονεύματά του ο
στρατηγός Μακρυγιάννης. Αντικαταστάτης στην προεδρία ψηφίστηκε ο Μιχάλης Καρτσιώτης, φωτισμένο
τέκνο της Χαλκιδικής, από τα Πετροκέρασα, φορτισμένος με αγάπη για τον τόπο και την παράδοσή του.
Ασχολήθηκε με τα κοινά ως πρόεδρος της γενέτειράς
του, βοηθώντας την ανάπλαση και τη διατήρηση της
παραδοσιακής μορφής του οικισμού. Επιπλέον, συνέλεξε πλούσιο λαογραφικό υλικό και συνέγραψε πολλούς τόμους γύρω από την τοπική ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό. Ο Μιχάλης Καρτσιώτης αντικατέστησε
ισάξια τον αείμνηστο Βρασίδα και ευτύχησε στη θητεία του να στηθεί ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο
Α.Π.Θ. και να εκδοθεί το εξαίρετο περιοδικό «Παγχαλκιδικός Λόγος».
Ήδη ο Σύλλογός μας έστησε τον ανδριάντα του
Αριστοτέλη, που τα αποκαλυπτήρια του έγιναν στις
25.8.2010 με επισημότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η Χαλκιδική είναι το πιο προνομιακό μέρος της Ελλάδας. Έχει εξαιρετικό φυσικό
περιβάλλον που συνδυάζει βουνό με θάλασσα, και δαντελωτές παραλίες πολλών χιλιομέτρων. Πολιτιστικά,
έχει το Άγιον Όρος, αυτή την κιβωτό της Ορθοδοξίας που είναι η ζωντανή συνέχεια της βυζαντινής μας
παράδοσης. Είναι η γενέτειρα του Αριστοτέλη που η
φιλοσοφία του είναι ζωντανή και επίκαιρη μέχρι σήμερα. Έχει παράδοση και φιλόξενο κόσμο, γι’ αυτό όποιοι
έζησαν ή πέρασαν από τη Χαλκιδική έγιναν φίλοι της.
Άλλοι λένε πως ήπιαν το νερό από τη βρύση κάτω από
τον πλάτανο της Αρναίας και παντρεύτηκαν συζύγους
από εκεί, άλλοι πως προτιμούν να παραθερίζουν στην
Ιερισσό γιατί οι κάτοικοί της όλο γλεντούν και χορεύουν, άλλοι πως χαίρονται να επισκέπτονται τα πανέμορφα Πετροκέρασα, ιδίως κάθε Κυριακή των Βαΐων
που έρχεται ο Τίμιος Σταυρός από το Άγιον Όρος για
να προσκυνήσουν. Κι όλοι θέλουν να έχουν ένα εξοχικό στην Κασσάνδρα και στη Σιθωνία, γιατί η Χαλκιδική σήμερα έχει γίνει προάστειο της Θεσσαλονίκης.
Έχουμε χρέος προς τα παιδιά μας να καλλιεργούμε την αγάπη τους για τη Χαλκιδική και μέσα από το
σύλλογό μας, ώστε να τους μεταδώσουμε τη σκέψη, τη
γλώσσα, τον τρόπο ζωής μας, την ιστορία και την αίσθηση του παρελθόντος μας, γιατί το παρελθόν διαμορφώνει το παρόν και το παρόν προετοιμάζει το μέλλον.
Κι αν αγαπήσει κανείς τη Χαλκιδική θα αγωνιστεί
να της εξασφαλίσει αυτά που έχει ανάγκη, όπως η
προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντός
της, που γίνεται όλο και πιο επείγον σε ολόκληρη την
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
18
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΟΥ κυρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Τακτικός περιπατητής της Πλάκας και ταπεινός
προσκυνητής των μικρών βυζαντινών εκκλησιών της
περιοχής κατά τις εσπερινές ώρες του φθινοπώρου,
όπου ο αέρας μυρίζει ακόμη αγιόκλημα και γιασεμί,
εισέρχομαι ευλαβικά, εις το παλιό ναΐδριο του Αγίου
Ελισσαίου για την εσπερινή ακολουθία, και όλα την
ώρα αυτή είναι φως, ειρήνη, αγάπη.
Την παρουσία του Παπαδιαμάντη την νοιώθω παντού, στο φαγωμένο κατώφλι του ναού, στο ψαλτήρι,
στις μορφές των αγίων του τέμπλου.
Στο πρόσωπο του ψάλτη βλέπω
με τα μάτια της ψυχής τον Παπαδιαμάντη και στον ιερέα, βλέπω τον
καλόν παπα-Νικόλα Μπλανά, που
με το «ευλογητός ο Θεός ημών...»
αρχίζει ο εσπερινός.
«Ευλόγει, η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης
σφόδρα» ψάλλει ο κυρ Αλέξανδρος
και συνεχίζει ο παπα-Νικόλας: «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου».
«Ότι προς σε, Κύριε, Κύριε, οι
οφθαλμοί μου, επί σοι ήλπισα».
«Εις την αμυδρά γλυκεία απολαμπή των κανδηλίων, όπου φέγγουν
εμπρός εις τα παλαιά εικονίσματα
των αμαυρών μελαγχολικών αγίων»,
διακρίνω όλα τα πρόσωπα των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη εντός του ναού.
Βλέπω να σταυροκοπιέται το Λαλιώ, η θεία Σοφούλα η Σαραντανού, η Μοσχούλα, η Μαλαμώ, το Ουρανιώ και στα πρώτα στασίδια ο καπετάν Γιωργάκης, ο
γέρο Φραγκούλης, ο Αλέξης της Μυλωνούς, ο μπαρμπα Γιαννιός, ο «έρωντας» πού χε πέσει σ’ έρωτα με
την γειτόνισσά του, αλλά δεν ήταν πλέον νέος, ούτε
εύμορφος, ούτε άσπρα είχεν.
«Να και ο καπετάν Χριστόδουλος της Ελεφάντης
με την βελουδένια γούναν και το Τσόχινο πανωβράκι».
Βγάζει ο παπα Νικόλας το πετραχήλι του, ο κυρ
Αλέξανδρος κατεβαίνει απ’ το ψαλτήρι.
Η Σοφούλα η Σαραντανού σβήνει τα κεριά στο
κηροπήγιο και όλοι κατευθύνονται στην έξοδο του
ναού.
Ο κυρ Αλέξανδρος κατηφορίζει στην πλατεία Μοναστηρίου, περνά απέναντι στα στενά του Ψυρρή σκυφτός και μόνος τυλιγμένος στο τετριμμένο πανωφόρι.
Εισέρχεται στο μπακάλικο του Καχριμάνη για ένα κα-

τοστάρι ρετσινάτο, ένα πιάτο φακές, ελιές και λακέρδα
της θάλασσας του Μαρμαρά. Κάθεται στη δική του
απόμακρη γωνιά σιωπηλός, κάτω από καπνισμένους
δοκούς και αφού έφαγε, συνεχίζει να κουτσοπίνει, να
καπνίζει σιγαρέττα και να ψιθυρίζει το Απόδειπνο:
«Την ημέραν παρελθών δοξολογώ σοι Δέσποτα την
εσπέραν αιτούμαι συν τη νυκτί ασκανδάλιστον παράσχου μου».
Κάνει νόημα στο μπακαλόπαιδο για ένα ακόμη κατοστάρι ρετσινάτο και ο νους του ταξιδεύει στο νησί, στους ψαράδες, στα
ξωκλήσια, στους αιπόλους: «Ω ας
ήμουν ακόμη βοσκός εις τα όρη!».
Στον σεβαστό του πατέρα γράφει:
«Δεν μου περισσεύουν χρήματα, αγαπητέ μοι πάτερ, να αγοράσω
πίλον διά τον Γεώργιον, ο πάτερ Γεράσιμος θα με δίδη μόνο δεκαπέντε
δραχμάς τον μήνα και ενοίκιον δεν
θα πληρώνω» (Αθήνα, 4 Οκτωβρίου
1873).
«Ο απ’εμού χωρισμός του Αλέκου1
με έβαλε μέσα 60-65 δραχμάς. Διότι
εκτός υπερόγκου ενοικίου, εχρειάσθην να προμηθευτώ πάραυτα τράπεζαν, λάμπαν, καρέκλαν, σταμνίον,
βούρτσαν, τσατσάραν και τα λοιπά
και τα λοιπά (Αθήνα, 24 Νοεμβρίου
1876)».
Θυμάται τον αδελφό Γιωργάκη, τις αδελφές Χαρίκλεια, Σοφούλα, Κυρατσούλα και τη μητέρα του:
Μάνα, εγώ ’μαι τ’ άμοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι,
όπου το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει.
Το δόλιο! όπου κι αν στραφή και απ’ όπου κι αν περάσει
δε βρίσκει πέτρα να σταθή, κλωνάρι να πλαγιάση.
Εγώ ‘βαρκούλα μοναχή, βαρκούλ’ αποδαρμένη
μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσα αγριεμένη,
παλαίβω με τα κύματα, χωρίς πανί τιμόνι
κι άλλη δεν έχω άγκουρα πλην την ευχή σου μόνη.
Στην αγκαλιά σου τη γλυκειά, μανούλα μου ν’ αράξω,
μες το βαθύ το πέλαγο αυτό πριχού βουλιάξω.
Η ώρα πέρασε, κοντεύουν μεσάνυχτα, οι επιστολές,
το διήγημα, και το ρετσινάτο τέλειωσε, μάζεψε τα χει19
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ρόγραφά του, τα σιγαρέττα του και βγήκε έξω με την
ράβδον παραμάσχαλα και την χείραν αιωνίως επί του
στήθους.
«Ατέλειωτοι ψιθυρισμοί ερώτων ηκούοντο μεταξύ
των φύλλων των δέντρων που εσείοντο εκ της νυχτερινής αύρας του Φαλήρου καθώς επήρεν τον δρομίσκον κατέμπροσθεν του ιερού βήματος των Αγίων
Ασωμάτων», για το φτωχικό του κελί όπως έλεγε το
δωμάτιο που νοίκιαζε στην συνοικία του Ψυρρή.

Ανάβει ένα κερί, διαβάζει κάποια κείμενα: «Τοις
μισούσι και αδικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τοις
αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τοις αδελφοίς και «οικείοις» ημών χάρισαι τα προς σωτηρίαν αιτήματα και
ζωή την αιώνιον», κάνει τον σταυρό του και κοιμάται ο
ερημίτης του Ψυρρή, ο κοσμοκαλόγερος Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης, κι οι νύχτες του ελαφριές σαν το γιασεμί, ακόμη κι όταν περιέχουν τρικυμίες.

1. Αλέκος ήταν ο εξάδελφός του, διηγηματογράφος Αλέξανδρος Μωραϊτίδης.

* * *

ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.
Μεγάλη Παρασκευή χαράματα. Ήμουν νεαρός γιατρός τότε. Χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού και ανοίγοντας την πόρτα αντίκρισα έναν χωρικό, ο οποίος
κρατούσε ένα καλάθι. Ρώτησε το όνομά μου για να
βεβαιωθεί ότι απευθυνόταν σωστά και μου παρέδωσε
το καλάθι λέγοντάς μου ότι είναι αυγά, που μου τα
στέλνει η Ουρανίτσα, από ένα χωριό της Χαλκιδικής, το οποίο κατονόμασε.
Ρίγησα. Για μια στιγμή ένοιωσα και πανικό.
Αυγά από την Ουρανίτσα! Απο εκείνο το χωριό!
Γρήγορα όμως ο πανικός έγινε βαθειά συγκίνηση και πόνος καθώς οι θύμησες, πικρές, φαρμάκι, ανάβλυζαν μέσα μου και ξεκαθάριζαν τα πράγματα.
Ήταν πριν ένα χρόνο περίπου
από τότε, που έφεραν την πεντάχρονη Ουρανίτσα στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου οι γονείς της. Ήταν
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, ομιλητικότατο και πανέξυπνο. Τον τελευταίο καιρό πονούσε επίμονα το κεφάλι της και την παρέπεμψε ο γιατρός του χωριού για
έλεγχο. Η διάγνωση που έγινε άμεσα ήταν καταπέλτης. Όγκος εγκεφάλου. Η Ουρανίτσα χειρουργήθηκε
και παρέμεινε στην Παιδιατρική Κλινική για παρακολούθηση της κατάστασής της και ήταν προσωπική μου ασθενής στο θάλαμο που νοσηλευόταν. Στην
αρχή τα πράγματα έδειχναν αισιόδοξα, βαθμιαία όμως
έγινε κατανοητό ότι οι ελπίδες λιγόστευαν. Παρά την
επιδείνωση της κατάστασής της όμως η Ουρανίτσα
ήταν χαρούμενη, έπαιζε μαζί μας και τη λάτρευε όλο
το προσωπικό της Κλινικής. Εγώ ιδιαίτερα είχα συνδεθεί πολύ στενά μαζί της καθώς και με τους γονείς
της. Κάθε φορά που την εξέταζα οι γονείς της έλεγαν
στην Ουρανίτσα: “Πες ευχαριστώ στον γιατρό μας και
πες του ότι μόλις γίνεις καλά και πας στο χωριό θα

του στείλεις αυγά από τις κότες μας”. Η Ουρανίτσα το
εμπέδωσε καλά αυτό και κάθε φορά μετά την εξέταση
και το ευχαριστώ της μου θύμιζε και το πεσκέσι που
θα μου έστελνε. Όλο το Νοσοκομείο είχε μάθει ότι η
Ουρανίτσα θα μου έστελνε αυγά από το χωριό.
Για να την ευχαριστήσω κι εγώ και να της
δείξω ότι επιθυμούσα πολύ τα αυγά της,
της έλεγα ότι μου αρέσουν πολύ τα αυγά,
τρώω πολλά κάθε μέρα και περίμενα και
τα δικά της με λαχτάρα. Η Ουρανίτσα
απολάμβανε την επιθυμία μου με όλη
της την ψυχή. Έλαμπε το προσωπάκι
της όταν μιλούσαμε για τα αυγά που
θα μου έστελνε. Η αυγοσυζήτηση επαναλαμβανόταν λοιπόν καθημερινά,
ώσπου κάποια μέρα η πανέξυπνη και
παρατηρητικότατη Ουρανίτσα είπε
στη μαμά της, μόλις τελείωσα την εξέταση και την
απαραίτητη περί αυγών συζήτηση και απομακρύνθηκα από το κρεβάτι της, το εξής απίστευτο για μένα:
“Μαμά φαίνεται ότι ο γιατρός μας, επειδή του αρέσουν
πολύ τα αυγά και τρώει πολλά έγινε το κεφάλι του
σαν αυγό”. Όταν μου το είπε η μαμά της γέλασα πολύ
με την παρομοίωση, παρ’ όλο που τη βρήκα μάλλον
ατυχή. Την επόμενη όμως φορά που κοιτάχθηκα στον
καθρέφτη διαπίστωσα ότι το ωοειδές σχήμα της φάτσας μου παραήταν ωοειδές, ήταν όντως σαν αυγό.
Είχε δίκαιο η Ουρανίτσα. Το διασκέδασα πολύ. Με την
παρομοίωση αυτή πάλι να κάνει το γύρο μεταξύ του
προσωπικού της κλινικής και την αναμονή των αυγών, προσπαθούσαμε να απαλύνουμε το βαρύ κλίμα
της επιδείνωσης της κατάστασης της Ουρανίτσας, που
βαθμιαία άρχισε να γίνεται εμφανέστατη.
Παρ’ όλα αυτά όντας ένα ασυνήθιστα χαρισματικό
και χαρούμενο κοριτσάκι, όπως είπα, πάντα χαμογε20
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λούσε και πάντα είχε διάθεση για κουβέντα ακόμα κι
όταν υπέφερε. Όλα έδειχναν ότι η Ουρανίτσα πλησίαζε
προς το τέλος, χωρίς η Ιατρική να μπορεί να το αποτρέψει. Ζούσαμε όλοι την τραγωδία της. Τις τελευταίες
πια μέρες της ζωής της, που ήρθαν απρόσμενα γρήγορα, όταν πήγαινα να την εξετάσω, ήταν αδύνατο να συγκρατήσω τα δάκρυά μου παρά τις προσπάθειές μου.
Δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα επίσης να κοιτάξω στο πρόσωπο τους συντετριμμένους γονείς της. Κι αυτοί μέσα στον βαθύ, τον
απύθμενο πόνο τους φαίνεται πως εισέπρατταν και τη
δική μου οδύνη και την απέλπιδα συμπαράστασή μου
για το παιδί τους, που χάνονταν. Η Ουρανίτσα έφυγε
ενώ ξημέρωνε Μεγάλη Παρασκευή.
Αυτόν το χείμαρρο των αναμνήσεων, των πολύ οδυ-

νηρών, μου προξένησαν τα αυγά, που μου έφερε εκείνο το πρωί ο χωρικός. Είχε περάσει ένας χρόνος. Ήταν
φανερό ότι οι γονείς της Ουρανίτσας δεν ξέχασαν την
υπόσχεσή της να μου στείλει αυγά από το χωριό και
την πραγματοποίησαν. Έκτοτε για πολλά χρόνια κάθε
Μεγάλη Παρασκευή πρωί, έρχονταν οι ίδιοι οι γονείς
της Ουρανίτσας πάντα και οι δυό μαζί για να μου φέρουν ένα καλάθι με αυγά από τις κότες τους και ένα
μπουκέτο πασχαλιές από την αυλή τους για την συμπόνια που έδειξα, όπως έλεγαν, στο αγγελούδι τους
την Ουρανίτσα.
Ένιωσα και νιώθω να συνθλίβομαι κάτω από το
βάρος του μεγαλείου και της γενναιοδωρίας της ψυχής τέτοιων ανθρώπων και υποκλίνομαι με σεβασμό
και άκρα ταπείνωση ενώπιόν τους, όπως οφείλω.

* * *

ΚΥΩΝ ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ.
Μαγειρικη συνταγη απο την αρχαια τορωνη
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΣΜΑΓΑΣ
Αρχαιολόγος
Τον τελευταίο χρόνο παρέλασαν από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες εκατοντάδες επίδοξοι μάγειρες και
καταιγιστήκαμε με χιλιάδες συνταγές. Βασικό τους χαρακτηριστικό ήταν οι αλλόκοτοι, επιδεικτικοί συνδυασμοί ξενόφερτων και ξενοπρόφερτων υλικών που ως
κύριο στόχο είχαν την ατομική ευωχία και το ματαιόδοξο εντυπωσιασμό. Την ίδια ώρα η Ελλάδα μπορεί να
καυχάται για μια μακραίωνη, ισορροπημένη στη δομή
της και αισθητικά απέριττη, γαστρονομική παράδοση
που επένδυε συστηματικά στην κοινωνία της τροφής
και στους συμβολισμούς της βρώσης.
Πράγματι, ο ελληνικός πολιτισμός, όχι μόνο έδωσε
σημασία στα ιδιαίτερα, κατάλληλα συστατικά και στις
λεπτές, αρμονικές γεύσεις του φαγητού ήδη από την
προϊστορική εποχή, όπως αποδεικνύεται από πινακίδες
της Γραμμικής Β΄, αλλά είναι και ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη σημασία της μαγειρικής ως δεξιοτεχνία
ή τέχνη ζωής, όπως διαφαίνεται σε κείμενο ανώνυμου
συγγραφέα1 της κλασικής εποχής που παρομοίασε τη
δουλειά του μάγειρα με αυτή του μουσικού και συνέκρινε τα μαγειρικά συστατικά και τις ποικίλες αναμίξεις τους με τις μουσικές νότες και τους διαφορετικούς
τόνους τους. Υπάρχουν παρόλα αυτά στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και επώνυμοι συγγραφείς που απέτισαν

τιμή στην μαγειρική, όπως ο Όμηρος (8ος αι. π.Χ.) στα
Έπη του και ο Πλάτων (427-348 π.Χ.) στο φιλοσοφικό
διάλογο Γοργίας. Αυτός όμως που έβαλε τη σφραγίδα
του στην περιγραφή του γαστρονομικού πολιτισμού
της αρχαίας Ελλάδας και έφερε στην επιφάνεια της
συλλογικής διατροφικής συνείδησης τις τοπικές συνταγές ήταν ο Αρχέστρατος στα μέσα του 4ου αι π.Χ.
Ο Αρχέστρατος «ταξίδεψε όλο τον κόσμο για χάρη
της κοιλιάς του» είχε πει ένας Ρωμαίος μελετητής2,
μάλλον όχι άδικα, αφού επισκέφθηκε πάνω από πενήντα πόλεις από τη Σικελία έως τη Μαύρη Θάλασσα,
περιγράφοντας αναλυτικά τα εκλεκτότερα θαλασσινά
εδέσματα κάθε τόπου. Στο δρόμο των ταξιδιών του
βρέθηκε φυσικά και η Χαλκιδική, στην οποία μπορούσε κανείς να απολαύσει εκλεκτό γλαύκο από την
Όλυνθο, λαχταριστά μύδια και ύες από την Άκανθο,
εύγευστο λαβράκι από τη λίμνη Βόλβη. Η συνταγή
όμως που εκπλήσσει περισσότερο από τα χαλκιδικιώτικα εδέσματα τα οποία συστήνει ο Αρχέστρατος είναι
ο «κύων καρχαρίας» από την Τορώνη. Γράφει συγκεκριμένα:
(310c) Ἐν δὲ Τορωναίων ἄστει τοῦ καρχαρία χρὴ τοῦ
κυνὸς ὀψωνεῖν ὑπογάστρια κοῖλα κάτωθεν. Εἶτα κυμίνῳ

1. Περί διαίτης (αποδίδεται στον Ιπποκράτη) 1,18.
2. Ο Ρωμαίος μελετητής που έγραψε για τις ορέξεις του Αρχέστρατου είναι ο Αθήναιος στο 116f.
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ταῦτα πάσας ἁλὶ μὴ συχνῷ ὄπτα· ἄλλο δ´ ἐκεῖσε, φίλη κεφαλή, μηδὲν προσενέγκῃς, εἰ μὴ γλαυκὸν ἔλαιον. Ἐπειδὰν
δ´ ὀπτὰ γένηται, (310d) ἤδη τριμμάτιόν τε φέρειν καὶ ἐκεῖνα
μετ´ αὐτοῦ. Ὅσσα δ´ ἂν ἐν λοπάδος κοίλης πλευρώμασιν
ἕψῃς, μήθ´ ὕδατος πηγὴν .... μήτ´ οἴνινον ὄξος συμμίξῃς,
ἀλλ´ αὐτὸ μόνον κατάχευον ἔλαιον αὐχμηρόν τε κύμινον, ὁμοῦ δ´ εὐώδεα φύλλα. Ἕψε δ´ ἐπ´ ἀνθρακιῆς φλόγα
τούτοις μὴ προσενεγκὼν καὶ κίνει πυκινῶς, μὴ προσκαυθέντα λάθῃ σε. Ἀλλ´ οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε
θεῖον ἔδεσμα (310e) οὐδ´ ἔσθειν ἐθέλουσιν, ὅσοι κεπφαττελεβώδη ψυχὴν κέκτηνται θνητῶν εἰσίν τ´ ἀπόπληκτοι
ὡς ἀνθρωποφάγου τοῦ
θηρίου ὄντος. Ἅπας
δὲ ἰχθὺς σάρκα φιλεῖ
βροτέαν, ἄν που περικύρσῃ.

ειδικότερα κοντά στο Περιστερονήσι. Από τα υπόλοιπα συστατικά της συνταγής που προτείνει, μόνο
το κύμινο δεν εφύετο στην Ελλάδα, όμως αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων μυρωδικών στις πήλινες πινακίδες των μυκηναϊκών ανακτόρων και συνεπώς είχε
φτάσει ως εμπορεύσιμο προϊόν τουλάχιστον 1000
χρόνια πριν τον Αρχέστρατο. Σε σχέση με τα άλλα
ψιλοκομμένα φρέσκα ή αποξηραμένα μυρωδικά που
προτείνει, μπορούμε να φανταστούμε το μαϊντανό,
το δυόσμο, τον κόλιαντρο και τη ρίγανη, που καλλιεργούνται παραδοσιακά στους κήπους της Τορώνης
και μοσκοβολούν
εδώ και αιώνες στις
πλαγιές των λόφων
της. Όσον αφορά
το αλάτι, άφθονο
μέχρι πριν λίγες δεΣε σχετικά ελεύκαετίες μαζευόταν
θερη μετάφραση στα
από τα κοιλώματα
νέα ελληνικά το κείτων θαλασσόβραμενο έχει ως εξής:
χων στο ΣταλαδαΣτων Τορωναίων
ριό, λίγο δυτικότερα
την πόλη πρέπει φιλέτης Τορώνης και το
τα από την κοιλιά του
παρθένο ελαιόλαδο
σκύλου-καρχαρία να
(ίσως αγουρέλαιο),
αγοράσεις. Έπειτα με
μέχρι σήμερα πακύμινο πασπάλισε τα
ράγεται σε μεγάλες
Σκυλόψαρο που αλίευσε ο Ιωάννης Β. Φάβας από τον Άγιο Νικόλαο, το
και με ελάχιστο αλάτι
ποσότητες από πα1992, στα νερά της Σιθωνίας.
και ψήσε τα. Μην προμπάλαια λιόδεντρα
σθέσεις τίποτα άλλο εκεί, φίλε μου, εκτός από πράσινο όλης της γύρω περιοχής. Δε ξαφνιάζει λοιπόν που ο
ελαιόλαδο. Και όταν ψηθούν, ψιλοκομμένα χορταρικά να Αρχέστρατος επιμένει στην Τορώνη ως κύριο τόπο
βάλεις, με όλα τα συστατικά τους. Καθώς θα μαγειρεύεις παρασκευής του επιλεγμένου εδέσματος.
όλα αυτά τα φιλέτα μέσα στο σκεύος σου, μην ρίξεις ούτε
Αυτό όμως που ξενίζει είναι πως, ενώ στις μέρες μας
σταγόνα ιερό νερό ή ξύδι από κρασί, μόνο χύσε από πάνω συνεχίζουν τα ψαροκάικα να ξεφορτώνουν σκυλόψαλάδι σκέτο και κύμινο ξερό και μαζί μυρωδάτα φύλλα. ρα στον Κουφό και καταφθάνουν ακόμα επισκέπτες,
Μαγείρεψε τα πάνω στα κάρβουνα χωρίς να τα πλησι- όπως κάποτε ο Αρχέστρατος, στις αμμουδιές της Τοάζεις στη φλόγα και κούνα τα συχνά για να μην καούν ρώνης, κανένας πια δε γεύεται την αρχαία συνταγή.
χωρίς να το καταλάβεις. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν αυτό Αντίθετα οι περισσότεροι επιδίδονται σε αλλότριες
το θεϊκό φαγητό, ούτε και θέλουν να το δοκιμάσουν όσοι γαστρονομικές προτάσεις που μεταμφιέζουν τη γεύση
έχουν ψυχή δειλή, και παραλύουν στην ιδέα και μόνο, των βασικών υλικών με βαριά μπαχαρικά, σάλτσες και
γιατί ανθρωποφάγο είναι το θηρίο αυτό. Μα σε κάθε ψάρι κρέμες. Αν θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεαρέσει να τρώει ανθρώπινη σάρκα, αν κάπου τη βρει.
σα στην αρχαία συνταγή και στη σύγχρονη εμπειρία
το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσουμε τις
Στην παραπάνω συνταγή του Αρχέστρατου, όπου ο συμβουλές του Αρχέστρατου, ο οποίος επαναλάμβανε
καρχαρίας υποδεικνύεται ως το καλύτερο έδεσμα της τακτικά ότι η πραγματική γεύση του φρέσκου προϊόΤορώνης, θα πρέπει βέβαια να εννοήσει κανείς ότι ο ντος που έχει επιλεγεί στο σωστό τόπο και τη σωστή
συγγραφέας αναφέρεται σε σκυλόψαρο, κοινώς γα- εποχή του χρόνου, θα πρέπει να προβάλλεται και όχι
λέο. Σκυλόψαρα ποικίλων ειδών, με νοστιμότερα τις να καλύπτεται με στρώματα δυνατών μυρωδιών. Ας
αποκαλούμενες αλεπούδες, και διαφόρων κιλών, από υιοθετήσουμε λοιπόν ένα λιτό γαστρονομικό ύφος,
ολιγόκιλα έως και πάνω από τόνο, αλιεύονται συχνά σύμφωνο με την μακραίωνη παράδοσή μας, που θα
μέχρι σήμερα στον Τορωναίο ακόμα και σε απόσταση σέβεται το αρχαίο ρητό για τη μαγειρική «λιγότερο θα
250 μόλις μέτρων από τους βράχους του Κουφού και ήταν περισσότερο».
Andrew Daldy και Sally Grainger, Η μαγειρική της αρχαιότητας. Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2001
Athenaeus: The Deipnosophists, μτφ. C.B. Gullick, LCL, 1934.
Hippocrates, μτφ. W.H.S. Jones, τόμοι 2 και 4, LCL, 1934.
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Από τη δράση του Συλλόγου μας

Στην Πύδνα

Στην Αγιά Λαρίσης (30.1.2011)

Στο Δίον

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή
(16.12.2010)
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Επώνυμα «καλλιγραφικά»

Ο Μην του μέλιτος

Ο Χορός
των Σουλιωτών

Ο Χορός των Μουσών
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υφαντά της Αρναίας

Ελάφια

Έρως (τρόκνια)

Βοσκοπούλα

Ο Βασιλεύς της Ερήμου
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Απονομή αναμνηστικού στον ανακηρυχθέντα Μέγα
Ευεργέτη κ. Ορέστη Σιμώνη.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
κ. Θωμάς Ρομπόπουλος
(Πολυγυρινός-μέλος μας)
χαιρετίζει τη Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Ορ. Σιμώνης
ευχαριστών.

Ο ανακηρυχθείς Ευεργέτης κ. Μόσχος Μόσχος
ευχαριστών.

Απονομή αναμνηστικού στον ανακηρυχθέντα Δωρητή κ. Αστέριο
Ζωγράφο.

Ο κ. Αστ. Ζωγράφος
ευχαριστών.

Γενική άποψη της αίθουσας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στα πρώτα καθίσματα αριστερά τα επίτιμα μέλη
δεξιά οι βραβευθέντες.
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ΤΙΜΑ ΔΕ ΟΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΡΕΙΣΣΟΝΑ ΠΟΙΕΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Στη Γενική Συνέλευση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου που έγινε στις 16.1.11, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τιμήθηκαν για την οικονομική
τους συνδρομή - εισφορά, στο έργο της ανέγερσης
του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο Α.Π.Θ., που ήταν
Δωρεά του Συλλόγου στο Πανεπιστήμιο, ο Αρχιτέκτων Ορέστης Σιμώνης και ο Ιατρός Μόσχος Μόσχου,
ο μεν πρώτος με την τιμητική διάκριση του Μεγάλου
Ευεργέτου, ο δε δεύτερος του Ευεργέτου του Συλλόγου, σύμφωνα με το Καταστατικό, την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
Από την σύντομη και περιεκτική αντιφώνησή τους,
συγκράτησα τρεις εύστοχες αναφορές τους, που αποτέλεσαν και την αφορμή αυτού του σημειώματος.
- Θεώρησαν την τιμή δυσανάλογη με την προσφορά τους.
- Η απόφαση της ενέργειάς τους στηρίχθηκε στην
πεποίθηση και την βεβαιότητα της αποτελεσματικής και διαφανούς διαχείρισης
της εισφοράς τους.
- Παραμένει αναξιοποίητος ο Πνευματικός Θησαυρός του φιλοσόφου Αριστοτέλη, που είναι πολλαπλάσιος σε
αξία από τον ορυκτό πλούτο της Χαλκιδικής.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη γνώμη σας, Ορέστης Σιμώνης
άξια τέκνα της Χαλκιδικής, ο Σύλλογος έπραξε το ελάχιστο, σύμφωνα με την σοφή προσταγή των προγόνων μας «να τιμούμε αυτούς που κάνουν καλύτερα τα
πράγματα» και την σύγχρονη Σαιξπηρική σκέψη «Γενναία πράξη που δεν τιμάται, σκοτώνει άλλες χίλιες»
και απολαμβάνει ο ίδιος την τιμή κατά τον Αριστοτέλη
«Η δε τιμή τω τιμώντι».
Η δεύτερη αναφορά σας δείχνει στους Πολιτικούς
και Θρησκευτικούς ηγέτες της χώρας μας, το δρόμο
για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε ως έθνος.
Ο μέσος Έλληνας Πολίτης δεν έχει καμία αντίρρηση
να καταβάλει οποιουδήποτε ύψους εισφορά, αρκεί με
πρακτικό τρόπο να του εκφράσουν την αποτελεσματική, διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των θυσιών του.
Οι δε με ποικίλους τρόπους εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και άρνηση στην αναγκαστικά επιβληθείσα
εισφορά οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην έλλειψη εμπιστοσύνης στους άρχοντες του.
Σημαντική όμως για τη γενέτειρά μας είναι η Τρίτη
αναφορά σας.
Όλοι γνωρίζουμε ότι «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».
Η αρχή βέβαια με την έννοια του αξιώματος και όχι

της αφετηρίας όπως πολλοί νομίζουν.
Αν λάβουμε υπόψιν μας ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε τις αρχές για όλες σχεδόν τις επιστήμες, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του οφέλους από
την αξιοποίηση αυτών των αρχών.
Αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μιαν από τις πολλές αρχές που διατύπωσε, για να αναπτύξει την οικονομική
του θεωρία και που αν αξιοποιούνταν και εφαρμοζόταν δεν θα αντιμετώπιζε η Διεθνής Κοινότητα και
η χώρα μας αυτήν την ασύλληπτη σε μέγεθος κρίση
«έκαστου γαρ κτήματος διττή η χρήσις εστίν αμφότεραι δε καθ’ αυτόν μεν αλλ’ ουχ’ ομοίως καθ’ αυτό, αλλ’
η μεν οικεία η δ’ ουκ οικεία του πράγματος...» (εκάστου κατεχομένου πράγματος η χρήσις είναι διττή και
κατ’ αμφοτέρας μεν τούτο το πράγμα χρησιμοποιείται,
αλλ’ ουχ και κατά τον αυτόν τρόπον. Η μεν μια χρήσις
είναι η εκπληρούσα τον φυσικόν προορισμόν του, η
ετέρα δε η προς αλλότριον σκοπόν αποβλέπουσα». Αριστοτέλη Πολιτικά Ι, 1257α, 5).
Σύμφωνα με αυτήν την αρχή το νόμισμα ως κατεχόμενο πράγμα οφείλει
να χρησιμοποιείται κατά τον φυσικόν
προορισμό του, δηλαδή την ανταλλαγή
πραγματικών οικονομικών αγαθών και
όχι για αλλότριους σκοπούς.
Δυστυχώς όμως η Διεθνής Κοινότητα
Μόσχος Μόσχος χρησιμοποιεί το νόμισμα μόνο κατά 10%
για το φυσικό του προορισμό και κατά 90% για αλλότριους σκοπούς και έτσι δεν ανταλλάσσονται πλέον
πραγματικά οικονομικά αγαθά αλλά εκτιμήσεις για τα
οικονομικά αγαθά και ασφαλιστήρια συμβόλαια για
τις οικονομίες των χωρών. Έχει καταλάβει τον πλανήτη μας ένας τζόγος με τα παράγωγα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) που επιτρέπει στις τράπεζες
να ποντάρουν τις αποταμιεύσεις των πολιτών σε δομημένα ομόλογα, ασφάλιστρα κινδύνου, χρεωκοπίας
χωρών, χρηματιστηριακούς δείκτες, που δεν αντιπροσωπεύουν απολύτως τίποτε, κοινώς αέρα.
Ειδικότερα η χώρα μας έκανε υπερβολική χρήση
των αλλότριων σκοπών του νομίσματος συνάπτοντας
υπέρογκα δάνεια, SWAPS, χρηματιστηριακά προϊόντα, δομημένα ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά
προϊόντα, ων ουκ έστι αριθμός, παραβιάζοντας την
παραπάνω αρχή και τώρα δεν γνωρίζουμε τι να πρωτοπληρώσουμε.
Με τις εύστοχες αυτές αναφορές σας άξια τέκνα
της Χαλκιδικής αντιλαμβάνεσθε ότι δώσατε σε όλους
μας ένα σπουδαίο μάθημα ευθύνης, ανιδιοτέλειας και
αντιμετώπισης προβλημάτων και θα σας είμαστε ευγνώμονες.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΙΑΒΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΟΥΤΗΣ
Θεολόγος
Η Πιάβιτσα αποτελεί σήμερα το τοπωνύμιο μίας
αγροτικής περιοχής στα ΒΑ του Νεοχωρίου, η οποία
σε πολλούς δεν θυμίζει κάτι από τον ομώνυμο οικισμό
των μεταλλωρύχων, ο οποίος αναπτυσσόταν εκεί μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα.
Στις αρχές του 20ού αιώνα η μεταλλευτική δραστηριότητα στην Πιάβιτσα ώθησε τους κατοίκους του Νοβοσέλο (σήμερα Νεοχώρι) να ανακαινίσουν ένα ερειπωμένο εξωκκλήσι, το οποίο βρισκόταν στις δυτικές
παρυφές του Στρατόνικου όρους (Στρεμπενίκος) και
πλησίον των αγρών τους.
Οι εργασίες ανακαίνισης
προκάλεσαν την αντίδραση των κατοίκων του Καζαντζή Μαχαλά (σήμερα
Στάγιρα), οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στην επισκοπή
Ιερισσού και Αγίου ΄Ορους
υποστηρίζοντας ότι ο χώρος αυτός τους ανήκει,
αφού στην περιοχή της
Πιάβιτσας υπήρχαν και δικές τους ιδιοκτησίες. Ο επίσκοπος Ιωακείμ παρότρυνε
τότε τους κατοίκους των
δύο χωριών να μην κάνουν
χρήση του χώρου έως ότου
εξεταστεί το ζήτημα.
Η έλλειψη σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας ώθησε τις
δύο πλευρές στην προσπάθεια κατοχής του χώρου με
την ευκαιριακή τέλεση ιερών ακολουθιών. ΄Ετσι, το
Μάιο του 1901, την ημέρα
της εορτής της ανακομιδής
των λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου, οι κάτοικοι
του Μαχαλά πήγαν στο εξωκκλήσι, για να τελέσουν
πανήγυρη. Στην Πιάβιτσα τους συνόδεψε και δύναμη
ανδρών του σταθμού Χωροφυλακής Ισβόρου (σήμερα
Στρατονίκη), επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι ανάλογη μετακίνηση θα συνέβαινε και από την πλευρά του
Νοβοσέλο.
Το πρωϊνό της 2ας Μαΐου 1901 ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Πιάβιτσα, επειδή δεν στάθηκε εφικτό να βρε-

θεί κάποια συναινετική λύση μεταξύ των διαφιλονικούμενων πλευρών. Οι παρευρισκόμενοι κάτοικοι των
δύο χωριών συνεπλάκησαν στο χώρο του εξωκκλησίου με αποτέλεσμα οι χωροφύλακες να συλλάβουν
σημαίνοντα πρόσωπα του Νοβοσέλο και να τα οδηγήσουν στις φυλακές Πολυγύρου.
Η σύρραξη και η πολύμηνη φυλάκιση των Νοβοσελιωτών δεν συνέτεινε στην επίλυση του ζητήματος
και το Δεκέμβριο του 1901 η Μουχταροδημογεροντία
Νοβοσέλο κινήθηκε πιο δυναμικά ζητώντας τη βοήθεια του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, αφήνοντας
στην αναφορά της αιχμές
για την ανεπαρκή στάση
του επισκόπου Ιερισσού
και Αγίου ΄Ορους Ιωακείμ.
Η επιστολή (5 Φεβρουαρίου 1902), η οποία δημοσιεύεται στη συνέχεια,
αποτελεί απάντηση του
επισκόπου Ιερισσού και
Αγίου ΄Ορους Ιωακείμ σε
επιστολή του μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης, ο οποίος
εκτελώντας εντολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου
ζητεί να ενημερωθεί, γιατί
οι κάτοικοι του Νοβοσέλο διαμαρτύρονται για τη
στάση του επισκόπου τους,
σε μία υπόθεση που προκάλεσε τόσα προβλήματα
και συνεχίζει να εκκρεμεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα:
Παναγιώτατε Δέσποτα!
Μόλις χθες λαβών την
από 22ας παρελθόντος επιστολήν της υμετέρας πανσεβάστου μας παναγιότητος και μετ’ επιστασίας διελθών αυτήν έγνων όσα εν αυτή οι κάτοικοι Νεοχωρίου (Νόβο-Σέλο) εξέθηκαν δι’ αιτήσεως αυτών απευθυνομένης προς την Α. Θειοτάτην Παναγιότητα τον
Οικουμενικόν Πατριάρχην περί της κατοχής του διαφιλονεικουμένου παρεκκλησίου παρ’ αυτών και των
κατοίκων Μαχαλά Καζαντζή.
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Ευσεβάστως απαντών εις ταύτα, δηλώ ότι πάλαι
ποτέ υπήρχε παρεκκλήσιον επ’ ονόματι του εν αγίοις
πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου εις ωριαίαν
απόστασιν εξ αμφοτέρων των χωρίων κείμενον και
ότι τούτο προ πολλού εγκαταλειφθέν κατέστη ερείπιον και μόλις εσώζοντο διακριτικά τινά γνωρίσματα.
Αλλ’ ήδη, ότε εκεί πλησίον εργάζοντες οι μεταλλωρύχοι προς εξαγωγήν μετάλλων, ηθέλησαν οι κάτοικοι
Νεοχωρίου (Νοβοσέλου) να περιφράξωσι δια ξυλίνου
περιφράγματος και κατά την δευτέρα Μαΐου, αγομένης της μνήμης του αγίου, να μεταβώσιν εκεί προς
τέλεσιν αγιασμού και ακολούθως να επιδοθώσιν εις
διαφόρους διασκεδάσεις ευωχείας και χορούς χάριν
κερδοσκοπίας. Τούτο μαθόντες οι κάτοικοι Μαχαλά,
αμέσως διήγηραν ενστάσεις, διατεινόμενοι ότι ανέκαθεν το ειρημένον παρεκκλήσιον ανήκει αυτοίς και ουδέν δικαίωμα έχουσιν οι Νοβοσελιώτες. Συνεπεία τούτων ελέχθη αυτοίς, όπως φέρωσι τους τίτλους αυτών
ή άλλα σχετικά έγγραφα, αν έχωσι και επί τη βάσει αυτών εκδοθή η αρμοδία απόφασις τοις δικαιούχοις, άμα
δε απηγορεύθη αυτοίς η μετάβασις εκεί προς πρόληψιν
παντός απευκταίου, αλλ’
ούτοι μη υπακούσαντες μετέβησαν εξ αμφοτέρων των
χωρίων και συμπλακούντες
εδάρησαν επί παρουσία
της Αστυνομικής Αρχής
Ισβόρου, ήτις παρίστατο εκεί προς προφυλακήν
και επί τέλους ηναγκάσθη
να επεμβή και να διαλύση αυτούς. ΄Ενεκα τούτων
λοιπόν, μέχρις ότι γίνωσιν
αι απετούμενες ανακρίσεις
προεφυλακίσθησαν τινές
εκ των κατοίκων Νεοχωρίου, αλλ’ ακολούθως απεφυλακίσθησαν. ΄Εκτοτε δε, καίτοι παρήλθε τοσούτος
χρόνος, τα έγγραφα αυτών εισέτι ουκ έφερον, αλλ’ οι
μεν Μαχαλιώτες είπον ότι ευρίσκοντες εις χείρας του
κ. Ιωάννου Μαρίνου, ακολούθως δ’ εν Θεσσαλονίκη.
Οι δε Νεοχωρίται επαρουσίασαν απλώς έγγραφον τι

τουρκιστί, δι’ ου εδείκυντο[;] ότι οι δεκατισταί αμφοτέρων των χωρίων (Μουλτεζίμαι) διεφιλονείκουν άλλοτε περί της δεκάτης αγρών τινών κειμένων εν τοις
συνόροις των ειρημένων χωρίων. Ουδέν δ’ ελέγετο
περί του διαληφθέντος παρεκκλησίου. ΄Ενεκα τούτων
ουκ έλαβεν έτι πέρας η υπόθεσις αυτών. Ουχ ήττον
όμως καταβληθήσεται[;] πάσα δυνατή προσπάθεια
προς συμβιβασμόν και απόδοσιν του δικαίου.
Ταύτα υποβάλλων ευσεβάστως τη εγκρίσει της
υμετέρας πανσεβάστου μοι Παναγιότητος εξετούμαι
τας παναγίας και θεοπ[….] αύτης[;] ευχάς και διατελώ
μετά του προσήκοντος σεβασμού.
Εν Λαριγκόβη τη 5η Φεβρουαρίου 1902.
Τη υμετέρα πανσεβάστου και προσκυνητώς[;] μοι
Παναγιότητος ταπεινός[;] θεράπων[;] και όλως πρόθυμος των δεσποτικών αυτών επιταγών
† ο πρόεδρος Ιερισσού και Αγίου ΄Ορους Ιωακείμ
…
Τι ακολούθησε μετά από
την επιστολή αυτή δεν μας
είναι γνωστό από κάποια
πηγή. Από την ισχύουσα
πραγματικότητα συνάγεται ότι σε άδηλη χρονική
στιγμή (προ του 1911) η
εκκλησιαστική διοίκηση
απέδωσε το εξωκκλήσι
του Αγίου Αθανασίου στην
ενορία του Νεοχωρίου παραμερίζοντας τις διεκδικήσεις της άλλης πλευράς.
΄Εκτοτε οι κάτοικοι του Νεοχωρίου οργάνωσαν σε
ετήσια βάση την πανήγυρη στην Πιάβιτσα θέλοντας
με τη συνεχή παρουσία τους να κατοχυρώσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εξωκκλησίου αποφεύγοντας
την αμέλεια του παρελθόντος, η οποία οδήγησε στα
θλιβερά γεγονότα του 1901.

* * *

Ιδρύεται Παιδικό Χορευτικό Τμήμα
Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύεται ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
με σκοπό να μάθουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας τους ελληνικούς χορούς.
Στο τμήμα όπου γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια, μαθητές Δημοτικού Σχολείου, θα διδάσκει ειδική για μικρά
παιδιά δασκάλα χορού.
Τα μαθήματα θα γίνονται δωρεάν κάθε Σάββατο 11.00΄-12.00΄στην Εστία του Συλλόγου. Άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να πάρετε κατά την εγγραφή.
Έναρξη μαθημάτων, Σάββατο 12 Μαρτίου 2011, ώρα 11.00΄
Υπεύθυνη του τμήματος ορίσθηκε η Έφορος του Δ.Σ. κ. Ζηνοβία Πάχτα, σε συνεργασία με την κ. Άννα Εμμανουήλ.
Εγγραφές τηλεφωνικά στην κ. Άννα Εμμανουήλ, στα τηλέφωνα 2310/867.090, κιν. 6932/412.628 ή αυτοπροσώπως
στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Τρίτη 19.00΄-22.00΄ όπου θα βρίσκεται η ίδια και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18.30΄20.30΄που τα γραφεία είναι ανοιχτά τηλ. 2310/323-839.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γιάννης Κανατάς:

Πολύγυρος. Ο τόπος και οι άνθρωποι
Έκδοση: Περιοδικό «Πολύγυρος» και Λαογραφικός Όμιλος Πολυγύρου. 2010.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΑΚΗ-ΛΥΠΗΡΙΔΗ
Στις 17/12/2010 στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου,
έγινε η παρουσίαση του Λευκώματος «Πολύγυρος ο
τόπος και οι άνθρωποι» Έκδοση περιοδικό «Πολύγυρος» Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου.
Επίσημοι και πολύς κόσμος, κρατούσαν στα χέρια
τους ένα πολυτελή τόμο και περίμεναν την επίσημη παρουσίασή του και την λεπτομερή εξήγηση του περιεχομένου του.
Ο κ. Γιώργος Διαμαντουλάκης, με τη γνωστή «βελουδένια»
φωνή και μ’ ένα πλατύ χαμόγελο,
για τον πολύ κόσμο που έβλεπε
αλλά και γιατί σαν συντελεστής
κι αυτός, ήξερε τι θησαυροί θα
παρουσιάζονταν απόψε, έδωσε
το λόγο στον κ. Ιωάννη Κανατά,
τον άοκνο ερευνητή που έκλεισε μέσα σ’ αυτή τη θαυμάσια
έκδοση όλο το φωτογραφικό
θησαυρό, που παρουσιάζει την
όψη των πολιτών, την ιστορία
και τη ζωή της πόλης του Πολύγυρου.
Ο κ. Γ. Κανατάς, με απλότητα, σαν να μην είχε κάνει
τίποτα, μας είπε, πόσο ευχαριστημένος νοιώθει που
το έργο αυτό βρίσκεται σήμερα ολοκληρωμένο στα
χέρια μας.
- Ήταν ένας από τους στόχους μου, από την ημέρα
που εγκαταστάθηκα στον Πολύγυρο, είπε.
Ευχαρίστησε όλους τους Πολυγυρινούς που τον
εμπιστεύτηκαν, άνοιξαν τα μπαούλα τους και μέσα απ’
αυτά ξεπήδησε όλος αυτός ο θησαυρός που μελετήθηκε, αρχειοθετήθηκε με μεγάλη επιμέλεια και σήμερα
παρουσιάζεται.
Ο φιλόλογος κ. Αθαν. Χριστιανός, συνοπτικά παρουσίασε το έργο και τους συντελεστές του. Κατόπιν
έδωσε το λόγο στον Αρχαιολόγο ερευνητή κ. Ιωακ.
Παπάγγελο, ο οποίος μας ταξίδεψε στην προϊστορία
του τόπου μας, αιώνες πίσω. Τη σκυτάλη πήρε ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής της παιδιατρικής κ. Ιωαν. Τσίκουλας, ο οποίος με το «σπινθιροβόλο» χιούμορ του,

που ελαφρύνει το φαινομενικά βαρύ θυμικό του, μας
πήρε από τις μέρες του πολέμου και της καταστροφής
και μας περπάτησε στην πόλη, όταν ξαναζωντάνεψε
και βρήκε το βηματισμό της, επιδιώκοντας πλέον να
ενταχθεί και να συνυπάρξει με τις σύγχρονες κοινωνίες.
Δόξα και τιμή στον Πολύγυρο
που ευτύχισε ν’ αποκτήσει μια
τέτοια έκδοση. Ένα λιθάρι ακόμη, πάνω στο ήδη υπάρχον πολιτιστικό και πνευματικό τείχος.
Το Λεύκωμα αυτό είναι ένας
ύμνος του τόπου. Η γνώση του
χώρου, του χρόνου, της ιστορίας,
των γυρισμάτων της ζωής, από
τον αστικό ιστό της πόλης, μέχρι τις φτωχογειτονιές της. Στις
φωτογραφίες
απεικονίζονται
ανθρώπινες μορφές, γιορτές,
κτίρια, αλλά και αυτή η ανεπανάληπτη Πολυγυρινή φύση που
με την εναλλαγή των εποχών
προσφέρει εικόνες μαγευτικές.
Ακροβατεί ανάμεσα στη θύμηση
και την ύπαρξη. Τη φθορά και τη νέα μορφή ζωής, που
ξεπηδά, βλαστάνει και αναπτύσσεται, διαιωνίζοντας
το παιχνίδι της ζωής.
Αφιερωμένο στους σημαντικούς φωτογράφους του
τόπου, αλλά και στους ερασιτέχνες, που με τη μηχανή,
το μάτι και τη ψυχή τους, απεικόνισαν, σαν να περιέγραψαν με το μολύβι τους, τον τόπο που γεννηθήκαμε
και άφησαν τις φωτογραφίες που παρουσιάζουμε σήμερα, σαν μνημόσυνο στον κόπο, τον πόνο, την πίστη
και την επιμονή των προγόνων μας.
Εξαιρετική δουλειά. Αξιέπαινος ο κ. Ιωαν. Κανατάς
που αναζήτησε όλον αυτόν τον κρυμμένο θησαυρό, σε
βιβλιοθήκες, αρχεία και σε καλά σφραγισμένα οικογενειακά μπαούλα.
Πόσος κόπος και χρόνος !
Τώρα πια όλος αυτός ο θησαυρός, είναι προσβάσιμος σε όλους.
Μόνο έπαινοι και ευχαριστίες ταιριάζουν.

* * *
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γιάννης Καραμίχος:

Στην άκρη του νου. Ποιήματα
Μικρή Φιλολογική - Εκδόσεις Μπίμπη, Θεσσαλονίκη 2010.

ΔΗΜ.Α. ΚΟΣΜΑΣ
σύγχρονης πραγματικότητας, ευαίσθητος παλμογράφος της ψυχής, ατομικής και συλλογικής, διοχετεύει
τη συγκίνησή του στην ποιητική λέξη και φράση.
«Η μεγάλη δυστυχία του ανθρώπου» είπε κάποιος
«είναι η αδυναμία του να κυριαρχήσει στο χρόνο». Ο Γ.Κ.
τα βάζει με το χρόνο με αιχμή του
δόρατος την ποιητική του ιδιότητα και μέσω της δημιουργίας του
ασκεί οιονεί εξουσία στο χρόνο.
Η συλλογή κινείται στο αιώνιο δίπολο έρωτας – θάνατος με
τη διαρκή, σπαραξικάρδια κάποτε,
επίκληση «αποθανόντων ακριβών».
Τα πανάρχαια ζητήματα της ουσίας
και του προορισμού του ανθρώπου
προσγειώνονται σε εκείνα του πολέμου, της μοναξιάς, του επιούσιου,
της ανεργίας, της αρρώστιας, που
γίνονται «ήχοι πικροί», οιμωγές και
μουσικές «μαύρων αγγέλων».
Κι όλα αυτά δοσμένα με μια
γνήσια λυρική διάθεση, που δεν
αναλώνεται σε ανέξοδες εξάρσεις,
με ένα ρίγος που δεν ενδίδει στην
ευτέλεια του μελό, με μια κυμαινόμενη αλλά πάντα υψηλή θερμοκρασία που ποτέ δεν προδίδει τα αισθητικά και ιδεολογικά πιστεύω του ποιητή.
Τα μοτίβα της σιωπής, του ονείρου, του γενέθλιου
τοπίου, με ό,τι κουβαλά εκ παραδόσεως και βιώματος,
τα σεπτά πρόσωπα των προγόνων δεσπόζουν στο
ποιητικό στερέωμα, πηγές ανεξάντλητου προβληματισμού και ποιητικών πραγματώσεων.
Τα ποιήματα της συλλογής αποδίδουν έναν κόσμο –τον κόσμο μας– με μια δραματική χροιά, ώστε
να εκφραστεί εναργέστερα το ζοφερό προσωπικό και
κοινωνικό δράμα. Γήινες, κάποτε σκληρές, αποχρώσεις αλλά και ανθρώπινη ευαισθησία υποβάλλονται
με τρόπο χαρακτηριστικά διακριτικό.
Ο Γ.Κ. συνθέτει με σεμνότητα, όχι σπάνια, με οίστρο ερωτικό· όμως οι σιωπές, (υποστασιακό στοιχείο
της ποίησής του), κάποτε μεταλλάσσουν το ποίημα σε
εξομολόγηση· με όχημα την εξομολόγηση, κατεξοχήν

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια δοκιμή
προσέγγισης της πέμπτης ποιητικής κατάθεσης του
Γιάννη Καραμίχου.
Πρόκειται για ένα corpus από 75 ποιητικές συνθέσεις, διαρθρωμένες σε εφτά επιμέρους ανισομεγέθεις και ανισοβαρείς ενότητες, των
οποίων τα ποιήματα ποσοτικά κυμαίνονται ανάμεσα στο επίγραμμα
(4 στίχοι) και στην ευρύτερη ποιητική φόρμα που ποτέ δεν ξεπερνά τα
όρια μιας τυπωμένης σελίδας.
Με τόνο που από ποίημα σε
ποίημα παίζει, καθώς οι εσώτεροι
κραδασμοί συνθέτουν μιαν άλλη
μουσική, ο Γ.Κ. αρτιώνει την ποιητική του ιδιοπροσωπία. Και αυτή τη
φορά βρήκε το «πώς» να πει για τις
«χιλιάδες αόρατα πουλιά» που «κύκλους φέρνουν στο νου του». Με τη
νέα ποιητική προσφορά δεν κάνει
απλώς ένα βήμα μπροστά· παίρνει
αυτοδικαίως τη θέση του πολιτογραφούμενος «στης ποίησης την πολιτεία».
Από τις επιμέρους ενότητες παρελαύνουν, άλλοτε εφιαλτικά κι
άλλοτε ευφρόσυνα, τα φαντάσματα της ζωής, δίνοντας κάποτε στο ρυθμό καταιγιστική τροπή. Η ζωή
που, κατά βάση, πορεύεται στον άξονα άσπρο – μαύρο, εικονογραφείται με λεπτές, διακριτικές πινελιές
που αποδίδουν τις αναπόφευκτες φωτοσκιάσεις του
κόσμου και τις μοιραίες αντιφάσεις των ανθρώπινων
συμπεριφορών. Ο Γ.Κ. με κριτήριο την ευαισθησία
του συναιρεί και ποιητικά αξιοποιεί διλήμματα ποικίλα: κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά, υπαρξιακά, αισθητικά.
Ακόμη και θέματα «αβανταδόρικα» (Πολυτεχνείο, Κυπριακό) τιθασσεύονται και εντάσσονται στην ποιητική λειτουργία με όρους λογοτεχνικούς.
Ο Γ.Κ. διαθέτει έρμα γνωστικό και συναισθηματικό, όχι μόνο ευρέος φάσματος αλλά κυρίως ποιοτικό·
είναι ένας poeta doctus. Πουθενά όμως η φιλολογική
σκευή δεν προβάλλει αυτάρεσκα, πουθενά δεν υποκαθιστά την ποιητική ευαισθησία. «Ηδονοβλεψίας» της
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προσωπική υπόθεση, θα καταδυθεί στα μύχια της ανθρώπινης ψυχής σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει
θεμελιώδη προβλήματα.
Η πρώτη ποιητική ενότητα με τίτλο «Νοσταλγία»
στεγάζει 11 ποιητικές συνθέσεις και κινείται κατά
βάση στον άξονα πατέρας – (Μ)άνα – προσφιλή πρόσωπα και στο αντίστοιχο συναισθηματικό κλίμα. Σε α΄
ρηματικό πρόσωπο ο ποιητής ανατρέχει στο προσωπικό παρελθόν, που οριοθετείται από ένα συγκεκριμένο
περιβάλλον, το οποίο καθαγιάζει η νοσταλγική ανάκληση προσώπων και πραγμάτων, που με την ωραϊστική επενέργεια της μνήμης, παίρνουν διάσταση ιερή·
αυτό τους απονέμει ποιητική ιθαγένεια, η οποία δεν
υπόκειται στη φθορά του εφήμερου.
Λόγος υπαινικτικός, λέξεις επιλεγμένες, κατεξοχήν
εικονικός, με συνυποδηλώσεις καίριες. Αυτό το μυστηριακό πέρασμα από το ορατό στο αόρατο, από το
υλικό στο άυλο, από το ρητό στο άφατο είναι, θαρρώ,
από τα πιο προσωπικά στοιχεία της συλλογής.
Εισαγωγικό στη θεματική και στο κλίμα το πρώτο
ποίημα δανείζει τον τίτλο «Μοναξιά» στην υποσυλλογή (5 ποιήματα).
Μέσα σε ένα κλίμα που αποπνέει συνωμοτική μόνωση και ένοχη σιωπή ο ποιητής στο δόκανο του παγωμένου πλανήτη βιώνει «μετρώντας τα (εκκωφαντικά) ντεσιμπέλ της μοναξιάς του».
Η μοναξιά και η στασιμότητα κυριαρχούν· όλα άλλαξαν κι όλα έμειναν ίδια· οι κραυγές μεταλλάχτηκαν
σε ύποπτους ψιθύρους, οι πολλοί έγιναν ένας· το κατεξοχήν δοτικό συναίσθημα της αγάπης «προφέρεται
ανάμεσα στα δόντια» σαν καταχθόνια απειλή· πουθενά δυο δυο· ο καθείς μόνος του στον αδιέξοδο δρόμο
του.
Η ενότητα «Απουσίες» κινείται στο ίδιο συναισθηματικό και ποιητικό κλίμα της «Μοναξιάς» και της
«Νοσταλγίας». Οικείες και πάλι μορφές αναδύονται.
Σε σύνολο 8, άκρως αισθαντικών συνθέσεων, οι πέντε
αφιερώνονται σε πρόσωπα προσφιλή, ενώ το πρώτο
με υπότιτλο μια χρονική τομή θανάτου (7.11.’96) δίνει
το στίγμα της συλλογής.
Παρόν και παρελθόν γεφυρώνονται, όταν σε πρόσωπα κοντινά ο ποιητής αναγνωρίζει τους δικούς του
νεκρούς που οιονεί παρόντες λειτουργούν λυτρωτικά,
«κάθε που το παρόν γίνεται αβάσταχτο». Όμως οι νεκροί ως φυτά «ψυχανθή» έχουν το δικό τους στεφάνι
από πέντε πέταλα σε σχήμα πεταλούδας–ψυχής.
Ήδη ο τίτλος «Εικόνες» (14 ποιήματα) υποβάλλει
και το χαρακτήρα της ενότητας. Μια σειρά από στιγμιότυπα και πορτρέτα, κατά κανόνα ολιγόστιχα, γίνονται ποιητικές συνθέσεις αξιώσεων.
Γλώσσα ευρηματική, εικόνα εναργής, λιτότητα και
συντομία. Πέντε στίχοι είναι αρκετοί να καταλογί-

σουν στο φεγγάρι ναρκισσισμό και αυταρέσκεια, ενώ
η φθορά μέσα από τον καθρέφτη εισπράττεται ως συνωμοσία του χρόνου.
Ο γενέθλιος χώρος πρωταγωνιστεί· άλλωστε ο τόπος μου, ο κόσμος μου.
Η πολυαριθμότερη ενότητα (30 ποιήματα) φέρει
τον αμφίσημο τίτλο «Νύξεις». Πρόκειται για απλούς
υπαινιγμούς ή για «νυγμούς» επώδυνους, προκειμένου
κάποιοι να αφυπνιστούν.
Ο ποιητής βέβαια λειτουργεί και πάλι υπαινικτικά
διεκδικώντας μάλιστα ρόλο Ιερεμία, χωρίς την ανατριχιαστική τραχύτητα του βιβλικού προφήτη.
Τα πάντα σε έκπτωση· όνειρα, λέξεις, πράξεις, πρόσωπα σαν να παρασέρνονται από ένα πνιγηρό αντίλαλο στο χείλος μιας τάφρου· να είναι άραγε το όριο της
ζωής; Εικόνες παρακμής διαδέχονται η μία την άλλη
με ρυθμούς καταιγιστικούς σε ένα σκηνικό εφιαλτικό·
σκιές – σκελετοί σιωπηλοί «κυνηγούν το δείκτη της δωδεκάτης». Μάταια· το ΤΕΛΟΣ έχει αποτυπωθεί στον
αέρα ανεξάλειπτα. Φρόντισε γι’ αυτό ο «άνθρωπος με
το χλομό πρόσωπο», ο άρχοντας του σκότους.
Σε τρεις στίχους το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου, πολυκέφαλο και δυσεπίλυτο:
...........
Πικρές λέξεις, καθημερινές,
όπως ψωμί, μοναξιά, πόλεμος
όπως ανεργία και αρρώστια.
(«Έκλεισα το παράθυρο»).
Και η δική μας ευθύνη τεράστια: εμπιστευτήκαμε
τους «πολεμοκάπηλους», υποθηκεύσαμε το μέλλον μας
σε χρωματιστές ιδεολογίες, «κουβαλούσαμε στιλέτο
στον κόρφο», πάψαμε να μιλάμε, ώσπου «τα πλαστικά
και τα τσιμέντα» ανεπαισθήτως μας πέταξαν από τον
κόσμο. Όμως παρά τη σύγχυση, παρά τις δέκα (μόνο;)
φαραωνικές πληγές μια διέξοδος υπάρχει: «Το ποίημα»,
λυτρωτικός λυγμός.
Η συλλογή αρτιώνεται με εφτά ποιήματα που στεγάζονται κάτω από τον αρχαιοπινή τίτλο «Τιμής ένεκεν».
Ο ποιητής αποδίδει τιμή στους πρωτεργάτες μεγάλων ιστορικών στιγμών· στην ανιδιοτέλεια των νέων
μαχητών. Το αίμα τους «το πιο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο τιμής».
Οργή αποπνέει το ακροτελεύτιο «Το συρματόπλεγμα της οργής». Η εγκληματική ακηδία των ισχυρών
για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού έχει στοιχειώσει το
μουντό σκηνικό δεκαετιών· «Ως πότε ...».
Όμως ήταν αρκετός ένας σεβνταλίδικος αμανές να
«μελώσει τις καρδιές» και να αποσκορακίσει τα προαιώνια στερεότυπα του νεοέλληνα για τα «μελαψά θεριά» της γείτονος. «Ώρα για ανακωχή».
Ακούει κανείς;

* * *
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Ο ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΝΑΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟς Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τις προηγούμενες αποκριές, ένα βράδυ, βρέθηκα με
μια παρέα «κανταδόρων» της ηλικίας μου σ’ ένα φιλικό σπίτι, στη Θεσσαλονίκη που κατοικώ μόνιμα και
θυμηθήκαμε τις καντάδες στον Πολύγυρο, μετά την
απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ήμασταν τότε μια
μεγάλη παρέα 10-15 φίλων,( τώρα μείναμε ελάχιστοι)
καλλίφωνοι, όλοι μαθητές του Γυμνασίου Πολυγύρου.
Οι περισσότεροι ήμασταν μέλη της εκκλησιαστικής
χορωδίας υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Γιώργου
Γιωγιού, από την Αμμουλιανή, στρατιώτη, τότε, του
Στρατολογικού Γραφείου Πολυγύρου, θεολόγου καθηγητή, με βοηθό τον αριστερό ψάλτη της εκκλησίας μας
και υπάλληλο της ΑΤΕ, αείμνηστο Βασίλη Θεοδωρίδη από τον Ταξιάρχη. Οι χώροι που τραγουδούσαμε,
εκτός από τις γειτονιές, ήταν τα πάρκα του Γυμνασίου,
των έξι βρύσεων και οι πουρνάρες, αλλά και ο δημόσιος δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη, το Λιβάδι. Τα τραγούδια που τραγουδούσαμε ήταν αυτά της εποχής μας
αλλά και πολύ παλιότερα.
Ένα από τα τραγούδια, που κυρίως λέγαμε τις
αποκριές, ήταν «του μπάρμπα Γιάννη του Κανατά».Το
τραγούδι αυτό, που και σήμερα ακόμη τραγουδιέται,
ξεκίνησε από την Αθήνα γύρω στο 1875 !!
«Ο Βόρειος» το Μάρτιο του 1961 έγραφε στην
εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για το τραγούδι αυτό τα
παρακάτω.
«Αν και δεν έπαψε το τραγούδι του μπάρμπα-Γιάννη
του Κανατά ν’ ακούγεται στην Αθήνα, που από την
πρωτεύουσα διαδόθηκε σ’ όλη την Ελλάδα, τα δυοτρία τελευταία χρόνια και ιδίως την φετινή αποκριά
παίζει τον ρόλο αποκριάτικου τραγουδιού. Και μένει
πάντοτε το ερώτημα: ποιος ήταν ο περίεργος αυτός
άνθρωπος που αναστάτωσε την Αθήνα και τους Αθηναίους κατά την τέταρτη εικοσιπενταετία του προπερασμένου αιώνα ; Ποιος ήταν ο άνθρωπος του οποίου
σώζεται και η εικόνα στο εξώφυλλο μιας συλλογής
τραγουδιών της εποχής, που φορούσε τα κοινά ρούχα
τις καθημερινές ,σέρνοντας το γάιδαρό του φορτωμένο με «κανάτια» και τις Κυριακές και τις γιορτές εμφανίζονταν στους κεντρικούς δρόμους και τα καλύτερα
κέντρα, ντυμένος ως άρχοντας, με ημίψηλο καπέλο και
σάλι στην πλάτη και τους ώμους του και μπαστούνι με
χρυσή λαβή ; Από πού κρατούσε η σκούφια του; Γιατί
εξαφανίστηκε; Πάντως το μυστήριο μένει πάντοτε μυστήριο». Και συνεχίζει ο Βόρειος.
« Τυχαία φυλλομετρώντας ένα τόμο της εφημερίδας του Κορομηλά « Η Εφημερίς» του 1883 βλέπω ένα
σημείωμα για τον μπάρμπα Γιάννη τον Κανατά, που
φαίνεται να δικαιώνει εκείνους που ισχυρίζονται ότι ο

μπάρμπα-Γιάννης ήταν κατάσκοπος, ένας κοινότατος
κατάσκοπος.
« Δεν υπάρχει, γράφει η «Εφημερίς» ουδείς ζήσας
άλλοτε εν Αθήναις ο μη ενθυμούμενος τον παράδοξον
αγγειοπώλην, όστις καθόλας τας ημέρας της εβδομάδος
παρηκολούθει το κατάφορτον αυτού ονάριον αναγγέλλων με την βαρείαν φωνήν του τα πήλινα αυτού εμπορεύματα, κατά δε τας εορτάς ευθυτενής, γαντοφόρος, με
τον υψηλόν πίλον του, με το απαραίτητον αυτού σάλιον
χαιρετών, σοβαρώς, εν ταις πλατείαις την μουσικήν παιανίζουσαν το προς τιμήν αυτού συντεθέν δημοτικώτατον
άσμα:
Μπαρμπα-Γιάννη σε λατρεύω
και σε αγαπώ πιστά
μπάρμπα-Γιάννη κανατά!
Προ τετραετίας περίπου, συνεχίζει η « Εφημερίς »
- δηλαδή κατά την εποχή του Ρωσοτουρκικού πολέμου,
τότε δηλαδή που οι Ρώσοι επρόκειτο να θεμελιώσουν τη
μεγάλην Βουλγαρίαν – ο περίεργος ούτος ανήρ εξηφανίσθη αίφνης εκ της πρωτευούσης.
Πολλά σχόλια προυκάλεσεν η εξαφάνισις του και
πλείσται εικασίαι εγένοντο, ελέχθη δε συν τοις άλλοις ότι
ο αγγειοπώλης περιήρχετο την Ευρώπην δια πολιτικούς
λόγους, διότι τότε ήσαν του συρμού αι πολιτικαί περιοδίαι, αλλ’ έκτοτε ουδεμία είδησις ελήφθη, ουδέ λόγος
εγένετο περί αυτού. Εσχάτως εμάθομεν κατά τύχην ότι
ο περικλεής αγγειοπώλης μετά πολλάς περιπετείας κατεστάλαξεν εις Τατάρ Παζαρτζίκ της Ανατολικής Ρωμυλίας, όπου παραιτήσας το πρώτο επάγγελμα εξασκεί τα
καθήκοντα του συμβολαιογράφου.
Ο μπάρμπα Γιάννης αν και ελληνόφωνος και ελληνόφρων κατά το φαινόμενον, ήτο όμως κατά βάθος Βούλγαρος. Ενόσω η πατρίς του ην υπόδουλος και άσημος, ο
μπάρμπα Γιάννης έζη ένδοξος υπό την ιεράν σκιάν της
Ακροπόλεως. Μόλις αι ρωσσικαί λόγχαι έδωσαν εις αυτήν
υπόστασιν και αυτονομίαν, ο αγγειοπώλης ηυτομόλησε
προς τους ομοφύλους του και αφού η πατρίς του προήχθη, ενόμισε πρέπον να προαχθή και αυτός και εποίησε
το ανωτέρω άλμα από του ενός εις το άλλο επάγγελμα.
Τοιουτοτρόπως ο ελληνισμός απώλεσεν ένα των συγχρόνων αυτού διασήμων ανδρών, ον ενεκολπώθησαν
μετά χαράς οι Βούλγαροι. Δεν μνησικακούμεν όμως δια
τούτο.
Ας μας υποσχεθώσιν οι Βούλγαροι ότι δεν εγείρουσι
πλέον αξιώσεις επί της εθνικότητος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εμείς προθύμως παραιτούμεθα παντός δικαιώματος επί του Μπάρμπα Γιάννη ».
Με άλλους λόγους ο μπάρμπα – Γιάννης ο Κανατάς ήταν Βούλγαρος».
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ΤΑ ΦΥΛΛΑ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΗΣ
Γύρω στις δέκα το πρωί, το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη κατέφθανε στην πλατεία της Αρναίας, όπου
έκανε μια στάση για λίγα λεπτά. Οι περισσότεροι επιβάτες κατέβαιναν, με πρώτους και βιαστικούς τους
άντρες κάποιας ηλικίας που ως γνωστόν σ’ αυτή την
κάποια ηλικία των αντρών, αρχίζουν και εμφανίζονται
μερικά συμπτώματα, άκρως ενοχλητικά και πολλές
φορές επικίνδυνα ιδίως στα ταξίδια, και ο νοών νοείτω.
. . .Από τους επιβάτες λοιπόν μερικοί κατευθύνονταν προς τις δημόσιες τουαλέτες, άλλοι στα γύρω
καφενεία και μετά την ομαδική. . . ανακούφιση, γυρόφερναν στην πλατεία χαζεύοντας τα πέριξ. Με
την άφιξη του λεωφορείου, εκτός από τα όργανα της
εξουσίας που συνήθως κατέφθαναν εκ καθήκοντος
και μόνο, πλησίαζαν και οι χασομέρηδες, οι μονίμως
διαβιούντες στην πλατεία και τα πέριξ ή οι τυχαίως
διερχόμενοι, και χάζευαν κι’ αυτοί τους . . . χαζεύοντες
ξένους, σχολιάζοντας παρουσίες και αμφιέσεις, ιδίως
το καλοκαίρι που η περιβολή των κατερχομένων τουριστριών με τα μίνι ή τα υποτυπώδη σορτσάκια, τα
μόλις και μετά βίας προσφέροντα την απαραίτητη κάλυψη επίμαχων σημείων, επέτρεπε στους τυχερούς αυτούς την έκφραση θαυμασμού άνευ θορύβου και βοής,
με μόνη την ανταλλαγή βλεμμάτων μεταξύ τους, αλλά
βλεμμάτων με περισσή σημασία η οποία εν κατακλείδι
μπορεί να ερμηνευτεί μόνο με τη λαϊκή ρήση που λέει,«φάτε μάτια ψάρια κλπ.».
Εκεί, λίγα μέτρα από το σημείο που σταματούσε το
λεωφορείο, ο κυρ Χρήστος διατηρούσε το ένα από τα
δύο μαγειρεία της πλατείας, με την πρωτοτυπία στην
ταμπέλα που έγραφε «ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΑ ΟΡΝΙΑ».
Το άλλο μαγειρείο του συγχωριανού μου του Κυρ
Γιάννη, ήταν ακριβώς απέναντι. Όταν έφτανε το λεωφορείο και ο κυρ Χρήστος δεν ήταν απασχολημένος,
καμιά φορά φορώντας τις απαραίτητες τιράντες, και
χωρίς την ποδιά του μαγαζιού πλησίαζε, αλλά όχι και
πολύ κοντά και σίγουρα από αξιοπρέπεια, για να μη
θεωρηθεί ότι το έκανε προς άγραν πελατών. Άλλωστε και ο χρόνος που σταματούσε το λεωφορείο δεν
επαρκούσε για φαγητό, αλλά και η ώρα ήταν τελείως
ακατάλληλη. Τώρα για να συνδέσουμε τα γεγονότα,
στην πλατεία της Αρναίας, δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο για να «τραβήξει» την προσοχή των ταξιδιωτών, οι οποίοι παρέμεναν για πολύ λίγο χρόνο με
προθεσμία θα λέγαμε, αφού σε ένα τέταρτο της ώρας
περίπου το λεωφορείο ξανάφευγε. Υπήρχε όμως ο
πλάτανος, εκεί προς την άκρη της πλατείας, ένας πλά-

τανος, όχι όμως από τους συνηθισμένους. Ένας πλάτανος νεαρός για το είδος του και θαλερός, που μέσα
από τον κορμό του με σιδερένιο σωλήνα, έτρεχε νερό,
όπως τρέχει και σήμερα, πολύ νερό και κρύο.
Εκεί λοιπόν σ’ αυτό το σημείο της πλατείας και ειδικά στον πλάτανο επικεντρώνονταν το ενδιαφέρον
των ξένων που πρώτη φορά έβλεπαν το φαινόμενο και
άλλοι απλώς κοίταζαν, και μερικοί σχολίαζαν ή έπιναν
νερό με τη χούφτα τους. Όπως και να το δει κανείς,
το θέαμα είναι ωραίο και η εικόνα του καταπράσινου
πλάτανου με το νερό να τρέχει στα πόδια του ασυνήθιστη. Εκεί λοιπόν κάποια μέρα ένας επιβάτης, χάζευε
και απολάμβανε το θέαμα, ένας κύριος με τα όλα του,
μεσήλικας, καλοντυμένος με τιράντες και ψαθάκι στο
κεφάλι, με παπούτσια δίχρωμα τριζάτα, φαίνονταν από
μακριά άνθρωπος της πόλης, γυρόφερε τον πλάτανο,
έσκυψε και ήπιε νερό, κοίταξε και ξανακοίταξε προς τα
πάνω, προς τα κλαδιά, έβαλε το χέρι του στον κορμό,
φανερός ο θαυμασμός στο πρόσωπό του.
Την ίδια στιγμή ο κυρ Χρήστος έτυχε να βγει κι’
αυτός και εντοπίζοντας τον ξένο να απολαμβάνει το
θέαμα του πλάτανου με το νερό που έβγαινε από μέσα
του, είδε και κατάλαβε, ο κυρ Χρήστος με το σπινθηροβόλο βλέμμα και την αδιάλειπτα σκωπτική του διάθεση, κατάλαβε την απορία του ξένου για το φαινόμενο, για το «θαύμα» και πλησίασε, όντας βέβαιος ότι
θα δεχτεί την αναμενόμενη ερώτηση για το από πού
τέλος πάντων βγαίνει αυτό το νερό, από πού έρχεται,
συμπεραίνοντας όμως από το όλο παρουσιαστικό του
ξένου και γνωρίζοντας εκ πείρας ο κυρ Χρήστος, ότι
αυτός ο κύριος, ο ξένος, ήθελε περισσότερο να βρει
έναν συμμέτοχο στο θαυμασμό του, έναν συνομιλητή,
στην ολιγόλεπτη παραμονή του στην πλατεία, να πει
κάτι, να ρωτήσει ενδεχομένως, να ρωτήσει όχι για να
μάθει, αυτό το ήξερε, δε χρειαζόταν τη γνώμη κανενός
για την προέλευση του νερού, αλλά να, έτσι για την
κουβέντα. Είδε τον κυρ Χρήστο που πλησίαζε αργά με
τα χέρια πίσω παρατηρώντας τον χωρίς να τον βλέπει συνέχεια, αλλά με διαλείμματα θα λέγαμε, έβλεπε
ο κυρ Χρήστος τα κλαδιά του πλάτανου και στη συνέχεια έστρεφε το βλέμμα προς τον άγνωστο, όχι στο
πρόσωπό του, τον έβλεπε έτσι που ο άλλος ο ξένος
καταλάβαινε ότι ο ντόπιος προετοιμάζεται για την
ολιγόλεπτη συζήτηση, ότι ο άνθρωπος που πλησιάζει
ετοιμάζεται να δώσει και να πάρει, ο ξένος αισθάνθηκε
ότι συνάντησε τον άνθρωπο που γύρευε, με μια ματιά
κατάλαβε ότι είχε να κάνει με κάποιον από τον οποίο
θα μπορούσε να «πάρει» και χωρίς περιστροφές, χαμογελαστός και με το ύφος του ανθρώπου που δείχνει
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ενδιαφέρον χωρίς φανερή προσποίηση, είπε. «Κύριε,
μπορείτε να μου πείτε. . ., το νερό. . ., αυτό το νερό που
τρέχει από το δέντρο, πώς βγαίνει; από πού έρχεται;»
Ο κυρ Χρήστος έκανε δυο βήματα, και πλησίασε
τον ξένο σε απόσταση που έκρινε κατάλληλη για μια
. . . συνωμοτική στιχομυθία, φαρδοπάτησε και έγειρε
το κορμί ελαφρά προς τα πίσω. «Έπαιξε» καναδυό φορές τους αντίχειρες στις τιράντες τεντώνοντάς τες και
κοίταξε τον ξένο αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω...
χωρίς να φτάσει το βλέμμα του στο πρόσωπο του άλλου, τον ξανακοίταξε άλλη μια φορά σουφρώνοντας
τα χείλια του προτεταμένα. Ο ξένος έβλεπε κι’ αυτός
και περίμενε, ήξερε την απάντηση, τη μάντεψε με το
που αντίκρισε το συνομιλητή του. Δυο πνεύματα με
την ίδια σπιρτάδα ηλέκτρισαν την ατμόσφαιρα, ο ένας
«ζύγιασε» τον άλλον, καμιά στιγμιαία αμηχανία, αυθόρμητα όλα, «γνώριζαν» και οι δυο, ο ξένος γνώριζε
την απάντηση αλλά και ο ντόπιος έπρεπε να ανταποκριθεί στη «θεατρική» πρόκληση, να γίνει «η πράξη,

σπουδαία και τέλεια», να λύσει την απορία στη ρητορική ερώτηση και να επέλθει έτσι η κάθαρση, εκεί, στο
αρχαίο σκηνικό της πλατείας. Σήκωσε το κεφάλι ο κυρ
Χρήστος με θεατρική κίνηση, και με το δάχτυλο έδειξε
προς τα πάνω τα κλαδιά, έριξε μια ματιά στον πλάτανο σαν να ζητούσε τη συνενοχή του και επιβεβαίωση
στα λεγόμενά του και χωρίς να κοιτάζει το συνομιλητή του, με φανερή τη βεβαιότητα του «ειδικού», έδωσε
την απάντηση λιτή, κοφτή και γρήγορη, με ζυγισμένες
λέξεις. « Χμ. Το νερό, ε; Από πού βγαίν’; ΑΠ’ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΑΤΡΙΩΤ’», Γέλασαν και οι δυο, συνεννοήθηκαν
με τόσο λίγες κουβέντες, έφτασαν σε εγκεφαλικό συγχρωτισμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλληλοσυμπληρώθηκαν. Ο Αριστοφάνης βρέθηκε στιγμιαία ανάμεσά
τους κι’ ο πλάτανος από παραδίπλα, κούνησε τα φύλλα μουρμουρίζοντας σε γλώσσα ακατάληπτη για τους
αμύητους. «Γεια σου Έλληνα. . . .!!!! ». Το άκουσαν και
οι δυο, το κατάλαβαν. . .. και χαιρετήθηκαν. . . . Το λεωφορείο έφευγε. . . .Ώρα καλή, καλό δρόμο. . . .

* * *

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ
της Χαράς (20.12.2010)
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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.

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
22 Φεβρουαρίου 1909
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του «Παγχαλκιδικού
Συνδέσμου» εκφράζει τας θερμάς ευχαριστίας αυτού
προς τον αξιότιμον κ. Γεώργιον Χρυσάφην, Διευθυντήν Τραπέζης Αθηνών, δια την εξ εκατόν φράγκων
χρυσών προσφοράν αυτού υπέρ του σκοπού του ημετέρου Συνδέσμου.

επληροφορήθημεν ότι πρόθυμον ως πάντοτε το ομογενές δημόσιον Θεσσαλονίκης προσέφερε την υλικήν
και ηθικήν συνδρομήν του δια την πλήρη επιτυχίαν
του σκοπού της εσπερίδος.
14 Μαρτίου 1912
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Ο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Γενομένων των αρχαιρεσιών του Παγχαλκιδικού
Συνδέσμου την παρελθούσαν Κυριακήν εξελέγησαν δια
το αρξάμενον ήδη 4ον έτος οι εξής κύριοι: Γ. Παπανικολάου Πρόεδρος, Πολυζώης Κατακάλου Αντιπρόεδρος,
Εμμανουήλ Κατακάλου Ταμίας, Γεώργιος Χουζούρης
Γραμματεύς και Σύμβουλοι οι κ. κ. Μιχαήλ Λιόντας,
Θεαγ. Κατσαμένης, Δ. Παγιδόπουλος, Αθαν. Τσιλιπάκος, Ιωάν. Τσιλιπάκος, Δημ. Ραβνιοτόπουλος, Εμμ. Κ.
Τσιτσιμήτας, Κων. Τριανταφύλλου. (Εκ του Γραφείου).

10 Μαρτίου 1909
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Το αρτιοσύστατον τούτο σωματείον από ημέρας εις
ημέραν κατακτά χώρον εν τες καρδίαις πάντων των εύ
φρονούντων, οίτινες εκ των πρώτων αυτού βημάτων διέγνωσαν ότι το ευγενές και σφριγούν τούτο σωματείον
πρόκειται να παρέξει πολλάς και πολυτίμους υπηρεσίας
εις την ομογενή Κοινότητα Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής,
μη αποκλείον και τους των άλλων μερών ομογενείς να
οφεληθώσιν εκ των ευεργετικών αυτού υπηρεσιών.
Το σωματείον τούτο προτιθέμενον αφ’ ενός μεν να
θέσει τέρμα εις τας ενοχλήσεις, άς εκ της προσλήψεως και αλλαγής υπηρετριών υφίστανται συχνότατα
αι ομογενείς οικογένειαι Θεσ/νίκης, αφ’ ετέρου δε να
προστατεύσει τα δυστυχή ταύτα πλάσματα, τας υπηρετρίας, ών πολλάκις όχι μόνον ο του ιδρώτος αυτών
μισθός απόλλυται, αλλά και παν ό,τι πολυτιμότερον
έχουσιν, απεφάσισε να ιδρύσει «Πρακτωρείον υπηρετριών» υπό την άμεσον επίβλεψιν του Διοικ. Συμβουλίου του σωματείου τούτου. Την διεύθυνσιν του πρακτορείου τούτου θ’ αναθέσει ο Σύνδεσμος εις πρόσωπον καθ’ όλα αξιότιμον και σεβαστόν.
Δια του πρακτορείου τούτου και αι οικογένειαι θ’
απαλλαγώσιν εκ της συχνής ενοχλήσεως των αφορήτων και ασυνειδήτων μεσιτών και αι υπηρέτριαι θα
προστατευθώσι δεόντως.

ΕΜΠΡΟΣ
28 Ιανουαρίου 1913
ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ
Χθες αργά επεστράφη υπό της Πύλης ο κατάλογος
των υποψηφίων Πατριαρχών, αφού επί τρεις ημέρας
υπέστη αυστηροτάτην εξέλεγξιν.
Εκ των 28 υποψηφίων δια τον Πατριαρχικόν θρόνον
επτά διεγράφησαν υπό της Υ. Πύλης, οι εξής: Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο …Κρήτης Ευμένιος, ο.. Δράμας Αγαθάγγελος, ο.. Σμύρνης Χρυσόστομος… και ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος.
Ως προεβλέπετο διεγράφησαν πάντες οι υποψήφιοι οι ανήκοντες εις επαρχίας καταληφθείσας υπό
των Συμμαχικών στρατευμάτων, εξαιρέσει του Αγίου
Σμύρνης, η διαγραφή του οποίου οφείλεται αποκλειστικώς διότι υπό της κυβερνήσεως θεωρείται ως…
επαναστάτης...
Το Λαϊκόν ή Εθνικόν κόμμα θέλει καταρτίσει ψηφοδέλτιον εκ των υποψηφίων Αγ. Αμασείας κ. Γερμανού
Καραβαγγέλη και αντί των υπό της Πύλης διαγραφέντων Θεσσαλονίκης και Κασσανδρείας, θα προσλάβει
πιθανώς τους Αγίους Ανδριανουπόλεως κ. Πολύκαρπον και Βιζύης κ. Άνθιμον….

27 Ιανουαρίου 1912
Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
Ο γνωστός δια την κοινοφελή δράσιν του Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος, του οποίου προΐσταται ο δραστήριος και ακάματος ιατρός κ. Γεώργιος Παπανικολάου,
δίδει, καθ’ ά προανηγγέλθη, την εσπέραν του Σαββάτου χορευτική εσπερίδα εν τω Σκαίτιν Πάλας υπέρ των
απόρων μαθητών υποτρόφων του. Ο ευγενής σκοπός,
εις όν αποβλέπει η χορευτική αύτη εσπερίς δεν ηδύνατο παρά να προκαλέσει το ενδιαφέρον, ευχαρίστως δε

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
19 Μαρτίου 1921
Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ
Χθες το εσπέρας συνελθόν το άρτι εκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου
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προέβη εις την εκλογήν του Προεδρείου του.
Εξελέγησαν: Πρόεδρος ο ιατρός κ. Παπασαραφιανός, Αντιπρόεδρος ο κ. Ι. Μαχίλης, δικηγόρος, Γεν.
Γραμματέας ο κ. Β. Βασιλικός, ιδιαίτερος του κ. Δημάρχου και Ταμίας ο κ. Ιατρόπουλος.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3 Φεβρουαρίου 1931
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Γενομένων αρχαιρεσιών του Παγχαλκιδικού Συλλόγου την παρελθούσαν Κυριακήν, εξελέγη το κάτωθι
Διοικητικόν Συμβούλιον δια το 1931.
Εμμανουήλ Χατζόγλου Πρόεδρος, Άγγελος Παπαγγέλου Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Βλάχου Ταμίας,
Βασίλειος Δαραβίγκας Γεν. Γραμματεύς, Κων)τίνος
Καραθανάσης Ειδικός Γραμματεύς και Σύμβουλοι Ε.
Σουανίδης, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλειος Παπασαραφιανός, Χρήστος Παπανικολάου, Γεώργιος Στεργιανόπουλος.

19 Μαρτίου 1921
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ
Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος απέστειλε τα ακόλουθα τηλεγραφήματα:
Αρχιστράτηγον Παπούλαν
Σμύρνην
Οι εν Θεσ/νίκη Χαλκιδικείς επανιδρύοντες τον βιαίως υπό τυραννικού καθεστώτος διαλυθέντα Σύνδεσμόν των, πρώτον χαιρετισμόν αποστέλλουσι ένδοξον
Στρατηγόν και γενναίους πολεμιστάς ευχόμενοι επανάληψιν τροπαίων Μακεδόνος Μ. Αλεξάνδρου.

19 Φεβρουαρίου 1931
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Το Δ. Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης» λαμβάνει την τιμήν να εκφράσει τας θερμάς
αυτού ευχαριστίας προς τον βουλευτήν Χαλκιδικής κ.
Ξανθόπουλον, τον Γενικόν Πρόξενον και Υποπρόξενον της Τουρκίας, τον καθηγητήν του Πανεπιστημίου κ. Παπαδόπουλον, τον Αντιεισαγγελέα κ. Βελίνην,
τους δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σ. Δημητριάδην, Α.
Οπλοποιόν και Παγαδάν, τους ιατρούς κ.κ. Μ. Κότσιανον πρόεδρον του ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Α. Παπάζογλου, Σ. Γκοτζαμάνην, κ. Τ. Αστεριάδην, κ.
Δημητριάδην Παπασαραφιανόν, τους δικηγόρους κ.
Σαραντόπουλον και Μερκούρην και όλους τους τιμήσαντας δια της παρουσίας των την ετησίαν χορευτικήν εσπερίδα του Συλλόγου…
Επίσης ευχαριστεί τον γερουσιαστήν Θεσ/νίκης αξιότιμον κ. Αρζόγλου δια την ωραίαν υποδοχήν και τας
αρχοντικάς περιποιήσεις άς επεδαψίλευσεν αυτός τε
και η αξιότιμος αυτού οικογένεια εις την επί της διαθέσεως των εισιτηρίων επιτροπήν του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου, εν αντιθέσει προς τους γηγενείς Βουλευτάς
και Γερουσιαστάς της Χαλκιδικής, αγνοήσαντας τελείως τον Παγχαλκιδικόν Σύλλογον.
Επίσης ευχαριστεί τον αξιότιμον δήμαρχον Πολυγύρου, όπερ συνεχάρη ημάς τηλεγραφικώς, ψηφίσας
και δύο χιλιάδας δραχμάς ως βοήθημα δια τον ημέτερον Σύλλογον…
Ωσαύτως καθήκον του θεωρεί να ευχαριστήσει…
και ιδίως τας κυρίας Βασιλικού, Έσπερον, Δαραβίγκα
και την λαβούσαν μέρος και διακριθείσαν εις τους εθνικούς χορούς της Χαλκιδικής κυρίαν Βαφειάδου, ως και
τας δεσποινίδας αίτινες απετέλεσαν τον χορόν Δίδες
Κοτσούνη, Καραμανώλη, Γιαννούδη, Βαράνου, Αντωνιάδου, Αμπατζή, Παπαγεωργίου, Αντωνάρου, Αναμπόλη,
Σονανίδου, Παπαγιωτάκη κ.λ.π. Ευχαριστεί επίσης τους
εκ Χαλκιδικής Φοιτητάς οίτινες συνέβαλλον εις την επιτυχίαν της χοροεσπερίδος ευγενέστατα προσφερθέντες
και προθυμότατα παρασχόντες τας υπηρεσίας των.

Α. Μ. Βασιλέα Ελλήνων Κ/τίνον ΙΒ΄
Αθήνας
Ο βιαίως υπό τυραννικού Καθεστώτος διαλυθείς
Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος Θεσ/νίκης επί επανιδρύσει
του διερμηνεύων αισθήματα πολυπαθούς Χαλκιδικής
και ακράτητον ενθουσιασμόν στρατευομένων πατριωτών υποβάλλει Υμετέρα Μεγαλειότητι αφοσίωσίν
του ευχόμενος εν προσώπω Σου πραγμάτωσιν Εθνικών παραδόσεων και Ονείρων.
Ο Πρόεδρος Δ. Παπασαραφιανός, ο Γεν. Γραμματέας Βασ. Βασιλικός.
Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
27 Φεβρουαρίου 1930
Ο ΧΟΡΟΣ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Την Παρασκευήν 23 Φεβρ. δίδεται εις τας αιθούσας
του Λευκού Πύργου ο ετήσιος χορός του Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης»…
Θα διανεμηθεί αφθονότατον κατιγιόν και λαχείον
με αντικείμενα αξίας… Τα εναπομείναντα λίγα εισιτήρια πωλούνται παρά τω ταμία του Παγχαλκιδικού κ. Γ.
Βλάχω, οδός Αγίας Σοφίας αριθμ. 42.
1 Μαρτίου 1930
Ο ΧΟΡΟΣ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο χορός του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, ο οποίος
αναμένεται εναγωνίως απόψε, θα αφήσει εποχήν εις
τα χρονικά του εφετεινού Καρναβάλου.
Αι διάφοροι ατραξιόν, οι χοροί ευρωπαϊκοί και μακεδονικοί, τα ταμπλώ βιβάν από την ζωήν και τα ήθη
και έθιμα της Χαλκιδικής και εν γένει το ποικίλον πρόγραμμα του χορού, δια το οποίον επί ημέρας τώρα κατέγινεν η Οργανωτική Επιτροπή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα κατενθουσιάσουν τον κόσμον όστις έσπευσεν ήδη εγκαίρως να προμηθευθεί τα εισιτήριά του.
Τα εναπομείναντα ολίγα εισιτήρια θα πωλώνται εις
την είσοδον του Λευκού Πύργου από της 8ης εσπερινής.

* * *
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Τα πεπραγμένα του Δ.Σ. του έτους 2010
(Τα πεπραγμένα του 2010, με μικρές αναφορές στο 2009, ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη στη
Γεν. Συνέλευση της 16ης Ιανουαρίου 2011. Αυτά χωρίς τις προσρήσεις, τον πρόλογο και τα λεχθέντα εκτός κειμένου, παρατίθενται
κατωτέρω σε περίληψη).
Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.
3.- Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο με την καθηγήτρια Θεοδώρα Καραθανάση και σε συνεργασία με το Σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών (27-1-2010).

• Εθνικές εκδηλώσεις
- Συνεχίζοντας την εθνική παράδοση γιορτάσαμε την επέτειο της πολύνεκρης μάχης των Βασιλικών και της θυσίας του
καπετάν Χάψα και των συμμαχητών του ( τα δυο χρόνια 2009
και 2010) με μεγάλες και επίσημες γιορτές τη Δεύτερη Κυριακή του Ιουνίου, όπως έχει καθιερωθεί, στην Αγία Αναστασία
και στο μνημείο του ηρωικού καπετάνιου, που ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος ανήγειρε. Ο εορτασμός έγινε με τη συμμετοχή
των τριών Δήμων: Γαλάτιστας, Βασιλικών και Συκιάς, υπό την
αιγίδα φυσικά της Νομαρχίας Χαλκιδικής. Ομιλητές ο Γιάννης
Σαμαράς Θεολόγος από την Αρναία και ο νέος Ζαφείρης Οικονόμου αρχιτέκτων
από τη Γαλάτιστα,
γιος του Γιάννη Οικονόμου, παλαιού στελέχους του Παγχαλκιδικού και επιτίμου
μέλους μας.
- Γιορτάσαμε επίσης τα δυο αυτά
χρόνια, με σεμνές τελετές, την επέτειο της
εθνικής μας παλιγγενεσίας το τρίτο δεκαήμερο κάθε Μαρτίου
με κατάθεση στεφάνων στην προτομή
του Καπετάν Χάψα,
που ο Παγχαλκιδικός
Σύλλογος ανήγειρε
στην ομώνυμη πλατεία (τέρμα Βούλγαρη), η οποία, ας σημειωθεί για να μην ξεχνούμε, πήρε το όνομα του ήρωα και ονομάσθηκε ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ ύστερα από πρόταση του
Παγχαλκιδικού προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.
Ομιλητής και τις δυο χρονιές ο Θεολόγος Γιάννης Σαμαράς.
- Τέλος ας μην ξεχνούμε ότι οι ρίζες του Συλλόγου μας
είναι κατ’ εξοχήν εθνικές, αφού αυτός ιδρύθηκε την πρώτη
δεκαετία του περασμένου αιώνα, την περίοδο δηλαδή που
λυσσομανούσε ο Μακεδονικός Αγώνας, ακριβώς για να τον
υποστηρίξει, ο δε ιδρυτής του, ο γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου Σκωτ, ήταν Μακεδονομάχος.

• Διαλέξεις
- Διάλεξη – Παρουσίαση από τον διδάκτορα φιλόλογο Δημήτρη Κοσμά της μελέτης του «Η αστική Σχολή Πολυγύρου
1897-1915». Η διάλεξη έγινε τον Απρίλιο (14) στην Εστία μας
και λόγω του ενδιαφέροντος που προκάλεσε επαναλήφθηκε
το Νοέμβριο (28) στον Πολύγυρο, στην αίθουσα του Δημαρχείου, σε συνεργασία
με το Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ.
• Παρουσιάσεις βιβλίων
Ως πολιτιστικό και
συγχρόνως πνευματικό σωματείο ο Παγχαλκιδικός φιλοξένησε και σε μερικές
περιπτώσεις προέτρεψε τους πνευματικούς ανθρώπους
του τόπου μας που
είτε είναι συγγραφείς, είτε ερευνητές,
είτε μελετητές, να
παρουσιάζουν τα προϊόντα του μόχθου τους στην Εστία μας,
ώστε να τα γευόμαστε όλοι Χαλκιδικιώτες και οι φίλοι μας.
Έτσι παρουσιάστηκαν:
1.-Τα δύο βιβλία του θεολόγου και φιλολόγου κ. Δημ. Κύρου από την Αρναία: Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγ. Στεφάνου
Αρναίας και Ο Προφήτης Ηλίας Αρναίας. Και τα δυο τα παρουσίασε ο Ιω. Καραμίχος φιλόλογος και ποιητής από την Αρναία.
2.- Το βιβλίο της κ. Μαρίας Μπουλάκη από τον Πολύγυρο:
Περασμένα μα ποτέ ξεχασμένα. Το παρουσίασαν οι: Γιάννης
Καραμίχος, φιλόλογος, Γιάννης Τσίκουλας καθηγητής ΑΠΘ και
Σταύρος Αυγολούπης, καθηγητής ΑΠΘ.
3.- Το βιβλίο του Κασσανδρινού γιατρού κ. Γεωργίου Δαλαμάγκα Και πέρα από τη μαύρη γραμμή. Το παρουσίασε ο φιλόλογος και ποιητής κ. Γιάννης Καραμίχος.
4.- Το βιβλίο του ΄Αγγελου Μάντσιου από τη Νικήτη, Νικητιανών Θαλασσινές διαδρομές. Το παρουσίασαν οι Κ. Ζουράρης, Ι. Παπάγγελος και Ι. Τσίκουλας.
5.- Το βιβλίο του αείμνηστου πατρός Νικολάου Ηλία από
τη Μεγ. Παναγία, Ημερολόγια της Χαλκιδικής 1931-1933 . Το
παρουσίασε ο Ιωακείμ Παπάγγελος και η Γραμματική Καραβασιλικού, πρόεδρος του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών
Θεσσαλονίκης.
ΣΧΟΛΙΟ: Οι παρουσιάσεις θα συνεχισθούν. Η Χαλκιδική

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις
- Πολλές και ποικίλες ήταν οι εκδηλώσεις της διετίας που
πέρασε.
Θα αναφερθώ με συντομία στις κυριότερες του 2010. Για
το 2009 τα είπαμε πέρυσι.
1.-Βραδιά-αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη με την ορχήστρα «Η παρέα του Τσιτσάνη» του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
Μια βραδιά (23-4-2010)χάρμα ακοής. Φροντιστής ο Γιάννης
Τσίκουλας.
2.-Αφιέρωμα στον Γ. Σεφέρη με τη φιλόλογο καθηγήτρια
Καίτη Μπαλάση (12-5-2010) και σε συνεργασία με το Σύλλογο
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έχει πνευματική παραγωγή και πρέπει και να την αναδεικνύουμε και να την απολαμβάνουμε.

προσπάθεια αυτή δεν έχει ακόμα τελειώσει. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά.

• Ημερίδες Υγείας
- Στη διετία που πέρασε πραγματοποιήθηκαν δυο ημερίδες Υγείας. Μία στον Ταξιάρχη (15-11-2009) σε συνεργασία
με το Σύλλογο των Ταξιαρχιωτών και με ομιλητές γιατρούς.
Αστέριο Κατσιαμούρη (αγγειοχειρουργό, καθηγητή ΑΠΘ)
από την Αρναία, Μιχάλη Καραμούζη (αναπλ./ καθηγητή του
ΑΠΘ) από τον Ταξιάρχη και Θεμιστοκλή Καλτσά (ενδοκρινολόγο) από το Γεροπλάτανο. Και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στον ΄Αγιο Νικόλαο με ομιλητές τους γιατρούς: Δημ.
Παπαλεξίου , από τον ΄Αγιο Νικόλαο, Δ/ντή του Κ.Υ. Αγ. Νικολάου, Ιωακείμ Στεργιούδα, από τον ΄Αγιο Νικόλαο, γυναικολόγο και Αστέριο Κατσιαμούρη καθηγητή ΑΠΘ από την
Αρναία όπως προείπαμε.
Και οι δύο αποδείχτηκαν πολύ χρήσιμες. Τις παρακολούθησε με ενδιαφέρον πολύς κόσμος , ο οποίος με την ευκαιρία
γνώρισε τον Παγχαλκιδικό και εκτίμησε την προσφορά του.
Εκείνη την ημέρα μάλιστα στον ΄Αγιο Νικόλαο ενεγράφησαν
αυθόρμητα 20 νέα μέλη.

• Επικοινωνία. Νέος τρόπος επικοινωνίας με μηνύματα
Όπως είναι γνωστό η επικοινωνία όλα τα προηγούμενα
χρόνια γινόταν:
α) Με το ταχυδρομείο, με το οποίο στέλνονταν οι εγκύκλιοι και τα προγράμματα και
β) Με το τηλέφωνο για άμεσες ειδοποιήσεις.
Αυτό το Δ.Σ. κράτησε τους τρόπους αυτούς μόνο για τις
περιπτώσεις τις λίαν απαραίτητες, γιατί αποδείχτηκε ότι είναι
ιδιαίτερα δαπανηρές και κοπιαστικές και εγκαινίασε και έναν
νέο σύγχρονο και πολύ φθηνό τρόπο επικοινωνίας με SMS
δηλαδή με μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων.
Γι’ αυτό επιβάλλεται να δώσουμε όλοι στη γραμματεία του
Συλλόγου έναν αριθμό κινητού για την επικοινωνία μας.
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Το γραφείο εξοπλίσθηκε με νέο Η/Υ και εκτυπωτή με καινούριες τηλεφωνικές συσκευές, ηχητικά, κασετόφωνο, με
προβολέα οροφής και αυτόματη οθόνη. Έτσι τίποτα δε μας
λείπει.
• Ιστοσελίδα INTERNET και e-mail
Ανανεώθηκε και πλουτίσθηκε η υπάρχουσα στο Ίντερνετ
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.panchalkidikos.gr, ενώ με το
νέο e-mail, pachalkidikos@gmail.com διευκολύνθηκε τα μέγιστα η επικοινωνία . Σήμερα έχουν «κρεμαστεί» στην ιστοσελίδα μας, όλες οι εκδόσεις του Συλλόγου και όλα τα τεύχη
του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ μαζί με το πρώτο καταστατικό
του 1909.
Θα ήταν παράλειψη αν στο σημείο αυτό δεν τόνιζα τη συμβολή, στην όλη ηλεκτρονική οργάνωση των λειτουργιών που
προαναφέραμε, δύο νέων παιδιών του Δημήτρη Κυργιαφίνη
του Βρασίδα και της Δέσποινας Παπαδοπούλου του Αβραάμ.
Πτυχιούχοι και οι δύο της επιστήμης της πληροφορικής εργάσθηκαν με φιλότιμο και υπευθυνότητα για το όλο στήσιμο
της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεχίζουν να το υποστηρίζουν.

• Χοροί – Συνεστιάσεις
Το πρώτο έτος της θητείας μας δεν πραγματοποιήθηκε «
Ο χορός» λόγω του πένθους από το θάνατο του προέδρου
μας. Πραγματοποιήθηκαν όμως δυο συνεστιάσεις. Χορός έγινε κανονικά το Φεβρουάριο του 2010 με μεγάλη επιτυχία στο
κοσμικό κέντρο PRIVE.
• Εκδηλώσεις αλληλεγγύης - φιλανθρωπίας
Tη βοήθειά μας δέχτηκε και εφέτος, τις παραμονές των
Χριστουγέννων το γηροκομείο της Αρναίας, το μοναδικό στη
Χαλκιδική, που φιλοξενεί 20 απόρους γέροντες και γερόντισσες. Για δεύτερη επίσης χρονιά επισκεφθήκαμε με δώρα τους
φυλακισμένους στις Αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας.
• Γιορτές
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη που πρόσφερε πέρυσι η Μαρία Τσαμουρτζή με τον Γιάννη Τσίκουλα και τους άλλους φίλους και το φετινό Δεκέμβριο
Περιμένοντας τα Χριστούγεννα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές
και τη σύμπραξη της Μαρίας Γρίβα και του Γιάννη Καραμίχου,
καθώς και τις πίτες, τα γλυκά και τα άλλα καλούδια που ΠΡΟΘΥΜΑ έφεραν οι κυρίες του Συλλόγου μας για τη γιορτή μας;

• Εκδρομές
Ο Παγχαλκιδικός από την αναγέννηση του 1993 έχει πραγματοποιήσει πάνω από 150 ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές.
- Το 2009 πραγματοποιήθηκαν ένδεκα (11) εκδρομές.
- Το 2010 πραγματοποιήθηκαν επίσης ένδεκα (11) εκδρομές.
- Επτά ημερήσιες
31-1-2010 Γύρος της Σιθωνίας.
20-2-2010 Σέρρες, Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου, χιονοδρομικό
Κέντρο Λαϊλιά.
12-3-2010 Μοναστήρι Αγίου Αρσενίου (Δ΄Χαιρετισμοί).
10-4-2010 Σιδηρόκαστρο- Πετρίτσι- Πορόϊα.
9-5-2010 Τέμπη Νέστου, Σταυρούπολη Ξάνθης.
10-10-2010 Καστοριά, Δισπηλιό.
21-11-2010 Πύδνα , Δίον.
- Μία 2ήμερη
17-18 Απριλίου 2010 Καβάλα, Θάσο.
- Μία 3ήμερη
19-20-21 Μαρτίου 2010 Αθήνα. Επίσκεψη στο Μουσείο
της Ακρόπολης και σε αξιοθέατα της Αθήνας.

• Λειτουργία των γραφείων
Το γραφείο λειτούργησε όλο το χρόνο εκτός του καλοκαιριού, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6.30΄-8.30΄μ.μ..
Η αίθουσα προσφέρθηκε και στους άλλους Χαλκιδικιώτικους Συλλόγους (Πολυγυρινών, Γοματιανών, Ταξιαρχιωτών,κλπ.) καθώς και σε φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Ο μέγας ευεργέτης του Συλλόγου μας Γεώργιος Βαγιωνάς
μας διέθεσε και εφέτος καθαρίστρια η οποία τις ώρες λειτουργίας του γραφείου εκτός της καθαριότητας προσφέρει
και γραμματειακή υποστήριξη.
- Εκκαθάριση του Μητρώου μελών και επαναβεβαίωση
των ατομικών στοιχείων.
Καταβάλαμε προσπάθεια εκκαθάρισης του τηρουμένου
μητρώου μελών με διαρκείς ενοχλήσεις προς όλους σας. Η
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2010
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 σε ποιο
βαθμό επιτεύχθηκαν;
Ο δεύτερος στόχος ήταν: Ο διπλασιασμός των μελών
του Συλλόγου. Αποτέλεσμα! Γράψαμε 207 νέα μέλη, αριθμό ρεκόρ όλων των εποχών.
Ο Σύλλογός μας, που έχει κάνει μεγάλα έργα, που ενδιαφέρεται για την προβολή της ιστορίας και της παράδοσης της
Χαλκιδικής, κλπ.,κλπ., «πρέπει, είναι ανάγκη, να έχει πολλά, πάρα
πολλά μέλη, χιλιάδες μέλη, για να έχει δύναμη και κύρος ώστε να
μπορεί να λειτουργεί σωστά, να δημιουργεί, και να εισακούεται».
Αυτά και άλλα πολλά γράφαμε πέρυσι.
Αποδυθήκαμε όλοι σε μια έντονη προσπάθεια και το αποτέλεσμα ήρθε αρκετά ικανοποιητικό. Στην θητεία μας έχουν
εγγραφεί 207 νέα μέλη. Ποσό ρεκόρ όλων των ετών. Όμως
παραμένουμε μακριά από το στόχο.
Και το χαρακτηριστικό. Στα νέα μέλη που γράφτηκαν συγκαταλέγονται: Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, τρεις από
τους πέντε δημάρχους, δύο νυν βουλευτές και όλοι σχεδόν οι
τέως, ο πρύτανης του Παν. Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης,
ο γνωστός στο Πανελλήνιο καλλιτέχνης-τραγουδιστής από τα
Δουμπιά Μανώλης Μητσιάς και ένα σωρό άλλοι πνευματικοί
και απλοί πατριώτες μας.
Όμως ο στόχος του διπλασιασμού των μελών παραμένει
και εφέτος.
• Τρίτος στόχος: Η συνεργασία με τους άλλους πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών που λειτουργούν στη
Θεσσαλονίκη για κοινή δράση και κοινές εκδηλώσεις.
Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις . Ανταποκρίθηκαν
μόνο 8 Σύλλογοι. Άλλωστε τόσοι είναι αυτοί που έχουν ενεργή δράση. Τέθηκαν κάποιες αρχές για κοινή δράση και κοινές
εκδηλώσεις. Εξηγήσαμε ότι χρέος μας είναι να συνεργαστούμε. Και άρχισε η συνεργασία. Ο Παγχαλκιδικός προσφέρει
ήδη τη στέγη του σε όλους για συνεδριάσεις και εκδηλώσεις
σε όλους τους Συλλόγους που το ζητούν. Οι Σύλλογοι με τους
προέδρους τους ή με εκπροσώπους τους ήταν παρόντες στον
εορτασμό της επετείου της μάχης των Βασιλικών και της θυσίας του καπετάν Χάψα καθώς και στα αποκαλυπτήρια του
ανδριάντα του Αριστοτέλη. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις από
δυο-δυο Συλλόγους με επιτυχία. Ο Παγχαλκιδικός Λόγος διαθέτει ειδική σελίδα για τη δημοσίευση της δράσης όλων των
Συλλόγων. Όμως υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια συνεργασίας.
Και μια σημείωση: Μερικοί αποφεύγουν τη συνεργασία
φοβούμενοι μην «απορροφηθούν» από τον Παγχαλκιδικό.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ. Ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι πρωτοβάθμιο σωματείο όπως οι Σύλλογοι όλων
των χωριών και είναι ισότιμος με αυτούς. Απλά, οι τοπικοί
Σύλλογοι εκφράζουν, εκπροσωπούν και εργάζονται για την
προβολή και τα συμφέροντα των χωριών τους ενώ ο Παγχαλκιδικός καταπιάνεται με θέματα και έργα που αφορούν σ’
ολόκληρη τη Χαλκιδική και σ’ όλους τους Χαλκιδικιώτες.
Γι’ αυτό καθένας σαν άτομο μπορεί και πρέπει να είναι
γραμμένος σε δυο Συλλόγους: Πρώτα στο Σύλλογο του χωριού του και ταυτόχρονα στον Παγχαλκιδικό. Γι’ αυτό και ο
Παγχαλκιδικός κρατάει τη συνδρομή του χαμηλή (15 ευρώ το
χρόνο).

- Μία 4ήμερη
19,20,21,22, Οκτωβρίου 2010 Κων/πολη, αξιοθέατα, Βόσπορος, Πριγκηπόνησα.
- Μία 6ήμερη
Παράλια Μ. Ασίας: Τσανάκαλε, Τροία, Αϊβαλί, Μοσχονήσια,
Πέργαμο, Σμύρνη, Έφεσο, Κουσάντασι, Παμούκαλε, Ιεράπολη, Προύσα.
ΣΧΟΛΙΟ : Ήταν η μεγαλύτερη εκδρομή όλων των χρόνων.
Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Παγχαλκιδικός βγήκε στο εξωτερικό. Ρεπορτάζ έχουν δημοσιευθεί στον Παγχαλκιδικό Λόγο.
• Η χορωδία
Η χορωδία και αυτό το χρόνο αποτέλεσε το πιο ζωντανό
και δυνατό τμήμα του Συλλόγου. Συνέχισε τακτικότατα κάθε
Τρίτη 8.30 -10 00 μ.μ. τα μαθήματα και πέρα από τις εμφανίσεις σε δικές μας γιορτές, έκανε δύο εξωτερικές εμφανίσεις.
Μία στις 23- Απριλίου 2010 στην εκπομπή Ιστορίες Πολιτισμού στην τι-βι 100, που μεταδόθηκε και σε επανάληψη μετά
δυο μέρες και γυρίστηκε σε DVD και μία άλλη σε μικρό φεστιβάλ χορωδιών στις 20-12-2010 στην αίθουσα Αλέξανδρος.
Η συμβολή του μαέστρου κ. Ν. Καλαϊτζή σημειώνεται ως
επιτυχημένη. Τα μαθήματα συνεχίζονται και υπάρχει σχεδιασμός για νέες εμφανίσεις.
• Το χορευτικό τμήμα
Είναι το νεογέννητο τμήμα του Συλλόγου. Ιδρύθηκε εφέτος, έχει ευρεία αποδοχή, τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη
7-8.15 μ.μ. και η πρώτη εμφάνιση υπολογίζεται για το τέλος
της περιόδου. Για ένα δίμηνο δίδαξε δωρεάν ο γυμναστής
κ. Νίκος Ράντος από την Αρναία τον οποίο ευχαριστούμε. Σήμερα διδάσκει η γυμνάστρια κ. Βασιλική ΤζιαμτζήΠαυλίδου.
ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ, ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Διαχειρισθήκαμε τα οικονομικά του Συλλόγου με κάθε
δυνατή οικονομία μέχρι το τελευταίο ευρώ και τις περισσότερες φορές εις βάρος των ατομικών μας πορτοφολιών.
Εδώ ας σημειωθεί ότι στις εκδρομές στις εκδηλώσεις παντού τα μέλη του δ.σ. πληρώνουν κανονικά όπως όλοι το
εισιτήριό τους, την πρόσκλησή τους, το μερίδιό τους, πέρα
από τους κόπους και το τρέξιμο της διοργάνωσης. Γι’ αυτό
σήμερα παρουσιάζεται ένα περίσσευμα που μας δίνει την
ευχέρεια να προγραμματίζουμε. Θα τα ακούσετε σε λίγο
από τον ταμία.
Η συνδρομή παραμένει 15 ευρώ. Χαμηλή για να μπορεί
να την πληρώνει ο καθένας και να μπορεί να πληρώνει και τη
συνδρομή στο Σύλλογο του χωριού του. ΄Αλλωστε η οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας δεν επιτρέπει ούτε λόγος
να γίνεται για αυξήσεις.. Ο διακανονισμός και η ρύθμιση που
έγινε από το απερχόμενο Δ.Σ. με τη διαγραφή των οφειλών
των παρελθόντων ετών πλην των δύο τελευταίων και η αυξημένη αποδοχή των προσπαθειών του δ.σ. για το ανέβασμα
του Συλλόγου, έφεραν εφέτος για πρώτη φορά στα χρονικά
του Παγχαλκιδικού το αποτέλεσμα: 470 άτομα πλήρωσαν
συνδρομές. Στο ρεκόρ αυτό συνετέλεσε και ο συνεργάτης επί
των εισπράξεων κ. Δημ. Μαντζανάρης στον οποίο ανήκουν
θερμές ευχαριστίες.
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Ο στόχος παραμένει και για φέτος.
• Και τώρα ο πρώτος στόχος: Η φιλοτέχνηση και τοποθέτηση του ανδριάντα του Αριστοτέλη στο ΑΠΘ.
Το άγαλμα στήθηκε και είναι μεγαλόπρεπο. Ο στόχος, το
όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Το έργο τελείωσε και έκλεισε.
Προσωπικά το επισκέπτομαι συχνά. Στέκομαι μπροστά του
τρίβω τα μάτια μου και αναρωτιέμαι, αναρωτώντας με : βλέπω καλά;
Το έργο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο άθλο που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα ο Παγχαλκιδικός. Και αυτό γιατί ο
δρόμος από την προκήρυξη του πανελλήνιου καλλιτεχνικού
διαγωνισμού, στον οποίο πήραν μέρος δέκα γλύπτες από όλη
την Ελλάδα, μέχρι την αξιολόγηση, την κατακύρωση, την κατασκευή, το στήσιμο και τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα
την 25η Αυγούστου 2010 δεν ήταν καθόλου εύκολος.
Ο Παγχαλκιδικός με τους εκπροσώπους του στην επιτροπή αξιολόγησης και παρακολούθησης του έργου, μαζί με
τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη που προανέφερα πάλεψε
με νύχια και με δόντια, με θάρρος και αποφασιστικότητα και
κατορθώθηκε πέντε μέρες πριν λήξει η θητεία των απερχόμενων πρυτανικών Αρχών, δηλαδή στις 25 Αυγ. 2010, να γίνουν
με μια λιτή και σεμνή τελετή τα αποκαλυπτήρια και να παραδοθεί το έργο στο μέλλον. Η τελετή απαθανατίστηκε και σε
DVD αλλά και στο 4ο τεύχος του Παγχαλκιδικού Λόγου και τη
γνωρίζουμε όλοι..
Τα ονόματα Αναστάσιος Μάνθος, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Αναστασία Τσατσάκου, Γιώργος Κατσάγγελος, Δημήτριος
Λυπουρλής, Αριστοτέλης Μέντσος, Βασίλειος Κάλφας, Σταύρος Αυγολούπης, Θεόδωρος Τσαμούρης και Μαρία Τσαμουρτζή, χαράχθηκαν ήδη στις σελίδες της ιστορίας του έργου και
ταυτόχρονα έχουν χαραχθεί μαζί με τα ονόματα των ευεργετών, δωρητών και συνδρομητών στις καρδιές μας ανεξίτηλα.
Τους ευχαριστούμε όλους .
Μαζί και το όνομα του γλύπτη Γιώργου Τσάρα, του καθηγητή που με την αρτιότητα του έργου του έκαμε όλους να
σιγήσουν και που σήμερα μόνο ύμνους εισπράττει. Συγχαρητήρια.
Το όλο εγχείρημα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν
υπήρχαν οι τρεις γενναιόδωροι πατριώτες-χορηγοί του έργου
που σήκωσαν στους ώμους τους τα τρία τέταρτα του βάρους
της συνολικής δαπάνης: Ο ιατρός κ. Γεώργιος Βαγιωνάς από
την Αρναία που πρόσφερε 60.000 ευρώ, ο αρχιτέκτων κ. Ορέστης Σιμώνης από τη Γαλάτιστα που πρόσφερε 18.000 ευρώ
και ο ιατρός κ. Μόσχος Μόσχος από το Πολύχρονο. Και τους
τρεις ο Παγχαλκιδικός με ευγνωμοσύνη τους ανακήρυξε
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ και τα ονόματά τους που έχουν ήδη
χαραχθεί στις καρδιές μας, θα χαραχθούν και στη χρυσή πινακίδα της Εστίας μας.
Μαζί και αρκετοί δημόσιοι φορείς και απλά μέλη και φίλοι
μας φίλων με τις επιχορηγήσεις οι μεν και τον «οβολό» τους οι
δε συνετέλεσαν να υπερκαλυφθεί η δαπάνη του έργου. Η όλη
προσπάθεια δηλαδή είχε το χαρακτήρα της πάνδημης συμμετοχής και ο ανδριάντας αποτελεί δώρο ολόκληρης της
Χαλκιδικής στο Πανεπιστήμιό μας.
Το άγαλμα στοίχισε 135.400 ευρώ.
Το τι επιδράσεις είχε το στήσιμο αυτού του ανδριάντα δεν
θα το αναλύσω, γιατί δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Ένα μόνο θα
σας πω : Εδώ και ενάμιση μήνα ο πρύτανης του ΑΠΘ κ. Γιάννης Μυλόπουλος αποφάσισε και έδωσε τις σχετικές εντολές

για να ιδρυθεί επιτέλους στο Πανεπιστήμιό μας Κέντρο Αριστοτελικών Σπουδών που όλοι ονειρευόμαστε και πασχίζαμε
να το δούμε στον τόπο μας.
Το Κέντρο, λέει ο κ. πρύτανης, θα είναι το πρώτο στον κόσμο
που θα μελετά το έργο και τις φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές
αναζητήσεις του μεγάλου ΄Ελληνα διαλεκτικού της αρχαιότητας,
αλλά και θα εκπαιδεύει προσελκύοντας επιστήμονες, μελετητές,
φιλοσόφους και φοιτητές από όλον τον κόσμο.
Είναι σύμπτωση ή είναι επίδραση; Απλά αναρωτιέμαι.
Πάντως ο Παγχαλκιδικός, όπως και να έχει το πράγμα, είναι
έτοιμος να βοηθήσει όπου και αν χρειαστεί, όταν και αν του ζητηθεί, αφού αυτός ήταν στόχος και πρόταση εδώ και χρόνια.
Ο «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Αγκαλιάστηκε από όλους με τόση τρυφερότητα και θέρμη
που μας εξέπληξε.
Με την καλαισθησία του , το διαλεχτό περιεχόμενο και την
επικαιρότητά του, έκανε πιο ζωντανή την παρουσία του Συλλόγου μέσα στην οικογένεια, αύξησε το κύρος και την εμπιστοσύνη του κόσμου μας και γι’ αυτό είδαμε δυο εκατοντάδες
νέα μέλη και όλους πρόθυμους να καταβάλουν τις συνδρομές τους και να μετέχουν με κάθε τρόπο στις εκδηλώσεις του
Παγχαλκιδικού.
Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία πότε θα κυκλοφορήσει το επόμενο τεύχος. Σε καλό μας. Φαίνεται ήταν κάτι που
έλλειπε κάτι που το ζητούσε ο κόσμος μας.
Εκδόθηκαν μέχρι σήμερα πέντε τεύχη με 2.500 αντίτυπα
το καθένα, που στέλνονται, πέρα από τα μέλη, παντού.
Τα πρώτα τέσσερα τεύχη εκδόθηκαν με δαπάνη του ιατρού κ. Γεωργίου Βαγιωνά και το 5ο και 6ο (που θα εκδοθεί
τον άλλο μήνα) με χορηγία του δικηγόρου κ. Αστερίου Γ. Ζωγράφου (εξ ιδίων). Τους ευχαριστούμε και θα τους αποδοθεί
ιδιαίτερη τιμή.
ΣΧΟΛΙΟ: Φυλάξτε το περιοδικό στη βιβλιοθήκη. Προηγουμένως αφήστε το να κυκλοφορήσει επάνω στο τραπέζι αρκετές μέρες ,να το πιάσουν στα χέρια όλοι στην οικογένεια..
Σε λίγα χρόνια τα περιοδικά αυτά θα γίνουν πολύτιμοι τόμοι,
χρήσιμοι σε όλους. Το περιοδικό δεν είναι μιας χρήσεως
όπως είναι η εφημερίδα. Στόχος μας ο ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μαζί με τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ της Λαογραφικής
Εταιρείας μας, και τις εκδόσεις άλλων φορέων, να αποτελέσουν μελλοντικά την εγκυκλοπαίδεια της Χαλκιδικής μας.
• Όμως το περιοδικό για να κρατηθεί, δεν είναι καθόλου
εύκολη υπόθεση.
΄Εχει δυο μεγάλες δυσκολίες.
Δυσκολία πρώτη:
Δυσκολία στην ανεύρεση αρθρογράφων. Γι’ αυτό καλούμε
όσους μπορούν να μας στέλνουν συνεργασίες. Ας μην είναι
επίκαιρες, θα δημοσιευτούν στα επόμενα τεύχη.
Δυσκολία δεύτερη:
Κάθε τεύχος κοστίζει 1.600 ευρώ συν ΦΠΑ για τα πρώτα
1.500 αντίτυπα. Τόσα ζητάμε κάθε φορά από τους χορηγούς
οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί. Τα υπόλοιπα τα βάζουμε από το ταμείο μας. Χρειάζονται λοιπόν αρκετά χρήματα..
Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πατριώτες, τους
δυναμένους να γίνουν και αυτοί χορηγοί σε ένα τεύχος από
τα επόμενα, το οποίο και θα φέρει το όνομά τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012
Α) Παραμένουν οι περυσινοί στόχοι :
1) Ο διπλασιασμός των μελών με το σύνθημα κάθε μέλος
να εγγράψει δύο νέα μέλη.
2) Η συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους Χαλκιδικιωτών που εδρεύουν και λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
3) Η τακτική έκδοση του περιοδικού μας.
4) Η συνέχιση της λειτουργίας όλων των τμημάτων που
ήδη λειτουργούν (χορωδία, χορευτικό, εκδρομικό, πολιτιστικό, πνευματικό με όλες τις δραστηριότητες αυξημένες) και η
ίδρυση νέων.
5) Ο εορτασμός των καθιερωμένων εθνικών επετείων.

• Ευχαριστίες
Πέραν των ευχαριστιών προς τους δωρητές και ευεργέτες, ευχαριστίες ανήκουν σε μια πλειάδα μελών: όπως
στα μέλη της επιτροπής έκδοσης του περιοδικού, στους
συγγραφείς των άρθρων, στους διακινητές των περιοδικών, στους καθημερινούς εργάτες, στους συντηρητές των
έργων του Συλλόγου κλπ., κλπ., που καθένας με τον τρόπο του συνέβαλε στην ανάδειξη Συλλόγου(Δεν τους ονοματίζω γιατί είναι πολλοί και φοβούμαι μήπως λησμονήσω
κάποιους).
Όλους τους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε και τους καλούμε για τη συνέχιση της στήριξης.

Β) Νέοι στόχοι
- Η ίδρυση του Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών. Η στήριξη με κάθε τρόπο, όπως προαναφέρθηκε της πρωτοβουλίας
του κ. Πρύτανη του ΑΠΘ.
- Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χαλκιδικής. Φροντίδα για την
επαναλειτουργία του.
- Η διερεύνηση της απόκτησης νέας αίθουσας-Εστίας που
να είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή και να προσεγγίζεται
ευκολότερα.
- Η συντήρηση των έργων του Συλλόγου. Το φυλάξαι τ’ αγαθά…
- Η ανασυγκρότηση της βιβλιοθήκης μας και ο πλουτισμός
της με όσα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και άρθρα έχουν
γραφεί και γράφονται για τη Χαλκιδική καθώς και όσα βιβλία έχουν γραφεί από Χαλκιδικιώτες, με σκοπό να διασωθεί
η ιστορία και ο πολιτισμός της ιδιαίτερης πατρίδας μας και
διευκολύνεται το έργο του κάθε ερευνητή της ιστορίας της
Χαλκιδικής.
- Η ίδρυση και άλλων τμημάτων μικρών ηλικιών.
- Η ίδρυση τμήματος νεολαίας-φοιτητών.
- Η διερεύνηση διοργάνωσης ημερίδας με θεματολογία
που θα επιλεγεί.
- Όσα τυχόν προταθούν κατά τη Γεν. Συνέλευση.

- Τέλος ευχαριστίες και συγχαρητήρια απευθύνω και μάλιστα θερμά, σε καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. ΄Ηταν όλοι τους
υπέροχοι. Δούλεψαν, έτρεξαν, ίδρωσαν, διέθεσαν πολύ χρόνο, άλλο τόσο κόπο, αλλά και χρήμα και είναι αυτοί που μαζί
οδηγήσαμε το Σύλλογο στην ανύψωση, στο ζωντάνεμα, γεγονός που το μαρτυράει η σημερινή αθρόα και πρωτοφανής
κοσμοσυρροή, όμοια της οποίας δεν ξανάγινε.
Απλώσαμε 130 καθίσματα και ισάριθμοι είναι οι όρθιοι
μέσα και έξω από την αίθουσα. Πρωτοφανές.
Εδώ κλείνει η έκθεση των πεπραγμένων και ο προγραμματισμός της νέας περιόδου.
Υπήρξε ολίγον κουραστικός και ίσως ανιαρός όπως κάθε
απολογισμός γιατί αναφέρεται σε κάτι γνωστό που ήδη ξεπεράστηκε. Όμως είναι επιβεβλημένη η απαρίθμηση και η καταγραφή των γενομένων και για να τηρείται το γράμμα του νόμου,
αλλά και για να πληροφορούνται όσοι έρχονται μια φορά το
χρόνο στην αίθουσα αυτή τις δράσεις και τις πράξεις του δ.σ.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Θεσσαλονίκη 16-1-2011
Μιχάλης Καρτσιώτης Πρόεδρος του Δ.Σ.

* * *

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Η Κυρία Ευρυδίκη Μασαλά-Μούστου, μαθηματικός, που υπηρέτησε ως καθηγήτρια για πολλά χρόνια στο Γυμνάσιο
Αρναίας (εξατάξιο τότε) εκτιμώντας την προσπάθεια για την έκδοση του περιοδικού, ανακοίνωσε στη Γεν. Συνέλευση ότι
αναλαμβάνει τη δαπάνη των 1.600 ευρώ που απαιτείται για την έκδοση ενός τεύχους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.
Η Γεν. Συνέλευση ευχαρίστησε με ένα θερμό χειροκρότημα τη δωρήτρια και το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή τη
δωρεά και αποφάσισε να της επιδοθεί το αγαλματίδιο του Αριστοτέλη σε απόδοση τιμής και ευχαριστίας.
Ερίτιμη Κυρία Μασαλά σ’ ευχαριστούμε.

* * *

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1965
Καλοῦνται οἱ ἀποφοιτήσαντες ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο Πολυγύρου τὸν Ἰούνιο τοῦ 1965, νὰ συμμετάσχουν
στὴν ἀδελφικὴ συνάντηση,
ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῆ τὸ προσεχὲς Θέρος 2011.
Ὁ τόπος καὶ ἡ ἡμερομηνία τῆς συναντήσεως θὰ ἀνακοινωθοῦν ἐγκαίρως.
Ἡ παρουσία τῶν καὶ τῶν συζύγων δὲν εἶναι ὑποχρεωτική, ἀλλὰ θὰ τὶς δοῦμε μὲ χαρά.
Παρακαλεῖσθε νὰ δηλώσετε ἐγκαίρως συμμετοχὴ στοὺς συμμαθητές:
-Νικόλαο Καψάλη, τηλ. 6978 302 342.
-Ἰωακεὶμ Παπάγγελο, τηλ. 6972 699 100.
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων και φορέων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του περιοδικού από
σχετικά σημειώματα που στέλνουν οι ίδιοι οι Σύλλογοι ή από συμμετοχή της διοίκησης του Παγχαλκιδικού ύστερα από πρόσκληση).

• Στη Γαλάτιστα

και ακολούθησε δεξίωση. Η παρουσία των Βαβδινών ήταν
καθολική. Η Ένωση αυτή είναι ένας από τους ζωντανότερους
Χαλκιδικιώτικους Συλλόγους με ζωντανή παρουσία, με δική
του στέγη, δική του εφημερίδα, δικές του εκδόσεις, δική του
χορωδία και άλλα τμήματα που μετέχουν σε ένα πλήθος εκδηλώσεων του συμμετέχουν όλο το χρόνο.
Στην εκδήλωση κλήθηκε και παρέστη ο πρόεδρος του
Παγχαλκιδικού ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.
Στις 23 Ιαν. οι Βαβδινοί έκαναν το χορό τους στη Νεφέλη
του Πανοράματος με επιτυχία. Παρόλο που πήραμε σχετική
πρόσκληση λόγω… γρίπης και άλλων υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατό να παραστούμε. Και του χρόνου.

Αναβίωσε και πάλι στη Γαλάτιστα, όπως κάθε χρόνο το έθιμο της Καμήλας την ημέρα των Θεοφανείων (6 Ιαν.) και της
Νύφης (7 Ιαν.). Η καμήλα είναι ένας ξύλινος σκελετός με επένδυση από χοντρά υφάσματα και ομοίωμα κεφαλιού καμήλας.
Κάτω από την καμήλα είναι τρία παλικάρια που την «περπατούν» με τους ήχους των ζουρνάδων και με συνοδεία δεκάδων νέων με τοπικές ενδυμασίες που χορεύουν ασταμάτητα.
Η όλη πομπή αφού τελειώσει η παρέλαση στην κεντρική πλατεία, γυρίζει όλο το χωριό με τα όργανα και με τραγούδια. Τη
δεύτερη μέρα γίνεται η αναπαράσταση του γάμου. Και τα δύο
έθιμα είναι πολύ γραφικά και συγκεντρώνουν πολύ κόσμο.
Στις εκδηλώσεις, που διοργάνωσε η τοπική Κοινότητα με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο, κλήθηκε και παρέστη ο πρόεδρος
του Παγχαλκιδικού.

• Ο Σύλλογος Πετροκερασιωτών, Μ.Α.Σ. Ομβριανός
Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος «ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ» που ιδρύθηκε το έτος 1953, με έδρα σήμερα τη
Θεσσαλονίκη, ύστερα από εξαιρετική συνεχή παρουσία στα
πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του τόπου για πενήντα και
πλέον χρόνια, παρουσίασε τα δύο τελευταία χρόνια απραξία.
Ήδη όμως, μας γνωρίζει με επιστολή του, απέκτησε νέο Δ.Σ.
το οποίο με εγκύκλιο προς τα μέλη του τα καλεί σε συστράτευση για μια νέα πορεία. Εξέδωσε ένα ωραιότατο λεύκωμαημερολόγιο με τα εξωκκλήσια του χωριού, προγραμμάτισε
το χορό του(20-2-2011) και ετοιμάζεται να επανεκδώσει την
ομώνυμη εφημερίδα, της οποίας η κυκλοφορία διεκόπη προ
διετίας ύστερα από μια επιτυχημένη πορεία 25 χρόνων.
Στο νέο πρόεδρο Γιώργο Κουκλιάτη και τον αντιπρόεδρο
Βασίλη Κωτούδη (που και οι δύο είναι και μέλη του Παγχαλκιδικού) και τα νεαρά παιδιά, ΄Ολγα Πολυμερά, Γιούλη Κουκλιάτη, Ηρ. Κουμπουρέλο, Γιώργο Τσιούμα, Εμμανουέλα Μέριανου, Πηγή Μανδώνα, Γιάννη Μαυρίδη και Αθ. Λειβαδιώτη,
που «μπήκαν» δυνατά για να αναστήσουν το θρυλικό ΟΜΒΡΙΑΝΟ αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Ο Παγχαλκιδικός θα στηρίξει την προσπάθειά σας όσο μπορεί.
Ας σημειωθεί ότι στην ίδρυση αυτού του Συλλόγου πρωτοστάτησε το 1953 ο σημερινός πρόεδρος του Παγχαλκιδικού.

• Στον Πολύγυρο
Στις 17 Δεκεμβρίου του 2010 έγινε η παρουσίαση του λευκώματος ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ο τόπος και οι άνθρωποι, που καταρτίσθηκε με επιμέλεια, πολύ κόπο και βάσανο από το Γιάννη
Κανατά και εκδόθηκε από το περιοδικό ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Η παρουσίαση έγινε με κάθε
επισημότητα στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου παρουσία
του Μητροπολίτη, των Βουλευτών, του Νομάρχη, του Δημάρχου και όλων των άλλων Αρχών και πλήθους κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα.
Το λεύκωμα παρουσίασαν ο δρ. αρχαιολόγος Ιωακείμ Παπάγγελος, ο φιλόλογος Αθανάσιος Χριστιανός και ο καθηγητής ιατρικής του ΑΠΘ Ιωάννης Τσίκουλας.
Την εκδήλωση οργάνωσε το περιοδικό ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ του
Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου.
Πρόκειται για μια μνημειώδη καλαίσθητη, έκδοση, με πλήθος φωτογραφιών και επιλεγμένων κειμένων δοκίμων τοπικών συγγραφέων, που αποτελεί ακριβή προίκα για τον Πολύγυρο. Περισσότερα γράφει η Μαρία Μπουλάκη στις επόμενες
σελίδες.
Στην εκδήλωση κλήθηκε και παρέστη ο Πρόεδρος του
Παγχαλκιδικού.
Σημειώνεται τέλος ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, το λεύκωμα θα παρουσιαστεί και στην
Εστία μας στις 6 Απριλίου 2011 από τον Παγχαλκιδικό σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο Τσουκαλάς (βλ. πρόγραμμα στην τελευταία σελίδα). Οι παρουσιαστές θα είναι οι ίδιοι.

• Ο Σύλλογος Ταξιαρχιωτών
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Ιαν. 2011 στην Εστία η
ετήσια γεν. συνέλευση των μελών του Συλλόγου Ταξιαρχιωτών
Θεσσαλονίκης, με λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. και αρχαιρεσίες για την εκλογή οργάνων διοικήσεως για τα έτη 2011-2012, τα
αποτελέσματα των οποίων έχους ως εξής: Δ.Σ.: Πρόεδρος Αστέριος Λυρτζής, Αντιπρόεδρος Γιώργος Ζιούπος, Γ. Γραμματέας Ρένος Κακαρίκας, Ταμίας Καμπνού Αναστασία, Κοσμήτωρ Χρήστος
Καραμούζης και μέλη Θωμάς Πάλλας και Αθανάσιος Μαναζής.
Ε.Ε.: Νικ. Ρανταβέλλας, Γ. Μαλανδρής και Γ. Καραμούζης.
Συγχαρητήρια συνάδελφοι και καλή δύναμη. Ο Παγχαλκιδικός ως ισότιμος αδελφός Σύλλογος είναι πάντα στη διάθεση για κάθε είδους βοήθεια και συνεργασία.

• Η Ένωση Βαβδινών
Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου στο εντευκτήριό της η ΄Ενωση Βαβδινών. Προηγήθηκε
Αγιασμός από τον ιερέα του χωριού, που ήρθε στη Θεσ/νίκη
ειδικά για να ευλογήσει τους εδώ ενορίτες του, προσφώνηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου, που εφέτος έκλεισε 90
χρόνια ζωής (ιδρύθηκε το 1920), στη και συνέχεια η χορωδία
τραγούδησε ωραία γιορτινά τραγούδια. Τέλος κόπηκε η πίτα

• Ο Σύλλογος Πολυγυρινών «Ο Τσουκαλάς»
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 στην
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Εστία η ετήσια γεν. συνέλευση του Συλλόγου Πολυγυρινών
Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ στην οποία κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε ευρεία συζήτηση των προβλημάτων
που απασχολούν το Σύλλογο και τη μελλοντική πορεία του
και πάρθηκαν αποφάσεις για την ενδυνάμωση και εντονότερη δραστηριοποίησή του. Το Δ.Σ. αποτελείται: Πρόεδρος Θωμάς Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος Μαρία Παν. Τσαμουρτζή,
Γραμματέας ΄Εφη Ζαμπούνη, Ταμίας Απόστολος Κεκιαφάνος,
Μπαλλή Καίτη, Αθανασίου Σοφία και Βασιλάκης Κλέων μέλη.

με τρόφιμα και με άλλα είδη πρώτης ανάγκης που διέθεσε,
ύστερα από ενέργειες του Συλλόγου, η εταιρία τροφίμων ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, προσφέρθηκαν στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο
Φίλλυρο 12-12-2010.
Στις 18-12-2010 τελέσθηκε από το Σύλλογο η καθιερωμένη Θ. Λειτουργία, στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Καλαμαριάς, με επιμνημόσυνη δέηση για τα εκλιπόντα μέλη του. Ακολούθησε δεξίωση στην οποία συγκεντρώθηκαν χρήματα για την ενίσχυση
άπορης οικογένειας της Ιερισσού.
Στις 9-1-2011 έγινε η κοπή της πίτας με γλέντι που είχε
εξαιρετικό κέφι.
Στις 23-1-2011 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα της ΙΛΕΧ με λογοδοσία
κλπ. και αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. που
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Μαίρη Παντελιάδου, Αντιπρόεδρος Νίκος Μπούλος, Γραμματέας Μαίρη Μητσάκα, Ταμίας Γιάννης Κόκκινος, και μέλη Δήμητρα Μανωλούδα, Αργύριος Καλαϊτζής και Αλέκα Μούτσιου. Ε.Ε.: Παπακων/
ντίνου Θεοδώρα,Βασίλης Πλάτσικας, Σαμαρά Μαίρη.
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο σας.

• Ο Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών
Την Κυριακή 23/1/2011 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Χαλκιδικιωτών Θεσσαλονίκης, με τον απολογισμό και την έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.,
με την εκλογή του νέου Δ.Σ., ενώ στο τέλος ακολούθησε η
κοπή πίτας του Συλλόγου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η συνέλευση του συλλόγου πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Στη συζήτηση μεταξύ των μελών, εκτός από τις πολιτιστικές δράσεις που
έγιναν ή προγραμματίζονται κυριάρχησε το θέμα των μεταλλείων χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική και η θέση του συλλόγου σε
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα απασχολήσει ολόκληρο τον Νομό στο άμεσο χρονικό διάστημα και αποφασίστηκε από τη συνέλευση η ενεργός δράση ενάντια σε κάθε ενέργεια που θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον του τόπου μας.
Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές, Πρόεδρος:
Γραμματική Καραβασιλικού. Αντιπρόεδρος: Βασίλης Αυγολούπης. Γραμματέας: Ευαγγελία Λούκα-Κορδαλή. Ταμίας:
Γιάννης Κ. Ζαχαράκης. Αναπλ. Γραμματέας: Λεμονιά ΑδραχτάΚόγια. Μέλη: Ελένη Κατρανστιώτη, Πέτρος Παπαθανασίου.
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο σας.

• Ο Σύλλογος Γοματιανών
Στις 25-1-2011 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο η κοπή
της πίτας. Στην εκδήλωση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ.,
τα παλαιά μέλη των Δ.Σ. και μέλη του Συλλόγου.
Στην εκδήλωση κλήθηκε και ο Παγχαλκιδικός και παρέστη
δια του Γεν. Γραμματέως του κ. Ι. Κοτσάνη.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2001 θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος
χορός του Συλλόγου στην ταβέρνα Αγκαλίτσας Νικ. Πλαστήρα 66 και με ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη και τους φίλους
να συμμετάσχουν. Καλή επιτυχία.

• Ο Σύλλογος Αγιοπροδρομιτών

• Ο Σύλλογος Βρασταμηνών

Τον Ιαν. 2011 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιοπροδρομιτών και συζήτησε θέματα για την παραπέρα πορεία του Συλλόγου έγινε συζήτηση για παραπέρα
δραστηριοποίηση του Συλλόγου, κυρίως σε συνεργασία με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο που έχει ιδρυθεί και δρα στο χωριό.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αγιοπροδρομιτών Θεσσαλονίκης είναι: Πρόεδρος Μαυρογιάννη Ελένη, Αντιπρόεδρος και
Γραμματέας Χαλικιάς ΄Αρης, Ταμίας Γραμμένος Κων/ντίνος και
μέλη: Αβράμης Βασίλειος, Εγγλέζου Σουλτάνα, Ανοιξιάς Αθανάσιος και Ουζούνη-Φραντζελοπούλου Μάγδα.

Στις 30-1-2011 ο Σύλλογος έκοψε στο χωριό την πίτα του
μέσα σε ένα γενικό κλίμα ευφορίας και παρουσία των αυτοδιοικητικών και άλλων τοπικών Αρχών.
Στις 4 -2-2011, το βράδυ, ο Σύλλογος, σε συνεργασία με
το Σύλλογο πολυτέκνων Χαλκιδικής πραγματοποίησαν πολύ
γλυκιά και θερμή εκδήλωση στην αίθουσα του πνευματικού
κέντρου του χωριού προς τιμή της μητέρας με απαγγελίες και
τραγούδια από τη χορωδία του ΚΑΠΗ του χωριού. Ακολούθησε δεξίωση και διασκέδαση όλων των παρευρεθέντων.
Στις 6-2-2011 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες με τα
εξής αποτελέσματα: Δ.Σ. Πρόεδρος Γκρίλη-Βασιλειάδου Μαρία, Αντιπρόεδρος Στοϊκούδη Άννα, Γ. Γραμματέας ΑγγελήΑρμενάκου Μαριέτα, Ταμίας Κουλουμδούρη ΄Αννα, Μέλη :
Τσολάκη Αρετή, Βούλτσιου-Κουγιώνη Ελευθερία, Σπανόπουλος Αλέξανδρος. Αναπληρωματικός: Σαράντης Ελευθέριος.
E.Ε. Πετρίτσης Βασίλειος, Καρατζιοβάλης Γεώργιος, Παρασκευοπούλου-Κυργιάννη Ελεάννα. Η θητεία είναι διετής
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο έργο σας
Στις 20-2-2011 ο Σύλλογος θα πραγματοποιήσει την ετήσιο
χορό του στο Αγγέχρημα, τέρμα Νεάπολης και καλεί όλους
τους Βρασταμηνούς και τους φίλους να είναι παρόντες.

• Η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Χαλκιδικής
Ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Αρναία με καταστατικό που
εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής το 1996 και είναι
ήδη μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικών Δυνάμεων.
Σκοπός της ΛΕΔ είναι η αρωγή προς τους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη με τη δημιουργία ομάδων: αιμοδοτών, διασωστών, δασοπυροσβεστών, παρατηρητών δασοπροστασίας,
διάσωσης εγκλωβισμένων ατόμων από σεισμούς, χιόνια και
υποβρυχίων αποστολών. Ήδη η ΛΕΔ Χαλκιδικής εντάχθηκε
το 2001 στο Εθνικό Εθελοντικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στο Συντονιστικό Όργανο της Χαλκιδικής. Η ΛΕΔ Χαλκιδικής συμμετείχε σε πολλά μικρά και μεγάλα συμβάντα: Στον εντοπισμό
των F5 που έπεσαν στη Σιθωνία, στην πτώση του Σινούκ, στις
φωτιές της Κασσάνδρας, στις πλημμύρες της Χαλκιδικής και

• Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών
Στις 4-12-2010 πραγματοποίησε συνεστίαση με επιτυχία
και με έσοδα από την εκδήλωση αγοράστηκαν δώρα και μαζί
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αλλού. Η ΛΕΔ διαθέτει δύο οχήματα 4Χ4, ένα πυροσβεστικό
πλήρως εξοπλισμένο, που τους παραχωρήθηκε από τη Νομαρχία Χαλκιδικής και ένα άλλο διασωστικό ιδιοκτησίας της
ΛΕΔ καθώς και δύο ταχύπλοα σκάφη με διασωστικό εξοπλισμό, ιδιοκτησίας των μελών της.
Η ΛΕΔ στις 15-16 Ιανουαρίου 2011 κάλεσε και δέχθηκε
στην Αρναία εκπροσώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικών Δυνάμεων Ελλάδας, το Σύνδεσμο Καταδρομέων
Λεμεσού Κύπρου και αντιπροσωπείες των ΛΕΔ Ν. Σερρών, Ν.
Πέλλας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Λάρισας, Ν. Καβάλας και Ν. Πιερίας για σύσφιξη των σχέσεων των μελών, για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και για την κοπή της πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας. Στη διάρκεια της τελετής της κοπής της πίτας,
που έγινε σε αίθουσα του Δημαρχείου Αρναίας παρουσία των
τοπικών Αρχών, η ΛΕΔ Αρναίας τίμησε τον πολεμιστή της ΕΛΔΥΚ το 1974 κ. Χρήστο Γ. Λαλιώτη για την ανδρεία που επέδειξε μαχόμενος κατά των εισβολέων Τούρκων. Τίμησε επίσης
και τον Γεώργιο Τσάτσαρο για τους κόπους που κατέβαλε για
την αγορά του δευτέρου οχήματος διασώσεως.
Η όλη εκδήλωση έκλεισε με γεύμα το μεσημέρι της Κυριακής στο Άλσος της Αγ. Παρασκευής, προσφορά της ΛΕΔ Χαλκιδικής. Στον πρόεδρο της ΛΕΔ Χαλκιδικής ΄Αγγελο Κατσάγγελο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την όλη διοργάνωση
της συνάντησης των ΛΕΔ.

* * *

Έντυπα και επιστολές που λάβαμε
Βιβλία

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλοι του καλλιτέχνη Γιάννη Τριάντη. Φ. Περίοδος ΙΑ΄ τεύχος 1, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. Ο τόπος και οι άνθρωποι. Λεύκωμα. Έκδοση του περιοδικού Πολύγυρος, του Λαογραφικού Ομίλου
Πολυγύρου. Επιμέλεια Γιάννη Δ. Κανατά. Πολύγυρος 2010.
Ιστορικό Ημερολόγιο 2011. Λεύκωμα αφιερωμένο στην
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Εκδόσεις: Ελεύθερη σκέψη
(Δωρεά του Χρήστου Ρανταβέλλα από τον Ταξιάρχη, μέλους
του Παγχαλκιδικού, ο οποίος, στις σελίδες του μήνα Δεκ. 2011
του Ημερολογίου, γράφει για την Επανάσταση στη Χαλκιδική,
τον Όλυμπο, τα Πιέρια και το Βέρμιο. Θερμά ευχαριστούμε).
Προσκυνηματικός Οδηγός της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Έκδοση της ίδιας
Ι. Μητροπόλεως, με επιμέλεια του πρωτοσύγκελού της Αρχιμανδρίτη π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη. Αρναία 2010.
Γιάννης Καραμίχος. Στην άκρη του νου. Ποιήματα... Μικρή
Φιλολογική Βιβλιοθήκη - Εκδόσεις Μπίμπη. Θεσσαλονίκη 2010.
Δημήτριος Ν. Κιηγμάς - Γεώργιος Β. Ρυζιώτης. Ανδριανούπολη - Κάραγατς - Νέα Ορεστιάδα, μια πόλη. Ορεστιάδα 2010.
Δρ Αριστείδης Κοσμίδης, χειρουργός. Υγεία. Διατροφή
και υγεία. Θεσσαλονίκη 2011.

Επιστολές
• Ο κ. Γεώργιος Χαλκιάς με επιστολή του (23-9-2010) μας
στέλνει ένα φωτοαντίγραφο επιστολής του Εμμ. Παπά προς
τον Αλ. Υψηλάντη με ημερομηνία 8-10-1820, ένα CD στο οποίο
ακούγεται ο όρκος της Φιλικής Εταιρείας καθώς και δύο φωτογραφίες: της σφραγίδας του Αλ. Υψηλάντη και της μαρμάρινης
προσωπογραφίας του που υπάρχει στο Κέντρο Πολιτισμού της
Οδησσού, πόλη την οποία ο επιστολογράφος μας επισκέφθηκε
το περασμένο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε θερμά.
• Ο κ. Γεώργιος Ζωγραφάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του Συλλόγου Φίλων Ιδρυμάτων Στεφάνου Κότσιανου,
μας έστειλε την από 20-12-2010 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών του προαναφερθέντος Συλλόγου στην οποία
αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση του Συλλόγου για την
υλοποίηση της διαθήκης του αείμνηστου Στέφανου Κότσιανου και για την διάσωση της περιουσίας του που κινδυνεύει. Τέλος καλεί τους θεσμικούς φορείς του τόπου «να παρακολουθούν με το επιβαλλόμενο ενδιαφέρον τα θέματα…».
Γιώργο παρακολουθούμε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
• Ο Σύλλογος Γοματιανών Θεσσαλονίκης με επιστολή
του (αρ. πρωτ. 30/28-1-2011) συγχαίρει το νέο Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού για την εκλογή του, εύχεται «ολόψυχα καλή δύναμη επ’ ωφελεία της Χαλκιδικής μας» και συνεχίζει: «Ο μικρός
μας Σύλλογος προσβλέπει στην ειλικρινή συνεργασία με τον
Παγχαλκιδικό Σύλλογο για να μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς του στόχους, που είναι η βοήθεια του χωριού μας για την
πολιτιστική ανάπτυξη και τη διατήρηση της πλούσιας ιστορίας
και παράδοσης. Ευελπιστούμε στη συνεχή υποστήριξή σας και
σας ευχόμαστε καλή επιτυχία».
• Το ίδρυμα Αγάπης – Στέγη Γερόντων Αρναίας με επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες του «…για τη επίσκεψη
που πραγματοποιήσατε στους ηλικιωμένους στις 30-12-2010
και για την προσφορά χρημάτων (1.000 ευρώ) για την κάλυψη
των πολλαπλών αναγκών του Ιδρύματος. Τέτοιου είδους κινήσεις αγάπης, συνεχίζει, αναγεννούν πραγματικά τους ηλικιωμένους και τους παρέχουν ανακούφιση και ψυχική γαλήνη».

Περιοδικά

Πολύγυρος. Τεύχος 60. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010. Έκδοση του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Εκδότης ο Γιάννης Κανατάς.
Το Κύτταρο Ιερισσού. Τεύχος 04/2010. Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «Κλειγένης».

Εφημερίδες

Τα Αηδόνια, εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Χαλκιδικής. Φ. 27. Δεκέμβριος - Ιανουάριος Φεβρουάριος 2011.
Η Νεικοπτελέμα, εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού
Στρατωνίου, Φ. 47 Νοέμβριος 2010.
Η Φωνή του Βάβδου, εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 108, Δεκέμβριος 2010.
Παλαιοχωρινά Νέα, εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 15. Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010.
Χαλκιδικιώτικα Νέα, εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης» Φ. 133.
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Πενήντα δύο νέα μέλη στο Σύλλογό μας.
Εγγραφέντα από 1.11.2010 μέχρι 17.1.2011
Αριθμός
Μητρώου

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

Οικονόμου Δ. Αθανάσιος
Ποιμενίδου Στέλλα
Κουτσού Ευαγγελία
Γερονικολάου Αθανάσιος
Γερονικολάου Γεώργιος
Καραλή Δάφνη
Βενετόπουλος Κλεάνθης
Μάντσιος Βασίλειος
Καΐση-Λαμπρίδου Στέλλα
Βαγιωνά Αργυρή
Κεχαγιάς Χρήστος
Σταματίου Παναγιώτης
Βογιατζής Χρήστος
Πάχτας Αστ. Χρήστος1
Καραστέργιος Θ. Αστέριος
Καμπασακάλης Βασίλειος
Καμπασακάλης Ιωακείμ
Κατσιαμούρης Γεώργιος
Κέκερης Νικόλαος
Μαυρίδης Αναστάσιος
Σεβαστάς Δημήτριος
Κατραντσιώτης Γεώργιος
Κέκερης Ιωάννης
Παπαδοπούλου Ελένη
Πομάκης Γ. Αθανάσιος
Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης2

Πετροκέρασα
Τρίλοφος
Βάβδος
Βράσταμα
Βράσταμα
Νικήτη
Λιβάδι
Νικήτη
Θεσσαλονίκη
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Νικόλαος
Αρναία
Ταξιάρχης
Ν. Φλογητά
Γαλάτιστα
Μεγ. Παναγία
Αρναία
Θεσσαλονίκη
Γαλάτιστα
Νικήτη

870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895

Αριθμός
Μητρώου

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Καϊμάκη Χαρίκλεια
Καραμίχου Μαρία
Βασιλάκης Νικόλαος
Λαφαζάνης Αργύριος3
Κωνσταντινίδου Σοφία
Καραμπούτα Αλεξία
Παπαπαύλου Ευανθία
Παπαχρήστου-Γκατζώλη Αικ.
Βατζόλας Μιλτιάδης
Γιουζέπας Γεώργιος
Παπαθεοχάρης Αθανάσιος
Γιαννακάρη Μίνα
Γιαννακάρη Ελένη
Πάππα Όλγα
Γκάγκανος Αθανάσιος
Κορδέλα Βασιλική
Καϊμάκη-Βλάχου Μαλαματή
Κατραντσιώτης Ελευθέριος
Καρατσές Βασίλειος
Ψυχούλας Δημήτριος
Ζωγράφου-Αξιώτη Αικατερίνη
Ζαμάνης Άγγελος
Ζιούπου Χρυσάνθη
Θεοχαρίδου Μαρία
Σαμαράς Ιωάννης
Καμπάνη-Μιρμιρόγλου Αναστ.

Βασιλικά
Αρναία
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Πετροκέρασα
Θεσσαλονίκη
Ταξιάρχης
Γεροπλάτανος
Αγ. Πρόδρομος
Γομάτι
Αρναία
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Ιερισσός
Στρατονίκη
Κασσάνδρα
Γαλάτιστα
Μ. Παναγία
Αρναία
Αρναία
Αρναία
Μ. Παναγία
Ταξιάρχης
Χαλάστρα
Αρναία
Βάβδος

896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921

1. Δήμαρχος Δήμου Αριστοτέλη, 2. Δήμαρχος Δήμου Σιθωνίας, 3. Βουλευτής Χαλκιδικής

* * *

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ
ρομόναχο π. Παύλο Ξηροποταμηνό.
11.00, Τέλεση Αγιασμού, με εμβάπτιση του Τιμίου
Ξύλου.
ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
17.00, Παράκληση προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό.
18.00, Ακολουθία των Νυμφίων.
18.4.2011. Μεγάλη Δευτέρα
7.00-9.30, Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
9.30, Ασπασμός και τελετή αποχαιρετισμού.
10.00, Αναχώρηση με τιμητική συνοδεία για Αρναία,
Ουρανούπολη, Άγιον Όρος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ
16.4.2011. Σάββατο του Λαζάρου
18.00, Επίσημη υποδοχή, με πυροβολισμούς, κωδωνοκρουσίες, φιλαρμονικές και προσφωνήσεις στην
είσοδο του χωριού.
18.30, Πομπή προς τον Ι. Ναό και ασπασμός του Τιμίου Ξύλου εντός του Ναού.
19.00, Μέγας εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγ. Όρους και Αρδαμερίου κ.κ. Νικοδήμου, με θείο κήρυγμα.
17.4.2011. Κυριακή των Βαΐων
7.30, Θεία Λειτουργία με λειτουργό τον Αγιορείτη Ιε46

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 2011
Ημερήσια εκδρομή: Λιτόχωρο
(εκκλησιασμός), Αμπελάκια, Αγιά,
Αγιόκαμπος,Βελίκα (γεύμα)

Κυριακή
30 Ιανουαρίου

Αναχώρηση ώρα 8.00΄π.μ.
Από πλατεία καπετάν Χάψα. Δηλώσεις στην
υπεύθυνη κ. Μάχη.
Το άτομο 15 ευρώ

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 2011
Σάββατο και Κυριακή
12 και 13 Φεβρουαρίου

Διήμερη εκδρομή στο Μελένικο της
Βουλγαρίας
Τιμή το άτομο 50 ευρώ που περιλαμβάνει
το λεωφορείο και τη διανυκτέρευση σε
ξενοδ. 4*

Πέμπτη
17 Φεβρουαρίου

Κοπή πίτας με τα μέλη των Δ.Σ. των
αδελφών Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
της Θεσσαλονίκης

Τετάρτη
23 Φεβρουαρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Κυριακή Αποκριάς)
Ώρα 13.00΄
Μεσημέρι.

Διάλεξη από τη φιλόλογο κ. Ηλέκτρα Μ.
Παπαθανασίου με
Θέμα: Τι είναι η Ιστορία
Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τιμή πρόσκλησης
25 ευρώ το άτομο
με όλα πληρωμένα.
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΩΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΑΓΟΡΑ

Αναχώρηση ώρα 8.00΄π.μ.
Υπεύθυνος Αρχηγός ο κ. Ι. Κοτσάνης.
Φροντιστής ο κ. Θ. Τσαμούρης.
Δηλώσεις συμμετοχής
στην κ. Μάχη Κωστοπούλου.
Στην Εστία του Συλλόγου
Ώρα 8.00 μ.μ.
Υπεύθυνος ο πρόεδρος του Συλλόγου
6946/470157
Στην Εστία ώρα 8.00΄μ.μ.
Η κ. Παπαθανασίου υπηρέτησε ως φιλόλογος
καθηγήτρια στο τότε Γυμνάσιο Αρναίας.
Στο κοσμικό Κέντρο PRIVE (Πριβέ) όπου και
πέρυσι. Επάνω στο δρόμο προς Περαία, αμέσως
μετά την είσοδο του Αεροδρομίου.
Τηλ. Κέντρου2310/475-101
και κιν. 6945101-522
Υπεύθυνος για δηλώσεις και κρατήσεις ο κ. Ιω.
Κοτσάνης
2310/ 424-331 κιν.6936950188

Μ ά ρ τ ι ο ς 2011
Τετάρτη
9 Μαρτίου
Τετάρτη
16 Μαρτίου
Κυριακή
20 Μαρτίου
Κυριακή
27 Μαρτίου

Τετάρτη
30 Μαρτίου

Ομιλία από τον αρχιτέκτονα
κ. Ορέστη Σιμώνη με θέμα:
Η κρίση και η Χαλκιδική
Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής
του Γιάννη Καραμίχου με τίτλο: «Στην άκρη
του νου»

Στην Εστία ώρα 20.00΄. Υπεύθυνοι: Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου και ο κ. Ζαφείρης Ι. Οικονόμου.

Στέψη της προτομής του καπετάν Χάψα
στην ομώνυμη πλατεία και σύντομη ομιλία
από το Γιάννη Σαμαρά.

Στην Εστία ώρα 20.00΄. Παρουσιάζει ο φιλόλογος
δρ. Τάκης Κοσμάς. Απαγγέλλουν η κ. Θεώνη
Κοσμά και η φιλόλογος κ. Ηλέκτρα Παπαθανασίου
Αναχώρηση ώρα 8.00΄από πλατεία καπ. Χάψα.
Το άτομο 15 ευρώ. Υπεύθυνος ο κ. Θόδωρος
Τσαμούρης. Δηλώσεις στην κ. Μάχη 2310/413053 και 6932/474037.
Ώρα 10.30. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία
με τον πολιτιστικό Σύλλογο του Γιάννη Τριάντη.
Στο τέλος θα παρατεθεί μικρή υπαίθρια δεξίωση.

Παρουσίαση του νέου βιβλίου
«Προσκυνηματικός Οδηγός της Ι.
Μητροπόλεως Ιερισσού», που έγγραψε ο
πρωτοσύγκελλός της Αρχιμ. π. Χρυσ.
Μαϊδώνης.

Στην Εστία ώρα 20.00΄.
Το παρουσιάζει ο συγγραφέας. Προλογίζει ο κ.
Δημήτρης Κύρου.
Με προβολή εικόνων από όλα τα χωριά της
Μητροπόλεως.

Ημερήσια εκδρομή
Αρχαία Πέλλα-Μίεζα-Νάουσα-Έδεσσα και
πέριξ
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Α π ρ ί λ ι ο ς 2011
Παρασκευή
1 Απριλίου

Τετάρτη
6 Απριλίου
Κυριακή
10 Απριλίου
Τετάρτη
13 Απριλίου

Σάββατο 16 και
Κυριακή των Βαίων
17 Απριλίου
Μεγάλη Τρίτη
19 Απριλίου

Μετάβαση στο Μοναστήρι Αγ. Γρηγορίου
του Παλαμά στα Κουφάλια προς
παρακολούθηση των Δ΄ Χαιρετισμών.

Αναχώρηση ώρα 16.00. Το άτομο 10 ευρώ.
Ελάχιστος αριθμός 30 ατόμων για την
πραγματοποίηση. Δηλώσεις στην κ. Μάχη
2310/413-053

Ώρα 20.00΄στην Εστία.
Παρουσίαση του Λευκώματος: Πολύγυρος, Το παρουσιάζουν ο Ι. Παπάγγελος, Αθαν.
ο τόπος και οι άνθρωποι, του Γιάννη Κανατά Χριστιανός και ο Ι. Τσίκουλας. Σε συνεργασία με
το Σύλλογο Πολυγυρινών
Ημερήσια εκδρομή στους Φιλίππους΄Ωρα αναχώρησης 8.00΄ Από πλατεία Χάψα.
Καβάλα και πέριξ
Αρχηγός υπεύθυνος Θ. Τσαμούρης.
Το άτομο 15 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Μάχη
Στην Εστία ώρα 20.00΄
Μια βραδιά με τη λογοτέχνιδα Άννα
Την παρουσιάζει η φιλόλογος κ. Μαρία
Κομνιανίδου. Θέμα:
Παπαδοπούλου με ενδιάμεσες απαγγελίες και
Ωδή στον έρωτα και στην αγάπη.
μουσική.
Ο Τίμιος Σταυρός στα Πετροκέρασα..
Επίσκεψη κατά μόνας και κατά βούληση με Ι.Χ.
Άφιξη και υποδοχή Σάββατο ώρα 17.30΄.
Πληροφορίες στον πρόεδρο του Συλλόγου
Προσκύνηση όλη μέρα την Κυριακή των
2310/318-840 και 6946/470-157. Βλέπε
Βαΐων.
πρόγραμμα σε άλλη σελίδα.
Δεκτές προσφορές ανδρικών ειδών (όχι
Μετάβαση κλιμακίου του Δ.Σ. στις
κοστούμια) ή χρημάτων από σήμερα στον
Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας για
κ. Πάνο Βερροιώτη 304-191 και 6972 984506 στα
προσφορά ειδών ένδυσης και υπόδησης
γραφεία: Δευτ. και Τετάρτη
6.30΄-8.30΄ και κάθε Τρίτη 7.00΄-10.00΄.

Μ ά ι ο ς 2011
Κυριακή
8 Μαΐου
(μετά του Θωμά)

Ημερήσια εκδρομή σε: Καλίνδοια, αρχαία
Στάγειρα, σημερινά Στάγειρα με συνοδό
τον ανασκαφέα κ. Κ. Σισμανίδη.

Τριήμερη εκδρομή σε ΜοναστήριΠεριστέρι-Κρούσοβο-Περλεπέ-ΑχρίδαΚυριακή Δευτέρα και Τρίτη
Αξιόλογα Μοναστήρια. Αρχηγός κ.
22-23-24 Μαΐου
Θεόδωρος Τσαμούρης.
Φροντιστής κ. Ιωάν. Κοτσάνης

Αναχώρηση ώρα 8.00΄από την πλατεία καπ.
Χάψα (Βούλγαρη).
Το άτομο 15 ευρώ. Δηλώσεις στην κ. Μάχη.
Κωστοπούλου.
Αρχηγός-φροντιστής εκδρομής ο πρόεδρος του
Συλλόγου
Αναχώρηση ώρα 8.00΄από πλατεία καπετάν
Χάψα.
Δηλώσεις στην κ. Μάχη (τηλ. ανωτέρω). Τιμή 100
ευρώ περίπου το άτομο. Απαραίτητη ταυτότητα
ή διαβατήριο.

Ι ο ύ ν ι ο ς 2011
Εορτασμός της 190ής επετείου της μάχης
των Βασιλικών του 1821 και της θυσίας του
Κυριακή της Πεντηκοστής
καπετάν Χάψα και των παλικαριών του.
12 Ιουνίου
Η μετάβαση της χορωδίας με λεωφορείο
δωρεάν.
Πολυήμερη εκδρομή στην Ιταλία με
Δευτέρα 20 πιθανόν ως την
πλούσιο πρόγραμμα, που θα καταρτισθεί
Κυριακή 26 Ιουνίου 2011
ύστερα από προσεκτική έρευνα..

Στην Ι. Μ. της Αγίας Αναστασίας και στο Μνημείο.
Σε συνεργασία με τους Δήμους Θέρμης (Βασιλικά)Πολυγύρου (Γαλάτιστα)-Σιθωνίας (Συκιά).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα δημοσιευθεί
στο επόμενο τεύχος.
Οι ακριβείς ημερομηνίες και το κόστος (θα
είναι φθηνή) θα ανακοινωθούν με νεότερη
ειδοποίηση. Δηλώσεις από τώρα στον κ. Ι.
Κοτσάνη 6936950188

1. Για δηλώσεις συμμετοχής στις εκδρομές και στις άλλες εκδηλώσεις, να απευθύνεστε στην κ. Μάχη Κωστοπούλου στα τηλ. 2310.413.053 και
6932.474.037, εκτός αν στο πρόγραμμα ορίζεται άλλος υπεύθυνος.
2. Ως σημείο αναχώρησης για όλες τις εκδρομές ορίζεται η προτομή του καπετάν Χάδα στην ομώνυμη πλατεία τέρμα Βούλγαρη.
3. Για συμμετοχή στις διήμερες και πολυήμερες εκδρομές, καταβάλλεται, ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής, το μισό της τιμής του
εισιτηρίου γιατί στέλνουμε προκαταβολές στα ξενοδοχεία.
4. Τυχόν τροποποιήσεις, προσθήκες, ακυρώσεις νέων εκδηλώσεων κ.λπ. θα γνωστοποιούνται με SMS προς τα μέλη.
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