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Σταύρος Αυγολούπης,
Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών
IωακεIμ Aθ. Παπάγγελος,
Το «πρώτο πόδι»…(ή, πως σβήνουμε την ιστορία μας)
Απογραφή Χαλκιδικής 1530
Η ζωή και το έργο του Μητροπολίτη Ιερισσού,
Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Σωκράτη Σταυρίδη
(1866-1944)

Ιδιοκτήτης: Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Εκδότης - Διευθυντής: Μιχαήλ Θ. Καρτσιώτης, Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ»:Ο ζωγραφικός πίνακας

Χορηγός της έκδοσης του ογδόου τεύχους
είναι ο ιατρός
κ. ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ.
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Δημήτριος Θ. Κύρου,

Αθανάσιος Σμαραγδής,

Σελιδοποίηση, Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, Ι. Αντωνιάδης-Θ. Ψαρράς
Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310.466.776
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Νίκος Εμμ. Παπαοικονόμου,

Επιτροπή Έκδοσης:
Αυγολούπης Σταύρος, Καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ
Καραμίχος Ιωάννης, Φιλόλογος
Καρτσιώτης Μιχαήλ, τ. Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Δ.Σ.
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
Παπάγγελος Ιωακείμ, Αρχαιολόγος
Τσαμουρτζή Μαρία, Αρχιτέκτων
Τσίκουλας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

Το περιοδικό εκδίδεται με χορηγίες συμπατριωτών
και φίλων και αποστέλλεται δωρεάν.
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«H αρετή λάμπει κι ύστερα από τον θάνατο.»
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Ηλέκτρα Παπαθανασίου,
Η Πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία
(άλλοτε και τώρα)
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Θεόδωρος Τσαμούρης,
Καθ’ α ή φύσις ουδέν ατελές και είς μάτην ποιεί…..
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Γιάννης Χ. Καραμίχος,
του Πάνου Βερροιώτη

13

Θανάσης Οικονόμου,
Οδυσσέας Ελύτης «Αξιον Εστί»
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Γερακίνα Ν. Μυλωνά,
Ξαναδιαβάζοντας την «Κασσανδρινή»
του Γιώργου Παραλή
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Αγγελος Δ. Σμάγας,
Ο «πέτρινος παράδεισος»
του Κωνσταντίνου Βλαχογιώργου
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Μιχάλης Καρτσιώτης,
Βιβλιοπαρουσίαση:

Εικόνα εξωφύλλου: Πίνακας του Πάνου Βερροιώτη, η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
(βλέπε ανάλυση στη σελίδα 13).
Εικόνα οπισθοφύλλου: Το πρωτοσέλιδο του πρώτου τόμου του
Παγχαλκιδικού Λόγου.

Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ του Βασ. Πάππα
Γιάννης Δ. Κανατάς,
Σαν απόψι τέτοια μέρα...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης (Πετροκέρασα)
Αντιπρόεδρος: Πάνος Βερροιώτης (Πολύγυρος)
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσάνης (Αρναία)
Ταμίας: Αβράμ Παπαδόπουλος (Βράσταμα)
Έφορος: Ζηνοβία Ιππ. Πάχτα (Αρναία)
Μέλος: Ιωάννης Σαμαράς (Αρναία)
Μέλος: Θεόδωρος Τσαμούρης (Αρναία)
Μέλος: Ζαφείρης Ι. Οικονόμου (Γαλάτιστα)
Μέλος: Ανδρομάχη Κωστοπούλου (Άθυτος)
Αναπληρωματικό μέλος
Άννα Εμμανουήλ (Αγ. Νικόλαος)
Εξελεγκτική επιτροπή
Αργύρης Κυπαρισσάς (Μεταγγίτσι)
Φώτης Ταλέας (Νέα Ρόδα)
Γιώργος Ζιούπος (Ταξιάρχης)
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Γιάννης Τσίκουλας (ευθυμογράφημα)
Ο, τι θυμάμαι από παιδί
Του κρέας μας του θ’κο μας
(Του ανάμ’ που άφκα κι η κίντνους που πέρασα)
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Οι νέοι Διευθυντές των Σχολείων μας
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ΠΟΙΗΣΗ: Ανέκδοτα ποιήματα του Ν. Βασιλάκη
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Η δράση του Συλλόγου μας
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
και φορέων
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Νέα της Χαλκιδικής μας
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Έντυπα και επιστολές που λάβαμε
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Νέα μέλη του Συλλόγου
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Τα τμήματα που θα λειτουργήσουνε εφέτος
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ΙΔΡΥΘΗΚΕ
«ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σταύρος Αυγολούπης
Καθηγητής Αστρονομίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ίδρυση του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών είναι πλέον το μεγάλο γεγονός που κάθε Χαλκιδικιώτης δικαιούται να θεωρήσει ως δικαίωση των πολυετών επιθυμιών και ευχών του. Όλοι οι Φορείς και οι Σύλλογοι του Νομού μας εξέφραζαν πάντοτε μία τέτοια επιθυμία που έφθανε μάλιστα πολλές φορές και τα όρια της
αγωνίας και της ανταγωνιστικότητας.
Η ίδρυση του ‘‘Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών’’ (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και στα άρθρα του κανονισμού λειτουργίας του, που ψήφισε η Σύγκλητος στην
με αριθμό 2837/6-7-11 συνεδρίασή της είναι απόφαση μέγιστης ιστορικής σημασίας για το Πανεπιστήμιό μας και
τη χώρα μας.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Νόμος με αριθμό 3685/16-7-2008, άρθρο 11 για την Ανώτατη Εκπαίδευση έδινε τη δυνατότητα της ίδρυσης
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.
Αυτό το θεώρησα ως μεγάλη ευκαιρία για την ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αριστοτελικών Μελετών στα Αρχαία Στάγειρα, στη γενέτειρα του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη, που με τόση μεγάλη επιτυχία ανέσκαψε και ανέδειξε ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Σισμανίδης. Γι’αυτόν τον λόγο απευθύνθηκα τότε εγγράφως (17-2-2009) προς τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Μάνθο Αναστάσιο, που το δέχθηκε με πολύ ευνοϊκά σχόλια και
προς τον Νομάρχη Χαλκιδικής κ. Ζωγράφο Αστέριο.
Το κλίμα στην Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας ήταν αρκετά ευνοϊκό, διότι ο προϊστάμενός της κ. Αλεξιάδης
Αντώνιος σε συνεργασία με το Δήμαρχο κ. Βλαχόπουλο Μιχάλη του Δήμου Ακάνθου – Σταγείρων είχαν προχωρήσει, με τη βοήθεια της Νομαρχίας, σε προτάσεις χρηματοδότησης κτιριακών εγκαταστάσεων στα Αρχαία Στάγειρα
με στόχο την δημιουργία υποδομών για την οργάνωση εκδηλώσεων προς τιμή του Αριστοτέλη.
Οι προτάσεις αυτές συμπληρώθηκαν αργότερα με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσε ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής Αστρονομίας κ. Κυλάφης Νικόλαος, λόγω της μεγάλης εμπειρίας του σε ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου.
Η ΙΔΡΥΣΗ
Η πραγματοποίηση όμως αυτού του μεγάλου στόχου άρχισε να παίρνει την αναγκαία δρομολόγησή του από τη
στιγμή που απευθύνθηκα στην συνάδελφο κ. Δήμητρα Σφενδόνη – Μέντζου, καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., επιστήμονα διεθνούς κύρους και με εγνωσμένο έργο στη μελέτη της Αριστοτελικής φιλοσοφίας και σκέψης και με μεγάλη ερευνητική /διδακτική /συγγραφική δραστηριότητα. Η κ. Σφενδόνη με
σπάνιο ενθουσιασμό και ερευνητικό πάθος και σε συνεργασία με τον νέο Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Μυλόπουλο Ιωάννη, που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανθρωπιστικές σπουδές, κατόρθωσαν, στις 6 Ιουλίου 2011 η Σύγκλητος
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της, με αριθμό 2837 να αποφασίσει την ίδρυση
στο Α.Π.Θ. Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) υπαγόμενου στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, η οποία θα το εποπτεύει και το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική ιδρυτική απόφαση.
Στην ίδια συνεδρίασή της (2837/6-7-11) η Σύγκλητος –με εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου- αποφάσισε τη
συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΔΙ.Κ.Α.Μ. από τους κ.κ.
1. Σφενδόνη - Μέντζου Δήμητρα, καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ως Πρόεδρο,
2. Σειραδάκη Ιωάννη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής , ως Αναπληρωτή Πρόεδρο,
3. Σκούρα Ζαχαρία, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, ως Γενικό Γραμματέα,
4. Αντωνίου Ιωάννη, καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, ως Ταμία,
5. Αυγολούπη Σταύρο, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
6. Κουρεμένο Θεόκριτο, αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας και
7. Σιάσο Λάμπρο, καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας.
και διαβίβασε στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. το σχετικό σχέδιο Π.Δ. ίδρυσης του ΔΙ.Κ.Α.Μ.
Από τα εννέα άρθρα της Ιδρυτικής Απόφασης, που διέπουν τη λειτουργία του ΔΙ.Κ.Α.Μ., ενδεικτικά αντιγράφω
ως έχει το Άρθρο 2.
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ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Α. Σκοπός του ΔΙ.Κ.Α.Μ. είναι:
α. Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του Αριστοτελικού έργου, σε ένα εύρος
θεμάτων που καλύπτουν το φάσμα των βασικών κλάδων φιλοσοφίας, ανθρωπιστικών σπουδών, νομικών/ πολιτικών επιστημών, φυσικών και μαθηματικών επιστημών, επιστημών υγείας και τεχνολογικών επιστημών.
β. Η εξειδίκευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη του έργου του Αριστοτέλη σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους κλάδους των ανωτέρω επιστημών, καθώς και η κατάρτιση ειδικών ερευνητών.
Β. Αντικείμενο του ΔΙ.Κ.Α.Μ. είναι:
α. Η μελέτη του Αριστοτελικού έργου ως βασικού πυλώνα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνικού πολιτισμού στη διαχρονική του διάσταση, καθώς και του Ευρωπαϊκού και εν γένει Δυτικού πολιτισμού.
β. Η μελέτη της Αριστοτελικής παράδοσης σε άλλους λαούς και πολιτισμούς.
Γ. Το ΔΙ.Κ.Α.Μ. πραγματώνει τους σκοπούς του:
α. Με τη συνεργασία των Μονάδων Ερευνας και Μελέτης που λειτουργούν στο Κέντρο, με Σχολές και Τμήματα
του Α.Π.Θ., ή άλλων ημεδαπών και αλλοδαπών Α.Ε.Ι. και με Ερευνητικά Κέντρα. Η συνεργασία του Κέντρου
με ημεδαπά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά Ινστιτούτα πραγματοποιείται στο πλαίσιο: 1)Προγραμματικών Συμφωνιών 2) Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ., καθώς και 3) Διμερών /Πολυμερών Διακρατικών Μορφωτικών Συμβάσεων Επιστημονικών
Ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι ανωτέρω Συνεργασίες υπογράφονται από τον Πρύτανη.
β. Με τη συνεργασία με φορείς Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, για τη διεξαγωγή Σεμιναρίων, Επιστημονικών
Συνεδρίων, Συμποσίων (colloquia), Διαλέξεων και μορφωτικών εκδηλώσεων για τη μελέτη και προβολή του
Αριστοτελικού έργου.
γ. Με τη δημοσίευση των μελετών και των πορισμάτων των ερευνών που πραγματοποιούνται στο Κέντρο, ή που
έχουν εκπονηθεί έξω από αυτό και υποβάλλονται προς δημοσίευση από συγγραφείς, μετά από έγκριση από το
αρμόδιο όργανο.
δ. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για το Αριστοτελικό έργο και την ψηφιοποίηση βιβλίων και
χειρογράφων που αφορούν σε αυτό.
ε. Με τη δημιουργία βιβλιοθήκης, τόσο συμβατικής, όσο και ψηφιακής, που θα εξυπηρετεί τους ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς του Κέντρου.
στ. Με την έκδοση ειδικού περιοδικού του Κέντρου.
ζ. Με τη δημιουργία ιστοσελίδας και κάθε άλλης πρόσφορης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για τη διεθνή προβολή
των δραστηριοτήτων του Κέντρου και την προώθηση συνεργασιών ερευνητικού και διδακτικού χαρακτήρα.
η. Με την προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.
θ. Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Στις 30 Αυγούστου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Μ. πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίαση, όπως
ορίζει η ιδρυτική απόφαση, και όρισε το Επιστημονικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του
Δ.Σ. που αναφέρθηκαν προηγουμένως και άλλοι εννέα (9) επιστήμονες των κάτωθι κλάδων:
«Φιλοσοφίας, ανθρωπιστικών σπουδών, νομικών / πολιτικών επιστημών, φυσικών και μαθηματικών επιστημών,
επιστημών υγείας και τεχνολογικών επιστημών, οι οποίοι είναι, είτε ειδικοί στο έργο του Αριστοτέλη είτε συμβάλλουν με την ερευνητική / διδακτική /συγγραφική δραστηριότητά τους στην καλλιέργεια και προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης του Αριστοτελικού έργου».
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια επιλέχθηκαν εννέα επιστήμονες καθηγητές από τα διάφορα Πανεπιστήμια της
χώρας μας καθώς και επιστήμονες Έλληνες και αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έτσι
ολοκληρώθηκε το δεκαεξαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο.
Μετά τον ορισμό και του Επιστημονικού Συμβουλίου θεωρήσαμε με τον Πρόεδρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Καρτσιώτη Μιχάλη απαραίτητη την δημοσιοποίηση της ίδρυσης του «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» μέσα από τον ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ, την περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», διότι ο Σύλλογος αυτός έδωσε πρόσφατα, πριν ακριβώς ένα
χρόνο, μεγάλα δείγματα ευαισθησίας και απόδοσης τιμής στον πάνσοφο Σταγειρίτη Αριστοτέλη αναγείροντας μεγαλοπρεπέστατο ανδριάντα του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να αποτελεί παντοτινό μνημείο έμπνευσης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Τώρα πλέον είναι καθήκον όλων μας και κυρίως των φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του νομού μας να συνεργασθούμε ώστε το «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» να πραγματώνει τους σκοπούς του και να αποτελεί κορυφαίο στολίδι και καύχημα για τη Χαλκιδική μας.
2

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τὸ «πρῶτο πόδι»…
(ἢ, πὼς σβήνουμε τὴν ἱστορία μας)
IωακεIμ Aθ. Παπάγγελος
Περὶ τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ. ὁ βασιλεύων ρυγα ἀμέσως βορείως τοῦ βορείου τείχους, δηλαδὴ περὶ
στὴν Μακεδονία Κάσσανδρος, προβλέποντας τὶς οἰκι- τὰ τριακόσια μέτρα βορείως τῆς σημερινῆς διώρυγος. Ἡ
στικὲς ἀνάγκες τοῦ βασιλείου τῆς Μακεδονίας καὶ ἐπι- διώρυγα, ἡ ὁποία ὑπῆρχε καὶ φαίνεται ὅτι λειτουργοῦσε
θυμῶντας νὰ δημιουργήσει πολιτικὰ ἐρείσματα γιὰ νὰ ἀκόμα τὸν 1ον αἰῶνα μ.Χ., πρέπει νὰ ὁδηγοῦσε μέσα στὸ
ἀντιπαλαίσει τὴν συνεχῆ καὶ ἰσχυρὴ ἀντιπολίτευση ποὺ μεγάλο καὶ ὀχυρωμένο λιμάνι τῆς πλευρᾶς τοῦ Θερματοῦ ἀσκοῦσε ἡ οἰκογένεια τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ϊκοῦ, μικρὸ τμῆμα τοῦ ὁποίου εἶναι σήμερα τὸ ἀντίστοιἵδρυσε δύο νέες πόλεις: τὴν Κασσάνδρεια καὶ τὴν Θεσ- χο λιμανάκι. Κάπου ἐκεῖ πρέπει νὰ ἦσαν καὶ τὰ ναυπησαλονίκη. Ἡ Θεσσαλονίκη κτίσθηκε στὸν ἐντὸς τῶν γεῖα, στὰ ὁποῖα ὁ Δημήτριος Πολιορκητὴς ναυπήγησε
τειχῶν τομέα τῆς σημερινῆς πόλεως καί, πιθανῶς, στὴν ἑκατὸ μικρὰ πολεμικὰ πλοῖα, τὸ 307 π.Χ.
Μὲ τὴν ἵδρυση τῆς Κασσανδρείας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
θέση τῆς, (μὴ ἐντοπισμένης) πόλεως «Θέρμη». Τὸ ὄνομά της, χρησιμοποιούμενο ἀδιαλείπτως μέχρι σήμε- αὐξημένες αὐτοδιοικητικὲς ἁρμοδιότητες, φαίνεται ὅτι
ρα, τῆς δόθηκε πρὸς τιμὴν τῆς συζύγου τοῦ Κασσάν- τῆς παραχωρήθηκε ὡς «χώρα», δηλαδὴ περιοχὴ οἰκονομικῆς καὶ διοικητικῆς
δρου καὶ ἑτεροθαλοῦς
ἁρμοδιότητος
καί
ἀδελφῆς τοῦ Μεγά(τουλάχιστον) ὅλη ἡ
λου Ἀλεξάνδρου, τῆς
χερσόνησος τῆς ΚασΘεσσαλονίκης.
σάνδρας, τῆς ὁποίἩ
Κασσάνδρεια
ας οἱ πόλεις καὶ οἱ
κτίσθηκε στὸν ἰσθμὸ
ἄλλοι οἰκισμοὶ ἔγιναν
τῆς χερσονήσου Παλ«κῶμες» τῆς μεγάλης
λήνης, ὅπου ἦσαν
πόλεως. Αὐτὸ σημαίἀκόμη ὁρατὰ τὰ ἐρείνει ὅτι ὅλη ἡ χερσόνηπια τῆς Ποτιδαίας,
σος ἦταν πλέον «Καστὴν ὁποία εἶχε κατασάνδρεια».
στρέψει ὁ Φίλιππος τὸ
Γιὰ
ἀρκετοὺς
357 π.Χ. Ὀνομάσθηκε
αἰῶνες ἡ Κασσάν«Κασσάνδρεια» πρὸς
δρεια, μαζί μὲ τὴν
τιμὴν τοῦ ἱδρυτοῦ της.
Θεσσαλονίκη μὲ τὴν
Ἕνα μεγάλο μέρος τῶν
ὁποία τὴν συνέδεε
κατοίκων τῆς νέας πό«κατεστυλωμένη βαλεως ἀποτελοῦσαν οἱ
διασκορπισμένοι καὶ
Ἡ «Πόρτα τῆς Κασσάνδρας», στὸν μεσαῖο Πύργο τοῦ διατειχίσματος σιλικὴ ὁδός», ἦταν μία
ἀνέστιοι Ποτιδαιᾶτες τῆς Κασσανδρείας. Τὸ «λαλοῦν σῆμα» τῆς θυσίας τῶν Χαλκιδικιωτῶν ἀπὸ τὶς σημαντικότεκαὶ οἱ Ὀλύνθιοι, ὅσοι στὴν μάχη τοῦ ἰσθμοῦ τῆς Κασσάνδρας, τὸ 1821. Πρέπει νὰ ἀναστηλωθῆ, ρες πόλεις τῆς Μασώθηκαν μετὰ ἀπὸ νὰ ἀναδειχθῆ καὶ νὰ εἶναι τὸ μνημεῖο καὶ τὸ προσκύνημα γιὰ τὴν συμμε- κεδονίας. Μετὰ τὴν
ὑποταγή της στοὺς
τὴν ἐκ θεμελίων κατα- τοχὴ καὶ τὴν θυσία τῆς Χαλκιδικῆς στὸν ἐθνικὸ σκοπὸ τοῦ 1821.
Ρωμαίους ἐνισχύθηστροφὴ τῆς Ὀλύνθου
ἀπὸ τὸν Φίλιππο, τὸ 348 π.Χ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔδωσε κε πληθυσμιακῶς μὲ Ρωμαίους ἐποίκους, ἐνισχύθηκαν
λαβὴ στὴν βασιλικὴ ἀντιπολίτευση νὰ κατηγορήσει τὸν οἱ αὐτοδιοικητικοὶ θεσμοί της καὶ ἔκοψε δικά της νομίΚάσσανδρο ὅτι «ἐπανίδρυσε τὴν μεγάλη ἀντίπαλο τῶν σματα. Θεωρῶ ὡς πολὺ πιθανὸ νὰ δέχθηκε καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίΜακεδόνων, τὴν Ὄλυνθο…».
Παράλληλα καὶ ἴσως μὲ ἀνταγωνιστικὴ διάθεση πρὸς ου εἶναι ἔντονη στὶς λαϊκὲς παραδόσεις τῶν χωριῶν καὶ
τὸν ἀδελφό του, ὁ ἰδιόρρυθμος ἀδελφὸς τοῦ Κασσάν- τῶν τριῶν χερσονήσων τῆς Χαλκιδικῆς. Ἐνδεικτικὸ τῆς
δρου Ἀλέξαρχος ἵδρυσε τὴν μεγαλειώδη, ἀλλὰ βραχύ- σπουδαιότητος τῆς πόλεως εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ
βια, «Οὐρανιδῶν πόλιν», ἑκατέρωθεν τῆς ἤδη τότε κα- 449 ὑπῆρχε ἤδη ἡ Ἐπισκοπὴ Κασσανδρείας.
Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνα μ.Χ. ἄρχισε ἡ παρακμὴ
ταχωσμένης διώρυγος τοῦ Ξέρξου.
Ἡ Κασσάνδρεια σχεδιάσθηκε νὰ γίνει, καὶ ἔγινε, μία τῆς πόλεως καὶ παραμελήθηκε ἡ συντήρηση τῶν ὀχυμεγαλούπολη. Ὀχυρώθηκε μὲ ἰσχυρὰ τείχη ἀπὸ βορρᾶ ρώσεών της. Τὸ 540 τὴν κατέλαβαν, τὴν λεηλάτησαν
καὶ νότου, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι κατὰ μῆκος τῶν δύο ἀκτο- καὶ τὴν κατέστρεψαν οἱ Οὗννοι. Ὁ Ἰουστινιανὸς μερίγραμμῶν της δὲν ἦταν ὀχυρωμένη. Πιθανῶς ὁ Κάσσαν- μνησε γιὰ τὴν ἐπανίδρυση τῆς Κασσανδρείας, ἀλλὰ
δρος ἔτμησε τὸν ἰσθμὸ καὶ δημιούργησε πλεύσιμη διώ- ἡ νέα πόλη περιορίσθηκε σὲ μικρὸ τμῆμα τῆς πόλεως
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τοῦ Κασσάνδρου. Γιὰ τὴν προστασία τῆς πόλεως (καὶ
τῆς χερσονήσου) ὁ Ἰουστινιανὸς ἀνήγειρε τὸ «διατείχισμα», τὸ ὁποῖο, μὲ πολλὲς ἐπισκευὲς καὶ ἀνακατασκευές, προστάτευε τὴν χερσόνησο μέχρι τὸν 15ον αἰῶνα
καὶ διακρίνεται, θλιβερὸ ἐρείπιο, κατὰ μῆκος καὶ νοτίως
τῆς σημερινῆς διώρυγος. Ἔργο τοῦ Ἰουστινιανοῦ πρέπει
νὰ ἦταν καὶ ὁ ἐπισκοπικὸς ναός, τοῦ ὁποίου ἡ θέση δὲν
εἶναι γνωστή, ἀλλὰ ἔχουν ἐντοπισθῆ λίγα ἀρχιτεκτονικὰ γλυπτά του.
Τὸ 996 ἡ Κασσάνδρεια ἦταν τὸ διοικητικό, ἐκκλησιαστικὸ καὶ δικαστικὸ κέντρο τῆς χερσονήσου καὶ τῆς
εὐρείας περιοχῆς, ἀλλὰ ἦταν πλέον ἡ σκιὰ τοῦ ἑαυτοῦ
της χαρακτηριζόμενη ὡς «πολίχνιον». Ἦταν ὅμως ἀκόμα ἕνα ἀσφαλὲς κάστρο, στὸ ὁποῖο κατέφυγε ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Κίτρους, ἀπὸ τὴν ἀπέναντι ἀκτὴ τοῦ Θερμαϊκοῦ, μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πόλεώς του ἀπὸ τοὺς
Βουλγάρους, τὸ 996. Λίγα χρόνια ἀργότερα ἐρημώνεται
καὶ ἡ Κασσάνδρεια, καὶ τὸ διοικητικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ
κέντρο μεταφέρεται στὸ «κάστρο τῶν Βρυῶν», δηλαδὴ
στὴν Βεριὰ τῆς Καλαμαριᾶς (=παραλία τῆς Καρβιᾶς
- Νέων Σιλάτων). Ἔκτοτε καὶ μέχρι τὸν 14ον αἰῶνα, ἡ
ἐπισκοπὴ ἀναφέρεται ὡς «ἐπισκοπὴ Κασσανδρείας καὶ
Βρυῶν».
Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε καθιερωθῆ τὸ νέο ὄνομα τῆς χερσονήσου ὡς «Κασσάνδρεια», ἐκτοπίζοντας τὸ ἀρχαῖο
ὄνομά της «Παλλήνη», τὸ ὁποῖο ὅμως σποραδικὰ ἐμφανίζεται μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνος. «Κατεπανίκιον Κασσανδρείας» ὀνομάσθηκε κατὰ τὰ τέλη τοῦ
13ου αἰῶνος καὶ ὁ διοικητικὸς τομέας ποὺ περιελάμβανε ὅλη τὴν χερσόνησο. Εἶναι χαρακτηριστικὸ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμεῖς οἱ ἐντόπιοι Χαλκιδικιῶτες ἀποκαλοῦμε
τὴν χερσόνησο «Κασσάντρεια» καὶ ὄχι «Κασσάνδρα»,
καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση… «Κασσανδρεία», ὅπως τὴν
ἀναγράφουν στὶς πινακίδες ὁδικῆς σημάνσεως οἱ ἀδιάφοροι καὶ ἄσχετοι μὲ τὸν τόπο μαστόροι τῆς βιοτεχνίας
ποὺ κατασκευάζουν τὶς πινακίδες.
Ἡ πόλη τῆς Κασσανδρείας παρέμεινε ἔρημη μέχρι
τὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνος, ὅταν πλέον τὸ Βασίλειο τῆς
Θεσσαλονίκης (ἡμιαυτόνομη περιφέρεια τῆς Αὐτοκρατορίας, διοικούμενη ἀπὸ τὸν «Δεσπότη» = βασιλέα) περιελάμβανε μόνον τὴν Θεσσαλονίκη, μὲ μία μικρὴ περιμετρική ζώνη, καὶ τὴν Χαλκιδική. Ἡ χερσόνησος τῆς
Κασσανδρείας, ἦταν ὁ κύριος τροφοδότης τῆς πόλεως.
Περὶ τὸ 1407 ἐπισκευάσθηκε τὸ διατείχισμα καὶ ἀνωρύχθηκε ὀχυρωματικὴ τάφρος, περίπου στὴν θέση τῆς
σημερινῆς διώρυγος. Τὸ ὄνομα τῆς πόλεως εἶχε λησμονηθῆ, χρησιμοποιούμενο πλέον μόνον γιὰ νὰ δηλώσει
τὸ σύνολο τῆς χερσονήσου. Τὸ νέο χωριό, ποὺ δημιουργήθηκε στὸ τριγωνικὸ καστράκι τῆς πλευρᾶς τοῦ Θερμαϊκοῦ, ἀναφέρεται ὡς «χωρίον τῶν Πορτῶν». Ἐμεῖς οἱ
ἐντόπιοι Χαλκιδικιῶτες ἀποκαλοῦμε ἀκόμα τὴν περιοχὴ
τῆς διώρυγος, «Πόρτες».
Τὸ 1424 οἱ Βενετοὶ παρέλαβαν τὴν Θεσσαλονίκη
καὶ τὴν χερσόνησο τῆς Κασσανδρείας, δηλαδὴ ὅ,τι εἶχε
ἀπομείνει ἀπὸ τὸ βασίλειο τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ προσπάθησαν νὰ ἐνισχύσουν τὸ διατείχισμα μὲ οἰκοδομικὲς
συμπληρώσεις καὶ μὲ στρατιῶτες. Ὅμως, τὸ 1430, Κασ-

σάνδρα καὶ Θεσσαλονίκη πάρθηκαν ἀπ᾽ τοὺς Ὀθωμανούς…
Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1821 ἡ Ἐπανάσταση τῆς Χαλκιδικῆς ἔπνεε τὰ λοίσθια. Ἡ ἀντίσταση περιοριζόταν μόνον στὴν ἀνυπότακτη Συκιὰ καὶ στὸ διατείχισμα τῆς
Κασσανδρείας, ὅπου στηριζόταν ἡ ἄμυνα τῆς Κασσάνδρας. Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἄρχισε ὁ Χαλασμός…
Τὸ 1924 ἦρθαν οἱ πρόσφυγες ἀπὸ τὸν Πλάτανο καὶ
ἄλλα χωριὰ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ πρωτοεγκαταστάθηκαν στὸ Δοχειαρίτικο «Καποὺ Μετόχι» (=μετόχι τῆς Πόρτας). Μετὰ κτίσθηκε τὸ νέο χωριὸ πάνω σὲ
τμῆμα τῆς Κασσανδρείας, λιθολογῶντας τὰ σωζόμενα
ἐρείπια. Ἴσως τότε ἀνατινάχθηκε καὶ ὁ πύργος τῆς Πόρτας, ποὺ κείτεται ἀκόμα θλιβερὸ ἐρείπιο. Τὸ νέο χωριό,
κάνοντας ἅλμα 23 αἰώνων, ὀνομάσθηκε Νέα Ποτίδαια.
Ἡ χερσόνησος ὅμως συνέχισε νὰ ὀνομάζεται Κασσάντρεια ἢ Κασσάνδρα (τὸ Κασσάντρεια εἶναι… χωριάτικο!).
Τὴν δεκαετία τοῦ 1960, τὸ ἱστορικὸ κεφαλοχώρι τῆς
Κασσάνδρας, ἡ Βάλτα, ἀπαρνήθηκε ἱστορία πέντε αἰώνων (τουλάχιστον) καὶ μετωνομάσθηκε σὲ Κασσάνδρεια. Μὲ τὸν λεγόμενο «Καποδίστρια» καὶ τὸν ἀκολουθήσαντα «Καλλικράτη», ἡ Κοινότητα τῆς Νέας
Ποτίδαιας, δηλαδὴ ἡ πραγματικὴ Κασσάνδρεια, ἐντάχθηκε στὸν σημερινὸ Δῆμο Νέας Προποντίδος… Ἔχουμε λοιπὸν τὸ παράλογο: ὁ Δῆμος Νέας Προποντίδος
ἀπὸ τὴν ἕδρα του, τὰ Νέα Μουδανιά, προσκαλεῖ τὸν
Δήμαρχο Κασσάνδρας ποὺ ἑδρεύει στὴν Βάλτα, τὴν μετωνομασθεῖσα σὲ Κασσάνδρεια καὶ προσαγορευομένη
«Κασσανδρεία», νὰ προσέλθει στὴν Κασσάνδρεια ποὺ
ὀνομάζεται Νέα Ποτίδαια, ὅπου βρίσκεται τὸ μνημεῖο
τοῦ Χαλασμοῦ τῆς Κασσάνδρας, γιὰ νὰ συμμετάσχει
στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ τῶν Κασσανδρινῶν ποὺ
ἔπεσαν ἐκείνη τὴν νύχτα στὸ διατείχισμα τῆς Κασσανδρείας.
Δὲν γνωρίζω ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις ὅλου αὐτοῦ
τοῦ παραλογισμοῦ στὴν λεγόμενη «Ἐθνικὴ Μνήμη»,
ἄν καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια πολὺ συζήτηση καὶ πολὺς
ἀγῶνας γίνεται γιὰ ἕνα ἄλλο ὄνομα, τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας, στὴν ὁποία βασίλευσε καὶ ὁ Κάσσανδρος…
Καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ Χαλκιδικιῶτες δείχνουμε τόση ἀδιαφορία γιὰ τὴν μακραίωνη ἱστορία μας, τότε τὶ ἀπαιτήσεις νὰ ἔχουμε ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ραδιοεκφωνητὲς καὶ
τηλεπαρουσιαστές, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦντες ἱστορία 24
αἰώνων ἢ ἀδιαφοροῦντες ἀπολύτως γι᾽ αὐτήν, ἢ (ἀσυνειδήτως) διαγράφοντάς την, μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὰ
συμβαίνοντα στὸ «πρῶτο πόδι», ἢ γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει ἡ κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων πρὸς
τὸ «μεσαῖο πόδι». Εἶναι δύσκολο νὰ ποῦνε Κασσάνδρα
καὶ Σιθωνία; Μήπως δὲν διδάχθηκαν γεωγραφία; Μήπως δὲν ἔχουν συνειδοποιήσει ἀκόμα ὅτι (δυστυχῶς
καὶ ἀναξίως οἱ περισσότεροί τους) δροῦν παιδευτικά; Ἢ μήπως (τὸ χειρότερο) ξαναρχίζουν οἱ «Σκοτεινοὶ Χρόνοι»;
Ὅσο γιὰ τοὺς τοπικοὺς ταγούς μας: δὲν εἶναι πλέον
οἱ θεματοφύλακες τῆς Ἱστορίας μας;
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Απογραφή Χαλκιδικής ΤΟΥ 1530
Νίκος Εμμ. Παπαοικονόμου
Η διαχρονική σχέση αλληλεξάρτησης του Αγίου Όρους
με το υπόλοιπο τμήμα της Χαλκιδικής δημιούργησε μια
αξιόλογη ιστορική παρακαταθήκη που αποτυπώνεται σήμερα στο πλούσιο αρχειακό υλικό των αθωνικών μονών.
Κατάφερε έτσι η Χαλκιδική να σταθεί ιδιαίτερα προνομιούχος σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας καθώς
λόγω των πολλών ιστορικών πηγών που καλύπτουν τη
μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο έχει καταγράψει
σε μεγάλο βαθμό την ιστορία της. Ωστόσο παρόλο το γεγονός ότι γνωρίζουμε αρκετά καλά την βυζαντινή φάση
της ιστορίας του νομού, ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά
για την επόμενη ιστορική περίοδο, της οθωμανικής κυριαρχίας. Η δημοσίευση τα τελευταία χρόνια οθωμανικών
πηγών, που αφορούν κυρίως σε φορολογικές απογραφές
των ραγιάδων, έχει αρχίσει να φωτίζει βιβλιογραφικά και
αυτή την κάπως σκοτεινή περίοδο.
Στο παρόν άρθρο δημοσιεύουμε περιληπτικά μια
ανάλογη (δημοσιευμένη στην Τουρκία) απογραφή του
1530. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φορολογικό τεφτέρι
(muhasebe defteri) που περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της
βαλκανικής που τη συγκεκριμένη χρονική φάση βρίσκονταν υπό οθωμανική διοίκηση1. Μεταξύ αυτών περιλαμ-

βάνεται και η Χαλκιδική. Η χερσόνησος το 1530 χωριζόταν
διοικητικά σε τρεις περιφέρειες, το βόρειο τμήμα κοντά στη
Βόλβη υπαγόταν στο ναχιγιέ του Χορτιάτη, το ανατολικό
μαζί με την Σιθωνία αποτελούσε το ναχιγιέ των Σιδηροκαυσίων και το δυτικό μαζί με την Κασσάνδρα συνιστούσε
το ναχιγιέ της Καλαμαριάς. Στον κατάλογο που ακολουθεί τα χωριά καταλογογραφούνται σύμφωνα με τον αριθμό των νοικοκυριών τους, ενώ παραλείπονται οι καταγραφές των αγάμων, ενηλίκων ανδρών. Στην τελευταία στήλη
φαίνεται ο αριθμός των χηρών του κάθε οικισμού.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στον κατάλογο δεν αναφέρονται χωριά της Κασσάνδρας. Η έλλειψη
αυτή αποδίδεται, από ορισμένους ιστορικούς, στο γεγονός ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η χερσόνησος ήταν έρημη, δεν υπήρχαν οργανωμένοι οικισμοί πιθανόν μόνο αγιορείτικα μετόχια. Επίσης στον κατάλογο
εντοπίζουμε οικισμούς που σήμερα δεν υφίστανται, όπως
οι Ίβηρες, το Σιγίλου, η Πιάβιτσα, η Γαβρίανη, τα Τρία Πηγάδια, τα Σιδηροκαύσια κ.τ.λ. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνουμε πως τα περισσότερα χωριά διανύουν μια μακρόχρονη ιστορική πορεία με αδιάλειπτη παρουσία από
τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως και σήμερα.

1. Y. Sarınay, 167 Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530), Ankara 2003. Η. Yeni, Demography and settlement in pasa
sancağı sol-kol region according to muhasebe-i vilayet-i rumeli defteri dated 1530, Ankara 2006.
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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ (1866-1944)
100χρόνια ἀπό τή χειροτονία του (1911) καί 67 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (1944)

δημητριοσ θ. κυρου
Φιλόλογος-Θεολόγος
Ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί
Ἀρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης γεννήθηκε στίς
10 Ἰανουαρίου τοῦ 1866 στή Σηλύβρια τῆς Θράκης.
Σπούδασε στή Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό ὅπου ἀποφοίτησε τό 1884 μέ
γενικό βαθμό «ἄριστα». Τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια
χρημάτισε διευθυντής καί διδάσκαλος στά σχολεῖα
τοῦ χωριοῦ του. Ἀπό τό 1888 ἕως τό 1889 σπούδασε
στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τό
1890 σπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λειψίας καί τέλος στά ἑπόμενα τρία χρόνια σπούδασε στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μάρμπουργκ
τῆς Γερμανίας, ὅπου κατέθεσε διδακτορική διατριβή
καί πῆρε τόν τίτλο τοῦ διδάκτορα τῆς Φιλοσοφίας.
Ἀπό τό 1893 ἕως τό 1896 ἐπιστρέφοντας στή Θράκη
ἐργάσθηκε ὡς καθηγητής καί διοργανωτής στά Ἀρχιγένεια Διδασκαλεῖα τῶν Ἐπιβατῶν. Τό 1896 διορίστηκε καθηγητής τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν ἑλληνικῶν
στήν Ἐμπορική Σχολή Χάλκης καί ἐργάσθηκε σ’ αὐτήν
μέχρι τό 1903. Στό διάστημα αὐτό χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος χωρίς νά ἀλλάξει τό κοσμικό ὄνομά του, ὅπως συνήθως γίνεται. Τό 1903 πῆρε
τόν τίτλο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη καί ὑπηρέτησε ὡς προϊστάμενος τῆς ἐνορίας τοῦ Μακροχωρίου, μεγάλου
προαστίου τῆς Κωνσταντινούπολης, μέχρι τό 1911.
Στίς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1911 (πρίν ἀπό 100 χρόνια)
ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωκράτης ἐκλέχθηκε Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους ἀπό τήν ἐπισκοπική Σύνοδο
Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἰωακείμ καί τούς Ἐπισκόπους
Κίτρους Παρθένιο, Καμπανίας Φώτιο, Ἀρδαμερίου
Ἰωακείμ καί Πολυανῆς Φώτιο. Στίς 6 Νοεμβρίου τοῦ
1911 χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος στόν Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Θεσσαλονίκης ἀπό τόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μέ τή συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων Καμπανίας Φώτιο καί Ροδοστόλου Ἀλέξανδρο. Γιά τό σημαντικό αὐτό ἐκκλησιαστικό γεγονός,κυρίως γιά τήν
Χαλκιδική, ὁ Παγχαλκιδικός Σύνδεσμος δημοσίευσε
στήν ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (φ. 106/6-11-1911,
σ.3) τήν παρακάτω πρόσκληση πρός «πάντα τά μέλη
τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συνδέσμου» καί τούς παρεπιδημοῦντες στήν Θεσσαλονίκη συμπατριῶτες τῆς ἐπαρχίας Ἰερισσοῦ:
«Τελουμένης σήμερον ἐν τῷ Ἰ. Ναῷ Ἁγ. Νικολάου
τῆς χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἰερισσοῦ

καί Ἁγ. Ὄρους Ἱερολ. κ. Σωκράτους Σταυρίδου,προσκαλοῦνται, όπως παρευρεθῶσι εἰς τήν ἱεράν ταύτην Τελετήν πάντα τά μέλη τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συνδέσμου, ὡς
καί οἱ τῆς ἐπαρχίας Ἰερισσοῦ παρεπιδημοῦντες ἐνταῦθα
συμπατριῶται μας.
(Ἐκ τοῦ Γραφείου)
Ἐν Θ/νίκῃ τῇ 6 Νοεμβρίου 1911».
Στίς 26 Νοεμβρίου τοῦ 1911 ὁ Ἐπίσκοπος Σωκράτης πῆγε στή Λιαρίγκοβη, σημ. Ἀρναία, ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς, καί λειτούργησε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
τήν ἑπόμενη μέρα (Κυριακή 27 Νοεμβρίου). Ἀπό τήν
ἡμέρα αὐτή ἄρχισε τό μεγάλο καί δύσκολο (πνευματικό
κυρίως) ἔργο του στήν περιοχή μας, τή Βόρεια Χαλκιδική. Φυσικά δέν εἶναι δυνατόν τά λίγα λόγια πού θά γραφοῦν στή συνέχεια νά καλύψουν τό ἔργο αὐτό. Μόνο
μερικά στιγμιότυπα ἀπό αὐτό, τά περισσότερα ἄγνωστα
σέ πολλούς, θά παρουσιαστοῦν μέ τή χρονολογική σειρά τους:
Ἕνα χρόνο μετά τήν ἐγκατάστασή του στή Λιαρίγκοβη, δηλ. τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, ἡ Χαλκιδική, ὅπως καί
ὁλόκληρη σχεδόν ἡ Μακεδονία, ἀπαλλάχτηκε ἀπό τόν
τουρκικό ζυγό. Στά δραματικά γεγονότα πού ἐξελίχθηκαν τίς μέρες πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση, ὁ Ἐπίσκοπος
συμμετεῖχε ἔντονα καί καταλυτικά, ἐρχόμενος σέ ἐπαφή μέ τά ἀνταρτικά σώματα καί τίς τουρκικές ἀρχές καί
ἐμψυχώνοντας τό ποίμνιό του.
Οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι τοῦ 1912-13 μέ τούς νεκρούς
καί τραυματίες δημιούργησαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ὀρφανῶν τῶν πολέμων
αὐτῶν, ὁ Ἐπίσκοπος τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων
τοῦ 1913 ἔδωσε ἐντολή στούς Διευθυντές τοῦ Σχολείου
τῆς Λιαριγκόβης «οἱ μαθηταί νά περιτρέξωσι τό χωρίον
ψάλλοντες τά κάλανδα καί αἱ εἰσπράξεις νά διατεθοῦν
ὑπέρ τῶν ὀρφανῶν πολέμου».
Τόν Μάρτιο τοῦ 1916, μέ τήν προτροπή καί τήν ὤθηση τοῦ Ἐπισκόπου Σωκράτη, ἐπανιδρύθηκε στή Λιαρίγκοβη ὁ ἱδρυθείς τό 1913 μέ πρωτοβουλία τῶν παλαιῶν
πολεμιστῶν καί διαλυθείς στή συνέχεια λόγῳ πολέμου
Ὅμιλος Φιλομούσων Λιαριγκόβης «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»,
ἀλλά μέ τήν ἐπωνυμία Φιλόμουσος Σύλλογος Λιαριγκόβης «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ».
- Τό 1918 ἱδρύθηκε στήν Λιαρίγκοβη γυναικεῖο Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία Ἕνωσις Ἑλληνίδων Λιαριγκόβης «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», μέ πρωτοβουλία τοῦ
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Ἐπισκόπου καί μέ τή βοήθεια τῆς Δέσπως Λαχοβάρη, αὐτόν αἱ ἐπαρχίαι Ἀλεξανδρουπόλεως καί Μαρωνείας,
ἐπιστρατευμένης στόν Ἐρυθρό Σταυρό μέ τόν βαθμό ἀλλά δέν τάς ἐδέχθη, ἵνα μένῃ εἰς τήν Μητρόπολιν Ἱεριστοῦ Λοχαγοῦ, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπό τό Κάϊρο καί ἦταν σοῦ καί κρατῶν αὐτήν ἐν ἐνεργείᾳ κατορθώσῃ νά γίνῃ
πολύ μορφωμένη μέ ζῆλο γιά τήν ἐξύψωση τῆς γυναί- ἡ ἕνωσις τῶν δύο ἐπαρχιῶν καί ἀπερχόμενος ἀφήσῃ εἰς
τό ποίμνιόν του ἴδιον Μητροπολίτην», πράγμα πού κακας.
Τό 1924 μέ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί- τορθώθηκε τελικά.
- Τό 1939 στόν Μητροπολίτη «ἔπεσε» ὁ πρῶτος λαου ἡ Ἐπισκοπή Ἱερισσοῦ καί Ἁγίου Ὄρους, ὅπως καί ἡ
Ἐπισκοπή Ἀρδαμερίου, προήχθη σέ ὑπό κατάργηση (σέ χνός, 500.000 δρχ., ἀπό μία Ὁμολογία τῆς Κτηματικῆς
περίπτωση χηρείας) Μητρόπολη καί ὁ Ἐπίσκοπος σέ Τράπεζας. Ἡ χαρά του ἦταν μεγάλη, γιατί πίστεψε ὅτι θά
μποροῦσε νά βάλει, ὅσο ζοῦσε, τά θεμέλια τοῦ ΝοσοκοΜητροπολίτη.
μείου Ἀρναίας, πού τόσο λαχταροῦσε.
-Ὁ Μητροπολίτης Σωκράτης ἔδειξε
Τά ἄλλα χρήματα τά ἄφηνε ἐντολή
ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀνακούφιστή Διαθήκη του νά παραμένουν στήν
ση τῶν πληγέντων ἀπό τούς σεισμούς
Τράπεζα καί μέ τόν τόκο κάθε χρόνο
τοῦ 1932 στή Βόρεια (κυρίως) Χαλνά προικίζονται τρία φτωχά ἐνάρετα
κιδική (ἀποκατάσταση ζημιῶν στούς
κορίτσια ἀπό τά χωριά τῆς ἐπαρχίας
ναούς, βοήθεια σέ ὀρφανά παιδιά καί
του.
σέ σεισμοπαθεῖς ἱερεῖς κ.ἄ.).
- Τό 1941 μέ τήν εἰσβολή τῶν Γερ- Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1932, ἐνῶ οἱ
μανῶν ὁ Μητροπολίτης ἀπομονώθηδονήσεις συνεχίζονταν, ὁ Μητροποκε στήν ἕδρα του καί φρόντιζε νά παλίτης Θεσσαλονίκης εἰδοποίησε τόν
ρηγορεῖ τό τρομαγμένο ποίμνιό του.
Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ, ἄν ἤθελε νά
- Τό 1942, μοιράζοντας τά τρόφιμά
παραιτηθεῖ, λέγοντάς του, ὅτι τώρα
του στούς πεινασμένους Ἀρναιῶτες,
εἶναι καιρός, γιατί ψηφίσθηκε νόμος,
περιέκοψε τόσο τή συντήρησή του,
σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο οἱ Μητροποὥστε ἐξασθένησε φοβερά, ἔπαθε βαλίτες τῶν καταργήσιμων Μητροπόλερειά γρίππη καί ἐξαντλήθηκε, ὥστε
ων, ἄν παραιτηθοῦν μέχρι 6-10-1932,
ἀναγκάσθηκε ἀπό τούς συγγενεῖς του
θά ἐξακολουθοῦν νά ἀπολαμβάνουν
νά πάει στή Θεσσαλονίκη γιά θερατόν μισθό τους αὐξημένο κατά τό
πεία. Ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι τίς 30 Ἀπριλίου
ἥμισυ. Ὁ Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ δέν
τοῦ 1943.
δέχτηκε νά παραιτηθεῖ, γιατί, ὅπως
- Στίς 11 Σεπτεμβρίου τοῦ 1944
ἔλεγε, τότε ὁ λαός χρειαζόταν ψυχική
ὁ ἡλικιωμένος καί ἄρρωστος Μηἐνίσχυση, θάρρος καί παρηγοριά.
τροπολίτης Σωκράτης εὐλόγησε τίς
- Τόν Φεβρουάριο τοῦ 1934, μετά
Ο Μητροπολίτης Σωκράτης.
στρατοπεδευμένες στήν πλατεία
τήν παραίτηση τοῦ Μητροπολίτη
Η προς τα άνω ενατένιση.
τῆς Ἀρναίας ἔνοπλες ἀντιστασιακές
Ἀρδαμερίου καί Γαλατίστης Καλλινίκου, ἀνατέθηκε στόν Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ μέχρι τόν κατά τῶν Γερμανῶν ὁμάδες καί μιλώντας τίς ἐξόρκιἸανουάριο τοῦ 1937 ἡ διαποίμανση τῆς Μητροπόλεως σε «νά μείνουν πάντοτε μέσα στά πλαίσια τῆς δημοἈρδαμερίου. Κατά τή διάρκεια τῆς τοποτηρητείας του κρατίας καί τῆς ἐλευθερίας». Ἐνῶ ὅμως μιλοῦσε μέ
στή Μητρόπολη Ἀρδαμερίου οἱ κάτοικοι τῶν δύο ἐπαρ- ὅλη τή θέρμη τῆς ψυχῆς του κόπηκε ἡ φωνή του…, ἡ
χιῶν ζήτησαν μέ ἀναφορές τους καί στήν Ἱ. Σύνοδο τῆς κουρασμένη του καρδιά δέν τόν βοηθοῦσε πιά. ΜεταἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί στό Πατριαρχεῖο νά ἔχουν φέρθηκε στή Μητρόπολη καί ἔπεσε στό κρεβάτι, γιά
τόν ἴδιο Ἐπίσκοπο, γιά νά μπορεῖ νά ἐπισκέπτεται τά χω- νά μή σηκωθεῖ πιά». Ξεψύχησε στίς 17 Σεπτεμβρίου σέ
ριά τους τουλάχιστον μία φορά τό χρόνο. Οἱ ἀναφορές ἡλικία 78 ἐτῶν, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στό ποίαὐτές τότε δέν ἔγιναν δεκτές. Ὁ Μητροπολίτης ἔχοντας μνιό του, πού τόν ἀγάπησε πολύ. Ἡ κηδεία του ἔγινε
ὑπόψη του τήν ἐπιθυμία τῶν κατοίκων τῶν δύο Μητρο- τήν ἑπόμενη μέρα ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου μέ τή συμμετοχή ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς
πόλεων ἀγωνίστηκε γιά τήν ἕνωσή τους.
- Ἀπό τίς 8 Ἰανουαρίου μέχρι τίς 28 Φεβρουαρίου Ἀρναίας, πού ἔχασε τόν προστάτη του. Ἡ ἐξόδιος Ἀκο1937 «κατόπιν προφορικῆς ἐγκρίσεως τοῦ κου Ἐπιθεω- λουθία ψάλθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Κασσανδρείας
ρητοῦ ἀνετέθη τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀμφοτέ- Εἰρηναῖο καί τούς ἱερεῖς τῆς Ἀρναίας. Σύμφωνα μέ τή
ρων τῶν τάξεων ἀνά δύο ὥρας εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ληξιαρχική Πράξη Ἀποβιώσεώς του ὁ θάνατος συνέβη
Μητροπολίτην κον Σωκράτην, εὐγενῶς προσφερθέντα «περί ὥραν 2αν π.μ.» τῆς 17ης Σεπτεμβρίου.Ὁ Μητροπολίτης Κασσανδρείας σέ ἔγγραφό του «Πρός τόν Σεβ.
πρός τοῦτο» στό Ἡμιγυμνάσιο Ἀρναίας.
- Τό 1938 γράφει στά «Χρονικά» του, ὅτι «ὁ πόθος Μητροπολίτην Ἅγιον Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιον» στίς
του ἦτο νά γίνη ἡ ἕνωσις» τῶν Μητροπόλεων Ἀρδαμε- 17 Σεπτεμβρίου ἀναφέρει, ὅτι «ὁ ἀδελφός ἔπασχεν ἐκ
ρίου καί Ἱερισσοῦ «καί νά ἀποτελεσθῇ μία μόνιμος ἐπαρ- φοβερᾶς ἐλονοσίας καί ἀπεβίωσεν ἐκ μυοκαρδίτιδος
χία» καί ὅτι «ἠδύνατο νά λάβῃ ἄλλην ἐπαρχίαν ὡς οὔσης σήμερον 17.9 ὥρ. 4 μ.μ.» καί ὅτι «αὔριον ἀπό πρωΐας
τῆς ἐπαρχίας του καταργητέας καί προσεφέρθησαν εἰς ἀνερχόμεθα εἰς Ἀρναίαν διά τήν ἐμπρέπουσαν κήδευ8
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σιν τοῦ μακαρίτου ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ», καί ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ Ἀρχιμ.
Ἀθαν. Κυρούδης σέ ἔγγραφό του «Πρός τήν Ἁγίαν καί
Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» στίς 19
Σεπτεμβρίου ἀναφέρει ὅτι «ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ.
Σωκράτης μετά δεκαήμερον ἀσθένειαν ἐκ μυοκαρδίτιδος τήν 17 Σεπτεμβρίου καί ὥραν 3 ½ ἐξεμέτρησε τό
ζεῖν. Τήν δέ 18 ἐγένετο ἡ κηδεία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ.κ. Εἰρηναίου».
Ἐπικήδειους ἐκφώνησαν ὁ Μητροπολίτης Εἰρηναῖος,
ὁ νεαρός τότε (τριακονταετής) δικηγόρος καί σήμερα
μακαρίτης (2008) Μάνος Μανασσής, ὁ μαθητής τότε
τοῦ Ἡμιγυμνασίου Ἀρναίας καί σήμερα συνταξιοῦχος
ἐκπαιδευτικός κ. Ἀθανάσιος Σμαραγδής, ἕνας ἀντιστασιακός ἀπό τόν Ε.Λ.Α.Σ. καί ἕνας ἀντάρτης τοῦ
Ε.Α.Μ., ὁ μακαρίτης Γιάννης Γῶγος, πού ἦταν μαθητής τοῦ Σωκράτη στό Ἡμιγυμνάσιο Ἀρναίας, ἀπό τόν
Σταυρό Θεσσαλονίκης. Τιμές κατά τήν κηδεία καί τήν
ἐκφορά του ἀπέδωσε ὁ στρατός, ἀλλά καί σύσσωμος ὁ
λαός, πού θλιμμένος κατάβαθα συνόδευσε μέ δάκρυα
τό ἱερό σκήνωμα τοῦ σεπτοῦ ποιμενάρχη καί πνευματικοῦ του πατέρα ὥς τήν τελευταία στή γῆ κατοικία του,

πού ἦταν ἕνας ἁπλός τάφος στήν αὐλή τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ μέ ἀπέριττα ξύλινα κάγκελα καί ἕναν
ξύλινο σταυρό μέ τό ὄνομά του. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό μέ ἀριθμ. 812/28-9-1944
Ἔγγραφό της διόρισε τοποτηρητή τῆς Μητροπόλεως
Ἱερισσοῦ τόν Μητροπολίτη Κασσανδρείας Εἰρηναῖο.
Ἔτσι ἁπλά ἔφυγε ἀπό τήν πρόσκαιρη ζωή ὁ «ἀσκητής τοῦ Χολομώντα». Ἔτσι ἁπλά «ἐκοιμήθη» καί «ἐτάφη» ὁ μακαριστός, ὁ κυρός Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης
στίς 17 Σεπτεμβρίου 1944 (πρίν ἀπό ἑξήντα ἑπτά χρόνια).
Στή μνήμη τοῦ Μητροπολίτη Σωκράτη κατασκευάσθηκε στήν Ἀθήνα προτομή του μέ τήν πρωτοβουλία
καί δαπάνη τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ζωγραφίδη καί Αἰμιλίας Κοντοπούλου - Ζωγραφίδου (ἀνηψιᾶς τοῦ Μητροπολίτη), στήν ὁποία (δαπάνη) συμμετεῖχαν οἱ ἱερεῖς καί
οἱ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί πολλοί φίλοι
τοῦ Μητροπολίτη. Ἡ προτομή στήθηκε στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου
Ἀρναίας (νότια) καί τά Ἀποκαλυπτήριά της ἔγιναν μέ
ἐπισημότητα καί παλλαϊκή συμμετοχή στίς 30 Ἰουνίου
1961.

* * *

«H αρετή λάμπει κι ύστερα από τον θάνατο» (Ευριπίδης)
Αθανάσιος Σμαραγδής
Επίτιμος Λυκειάρχης
«Υπάρχει μια μόνο ιστορία για όλες τις ανθρώπινες
ζωές» λέγει ο σοφός. Ναι, γιατί από την κούνια ως τον
τάφο τα ίδια πράγματα γνωρίζουν και τα ίδια πράγματα χαίρονται όλες οι ανθρώπινες ψυχές, η κάθε μια με το
δικό της τρόπο• χαρές αναμενόμενες ή και απρόσμενες,
αλλά και λύπες, χωρίς μέτρο και τάξη.
Και τι σημαίνει τάχα, αν ήταν κανείς πλούσιος ή πένης ή αμαρτωλός, αφού το τέλος όλων είναι το ίδιο, απαράλλαχτα, όπως είναι ίδια τα «οστά τα γεγυμνωμένα».
Ζωή είναι μια σκηνή θεάτρου κι εμείς οι θεατρίνοι
(ναι όλοι θεατρίνοι) ο καθένας με το δικό του ρόλο,
όπου τον έταξε η μοίρα και οι ικανότητες του. Και σ΄
αυτή τη σκηνή παίζει το ρόλο του, όπως μπορεί• κι έρχεται ώρα, αργά ή γρήγορα, που σωπαίνει και πια δεν ξανακούγεται στον αιώνα τον άπαντα.
Έτσι και ο λατρεμένος μας ιεράρχης, μητροπολίτης
Σωκράτης τερμάτισε την επίγεια παρουσία του στην
Αρνιώτικη γη, στις 17/09/1944, αλλά όχι και στην Αρνιώτικη καρδιά και ψυχή• αυτή θα υπάρχει στο διηνεκές,
ολοζώντανη, αφού προ πολλού η εικόνα του σεπτού μας
ιεράρχη τοποθετήθηκε σε πολλά εικονοστάσια σπιτιών
της Αρναίας, όσο ξέρω, παράπλευρα με τους άλλους
Αγίους, περνώντας στη σφαίρα της Αγιοσύνης, με αυθόρμητη, δηλαδή, έγκριση της λαϊκής ψυχής• και τι κρίμα που η ηχώ αυτών των γεγονότων δεν έφθασε στο

Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης… Για μας τους
Αρνιώτες, τις Αρνιώτισσες και τους Βορειοχαλκιδικιώτες ο μητροπολίτης Σωκράτης κατατάσσεται ολόψυχα μεταξύ των Αγίων. Κι απόδειξη, ότι οσάκις έκαμνα
λόγο γι αυτόν στα γειτονικά χωριά μέχρι και την Ιερισσό, άκουγα την αυθόρμητη κρίση ευαρίθμων πολιτών
για τον Σωκράτη «μα αυτός ήταν Άγιος» κι έτσι έπρεπε
ίσως να συμμετρηθεί μετά των Αγίων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν είχε αληθινές πληροφορίες για τη
θρησκευτική και η ηθική προσωπικότητα του.
Αλλά τότε (1944) εμαίνετο ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος απ΄ άκρη σ΄ άκρη όλης της Ευρώπης, όπως και το
αντάρτικο σ΄ όλη την Ελλάδα. Αλλά «η ζωή κρατάει μια
γενιά, το καλό όνομα μένει για πάντα» όπως διδάσκει
μια γιαπωνέζικη παροιμία.
Ακόμα πρέπει να προσθέσω, ότι είναι ανάγκη να μιλήσω για την κηδεία αυτού του θεϊκού ανθρώπου, του μητροπολίτη Σωκράτη, που έγινε στις 17/09/1944. «Αλλά
πριν λίγες μέρες, στις 11 Σεπτεμβρίου 1944, ο ηλικιωμένος και άρρωστος μητροπολίτης ευλόγησε τις στρατοπεδευμένες στην πλατεία ένοπλες αντιστασιακές κατά
των Γερμανών ομάδες. Τους εξόρκισε να μείνουν πάντοτε μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ενώ όμως μιλούσε με όλη τη θέρμη της ψυχής του
κόπηκε η φωνή του.Η κουρασμένη του καρδιά δεν τον
9
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βοηθούσε πια. Μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη και έπεσε
στο κρεβάτι, για να μη σηκωθεί πια», όπως διηγείται η
Αθηνά Γαϊτάνου – Γιαννιού. Ξεψύχησε στις 17 Σεπτεμβρίου 1944 σε ηλικία 78 ετών, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στο ποίμνιο του που τον αγάπησε πολύ. Η κηδεία
του έγινε την επόμενη μέρα από τον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου με συμμετοχή όλου του λαού
της Αρναίας. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο, ο οποίος ήρθε στην
Αρναία με στρατιωτική εντολή.
Επικηδείους εκφώνησαν, πλην του Μητροπολίτη Ειρηναίου, ο νεαρός τότε (30 ετών) δικηγόρος Μάνος
Μανασσής, ένας αντιστασιακός αξιωματικός και τελευταίος η ταπεινότητα μου, μαθητής τότε του Γυμνασίου
Αρναίας, με εντολή του Γυμνασιάρχη Κων. Κουμάντου.
Ομολογώ ότι δεν μου ήτο καθόλου ευχάριστο να μιλήσω ενώπιον τόσο πολυπληθούς ακροατηρίου του
λαού της Αρναίας που δεν συγκρατούσε τα δάκρυά του
και επηρέαζε συναισθηματικά την ψυχή μου, αλλά και
τη φωνή μου καθώς βρισκόταν μπρος μου το σκήνωμα
του νεκρού μητροπολίτη Σωκράτη που υπήρξε για μένα
ένας άνθρωπος και άγιος μαζί. Το κείμενο του λόγου
μου αυτού δεν το κράτησα, γιατί μου φάνηκε ότι δεν
εξέφραζε ούτε το ένα δέκατο του εικοστού των αισθημάτων και των σκέψεων που κυριαρχούσαν στη ψυχή
μου από την απέραντη λύπη μου για το χαμό του φίλτατου δεσπότη. Δεν ξεχνούσα ποτέ ότι με δική του εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας έγινα δεκτός ως υπότροφος
του κράτους στο οικοτροφείο – Γυμνάσιο Τσοτυλίου
Κοζάνης, εφόσον συγκέντρωνα και τις νόμιμες προϋποθέσεις (άπορος, πολύτεκνος και καλός μαθητής).
Με την έκρηξη του β΄ παγκοσμίου πολέμου επανήλθα στην Αρναία και τι θαυμάσιο! Κοντά στους δημόσιους καθηγητές είχαμε και ένα ξέχωρο «καθηγητή» άμι-

σθο, τον μητροπολίτη Σωκράτη. Δύο φορές, θυμούμαι,
μας δίδαξε από την έδρα: Την πρώτη «Περί της δομής
του ατόμου(πυρήνας, ηλεκτρόνια κλπ.)» και την άλλη
τη Θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα .
Είχατε την αγωνία, σεβασμιότατε, για το πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος μετά τον πόλεμο. Είστε ευτυχής
που δεν τον γνωρίσατε. Γιατί θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο κόσμος που διαμορφώθηκε μετά τον πόλεμο
δεν μοιάζει με την μορφή που είχε όταν αναπνέατε σεις
στον σκληρό κόσμο τον γήινο. Είμαστε σήμερα πλουσιότεροι αλλά όχι και ευτυχέστεροι. Σήμερα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο η επιθυμία να έχει ολοένα περισσότερα αγαθά, δηλαδή Homo Consumens «ολοκληρωτικός
καταναλωτής». Σήμερα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο η
απάθεια, ένα από τα συμπτώματα στο γενικό σύνδρομο
που μπορεί κανείς να ονομάσει το «σύνδρομο της αλλοτρίωσης». Κι αυτή είναι η αιτία που νιώθουν σήμερα
οι άνθρωποι - εννοώ με την αιφνίδια οικονομική κρίση
– φοβερά δυστυχισμένοι. Η εξήγηση που δίνει ο αιώνιος Θουκυδίδης είναι «Και λυπάται κανείς όχι για αγαθά
που δεν γνώρισε και δεν έχει, αλλά αφού τα γνώρισε, τα
συνήθισε και τα χασε».
Σεβασμιότατε, εδώ και λίγο καιρό δοκίμασα μια έκπληξη. Επισκέφθηκα μια ηλικιωμένη γυναίκα να μάθω
νέα για την κατάσταση της υγείας του άνδρα της που
νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη σε ιδιωτική κλινική και
με την ευκαιρία τη ρώτησα αν ξέρει κάποια ευεργεσία
του Δεσπότη μας Σωκράτη. «Ναι», μου είπε: «Έστειλε σε
μια πάμφτωχη οικογένεια τα ράσα του να τα κάνει φουστανάκια για τα παιδιά τής τάδε κυρίας». Ύστερα από
67 χρόνια έρχεται στο φως. Δεν σας αρέσει να τα ακούτε. Συγγνώμην• συνεχίστε τον χωρίς όνειρο ύπνο σας.
Εμείς θα σας θυμόμαστε, έως ότου αποτινάξουμε την
φθαρτή μας σκέπη.

* * *

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ
(άλλοτε και τώρα)
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
26 Ιουλίου και είμαι στο δασύλλιο της Αγίας Παρασκευής πρωί. Είχα χρόνια να ΄ρθω στην πανήγυρη (των
πανηγύρεων) του χωριού μας και φυσικά … σωρός οι
αναμνήσεις από τα χρόνια.
Η τελευταία εικόνα που είχα από το χώρο και χρόνο
ήταν: ο αδελφός μου Γιώργος, – φευγάτος,αλίμονο, χρόνια τώρα-, ο δήμαρχος, δυο τρεις άλλοι, να καθαρίζουν
πατάτες την παραμονή της γιορτής για το κουρμπάνι,
καθισμένοι σε σπονδύλους κορμού βαλανιδιάς.
Τώρα καθόμαστε πάλι κοντά στις εστίες (χαρκόλακκους) αλλά σε πλαστικές καρέκλες, πλαστικά τραπέζια και παίρνουμε το αγιασμένο φαγητό, περιμένοντας
στην ουρά, σε πλαστικές κούπες. Εύκολα όλα.

Σε χρόνους άλλους ο κόσμος καθόταν κατάχαμα
κατά γειτονιές συνήθως, όπως έμπαινε στο δάσος – έτσι
παρακολουθούσε και το χορό στην αγορά, παρατήρησε
εύστοχα η Σούλα Πιτέρη: δυτικά οι Καραούλαινες, Λεμονήδαινες και όλη η γειτονιά των λάκκων, πολύ ψηλότερα ο Παπατζίκος και η γειτονιά του δικού τους λάκκου, ακολουθούσαν οι Καμήτσαινες, οι Τρικαλιωταίοι,
ο απάνω μαχαλάς (αυτή, όσο θυμούμαι, η ανθρωπογεωγραφία μου).
Ο Νάκος ανηφορικά αλλά στο κέντρο διάλεγε δένδρο ευσκιόφυλλο. Έμπηγε καρφιά στον κορμό του για
να έχει να κρεμάσει ένας άνθρωπος το σακάκι του…
Οι γυναίκες έστρωναν ένα γύρο τα κιλιμάκια τους
10
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για να καθίσει η οικογένεια, η μείζων και στο κέντρο να’ ρθουν ποτέ στο πανηγύρι οι καλλιτέχνες της ασπρότις τάβλες (tabula λατ. τραπέζι) για το φαγητό (φωτο). μαυρης φωτογραφίας Κωστής (Μαρμαράς) και ΤζώρΠόσο αγαπητές μού ήταν οι διάφορες ριγωτές ταβλού- τζης (Παπαγεωργίου) – τα επιδεικνύαμε σαν πολύτιμα
δες, δηλωτικές της κοινωνικής σειράς των νοικοκυραί- αλλά η φωτογραφία «της στιγμής» τα αγνοούσε.
ων τους. Σκούρες μπλε ή καφέ των εργατικών και των
Έλεγαν στο τραπέζι ότι φέτος την παραμονή της
ξωμάχων, άσπρες ή ξέθωρο θαλασσί με κόκκινες ή κίτρι- γιορτής υπήρχε τόσος κόσμος, τόσα αυτοκίνητα, τόσος
νες ρίγες από χράδι, των μικροαστών.
θόρυβος από τις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος των
Και περνούσαν οι επίτροποι με τα καζάνια και σέρβι- μικροπωλητών, που έκαναν προβληματική την παραμοραν το κουρμπάνι με την κουτάλα σε κάθε παρέα – ήταν νή στο δασάκι.
οι ίδιοι και μάγειροι? Έτσι νόμιζα τότε. Έπρεπε να δοΕίπα μέσα μου: Τότε λίγα γαϊδουράκια με τη σκευή
κιμάσεις έστω και λίγο «για υγεία» έλεγαν οι θείες μου των προσκυνητών, γλειφιτζούρια και αθόρυβα παιγνίδια
που κάθονταν στα άσπρα μισοφόρια τους με αναση- των παιδιών και ασετυλίνη για το φωτισμό των πάγκων.
κωμένο το φουστάνι για να μην το τσαλακώσουν κι ας Κάτι ήξερε ο μαθητής μας εκείνος που, αργότερα, σε ζήήταν το δεύτερό τους (ένα άλλο «πρόγευμα στη χλόη» τημα εξετάσεων για τις ιδιότητες και χρήσεις της ασετυπου δε βρήκε το ζωγράφο του).
λίνης, απάντησε «την έχουν οι παναϋράδες στα παναϋΟ χορός άρχιζε
ρια και τ’ς φέγγ’»
μετά την Εκκλησία
προς έκπληξη της
όχι στο λιβαδάκι
ξένης καθηγήτριπρος το δρόμο τον
ας ειδικότητας που
τζαντέ. Εκεί συνήδεν εγνώριζε τέτοια
θως χόρευαν, στις
χρήση του ακετυεκδρομές της Άνοιλενίου από το διδαξης, οι καθηγητές
κτικό βιβλίο!
μας, οι καθηγήτριες,
Κάποια
ώρα
νέες και ωραίες (Ελ.
έφθασαν και τα όρΚατσόγλου, Μαίρη
γανα στα πλαστιΔαμασκηνίδου, …)
κά τραπέζια της
με τους τελειόφοισυνεστίασης
και
τους μόνο του σχοκάτι γυναίκες ξέλείου μας. Ο χονες, προσκυνήτριρός που θυμούμαι
ες, κάποιας ηλικίας,
του πανηγυριού γισηκώθηκαν μόνες,
Στην Αγία Παρασκευή το 1950
νόταν σ΄ ένα ξέφωασυνόδευτες και
το αλωνάκι πάνω πάνω κοντά στο χωράφι μας, για τον χόρεψαν όπως παλιά. Με τα ίσια φθηνά παπουτσάκια
ήλιο. Και άνοιγε με πατριωτικά τραγούδια που έψαλλαν τους για το δρόμο, με τις μαντίλιες στους ώμους, χωρίς
μαζί με τους μουσικούς και οι χορευτές και οι παριστά- όμως πλεξίδες τα μαλλιά, και με κείνο το σοβαρό σαν
μενοι ένα γύρο: «Σαράντα χρόνια Γερμανοί κτίζανε το τελετουργικό ύφος των παλιών που όταν χόρευαν δεν
Μπιζάνι / σε μια βραδιά οι Έλληνες το κάνανε βιράνι».
ήξερες αν χαίρονταν ή μελαγχολούσαν για την εφήμεΚαι να μη ξέρω τι ήθελαν οι Γερμανοί στα Γιάννινα ρη ζήση τους. «Τούτ’ η γης που την πατούμε / όλοι μέσα
σε ελληνοτουρκικό πόλεμο – μηχανικοί της οχύρωσης θε να μπούμε».
του Μπιζανίου – και να χορεύουν πρώτοι ο Γιάνκος ΣαΛοιπόν, τα είχα δει όλα. Το τσικρίκι του χρόνου, «περάφης με την αδελφή του Κατίνα, πανύψηλοι στα μάτια ριτελλομένων ενιαυτών» έφερε πολλές στροφές γυμου. Και τι ταιριαστό το γύρισμα του τραγουδιού «γεια, ρίζοντάς με πίσω. Ώρα να φύγω. Μ’ ενοχλούσε και ο
μωρέ, γεια σας λεβεντοκόριτσα» – μα γι αυτούς και τους ζουρνάς με το ταμπούρλο που κακοποιούσε ρυθμούς
άλλους νέους του χορού σαν το Βασιλάκο Μήτσιο και γνώριμους απ’ το λαγούτο του Γιαννάκου Αβράμη, το
τη Ναυσικά να ειπώθηκε? Και δίπλα η μητέρα μου, με βιολί του Νικόλα Κοτσάνη και τη βιόλα του Χριστόδουφαιδρό πρόσωπο, -ήταν όλοι τους παιδιά της - να καμα- λου Αρβανίτη…
ρώνει για τη μικρή και τη μεγάλη της πατρίδα (κάπου ο
Το βράδυ κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού μας θα
απόηχος των νικηφόρων βαλκανικών πολέμων).
περνούν, θίασος με μουσική εξαίσια, τα παιδιά τα ΣταΓύρισα και τα «σεργκί» των μικροπωλητών για να ψω- νιωτούδια με τα «διολιά» τους. Θα τα συνοδεύει ο Γιώρνίσω τα αναμνηστικά της ημέρας. Τόσα πολλά, σαν λαϊ- γος και οι φίλοι του και θα τραγουδούν «Ξένος ήμουν κι
κή αγορά. Ηλεκτρονικά παιχνίδια, ρούχα, άλλα χρηστι- ήρθα τώρα / από μέρος μακρινό, / όνειρο γλυκό, / γιακά αντικείμενα… Με κάποια συστολή για τη νοσταλγία τί σε αγαπώ…»
μου, πλησίασα το δίσκο με τα ψεύτικα δαχτυλιδάκια και
Πρέπει να φύγω. «Ουκ ειμί εκ του κόσμου τούτου».
βραχιολάκια. Είχαν και τώρα χάντρες θαλασσιές. Στη Και έφυγα. Κι όμως του χρόνου, αν ζήσω, θα’ θελα να
φωτογραφία που μας έκαναν κάθε χρόνο οι γονείς σε ξαναβρεθώ στο πλαστικό πανηγύρι της Αγίας Παραπλανόδιο βέβαια φωτογράφο, ξένο – γιατί δεν θυμούμαι σκευής.
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Καθ’ α ή φύσις ουδέν ατελές και είς μάτην ποιεί…..
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Η παραπάνω αρχή, και σοφή προσταγή των προγόνων μας, αποτελεί την θεμελιώδη αρχή κάθε επιστήμης
και μας λέγει ότι, για κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας
υπάρχει αιτία και σκοπός.
Ανάγοντας την αρχή αυτή στο χρόνο, το αίτιον είναι
παρελθόν ο σκοπός είναι μέλλον και το παρών είναι οι
ενέργειες που πραγματοποιούν τον σκοπό.
Με βάση αυτήν την αρχή, με το παρόν σημείωμα,
θα προσπαθήσω περιληπτικά, στα πλαίσια της οικονομίας του γραπτού λόγου, να σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα των αιτίων της Διεθνούς κρίσεως, που έχει ταράξει τον κόσμο και από τις συνέπειές
της δεινοπαθεί και ή χώρα μας, ως αδύναμος κρίκος
της Διεθνούς Κοινότητας, όπως ακριβώς περιγράφει
ο Μέγας Σταγειρίτης Φιλόσοφος Αριστοτέλης 2.500
χρόνια νωρίτερα.
Ο Αριστοτέλης πρώτος διεκήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικόν φύσει και όχι από κάποιο συνειδητό
σκοπό, με την λογική σκέψη ότι ο άνθρωπος εκτός της
κοινωνίας ή δεν έχει ανάγκη απολύτως καμία, οπότε είναι Θεός ή δεν μπορεί να προσαρμοσθεί στους κοινωνικούς κανόνες, οπότε είναι θηρίον.
Η αλήθεια αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, ότι
ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του προκειμένου να
διατηρήσει και να διασφαλίσει το βίο του πρέπει να ικανοποιεί μία σειρά από ανάγκες, από τις οποίες ελάχιστες
ικανοποιεί μόνος του, ενώ το μέγα υπόλοιπον μέσω της
κοινωνίας.
Η θεραπεία αυτών των αναγκών επιτυγχάνεται με τα
λεγόμενα οικονομικά αγαθά που δεν είναι παρά έτοιμα
προϊόντα της φύσεως ή υποπροϊόντα αυτών ύστερα από
επεξεργασία ή κατεργασία.
Tα οικονομικά αγαθά βεβαίως αφθονούν στην φύση,
διότι η φύσις παρέχει την συνδρομή της στο καθένα μας,
ευθύς μετά την γέννησή του. Για παράδειγμα η εγκυμονούσα μητέρα έχει έτοιμο το γάλα, που αποτελεί την
πρώτη τροφή του ανθρώπου, ευθύς αμέσως με την γέννηση του τόκου της.
Τα οικονομικά αγαθά αφθονούν στην φύση, είναι διάσπαρτα σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και
έτσι οι άνθρωποι που κατοικούν σε διαφορετικούς τόπους αναγκάζονται να ανταλλάσουν οικονομικά αγαθά
του τόπου τους, με αυτά άλλων τόπων, προκειμένου να
καταστούν αυτάρκεις, διότι η αυτάρκεια είναι η ικανή
και αναγκαία προϋπόθεση, της διατήρησης και διασφάλισης του βίου.
Η ανταλλαγή αυτή της πρώιμες κοινωνίες γινόταν με
αντιπραγματισμό (clearing) δηλαδή είδος με είδος.
Η μέθοδος αυτή είναι κουραστική και χρονοβόρα,
διότι πολλά των οικονομικών αγαθών είναι βαριά και
ογκώδη και απαιτούν πολύ κόπο και μόχθο και προ πά-

ντων χρόνο, για να μεταφερθούν στις αγορές της ανταλλαγή π.χ. τα μέταλλα.
Για το λόγο αυτόν ο άνθρωπος επινόησε ένα μικρό
σε βάρος και όγκο αντικείμενο το οποίο να διευκολύνει της συναλλαγές του και το ονόμασε νόμισμα. Το νόμισμα βέβαια είναι κάτι σημαντικό και οφείλουμε αυτό
όλοι να το έχουμε υπόψιν της, άλλα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η λέξη είναι κενή περιεχομένου, το αντικείμενο στερείται υποστάσεως και ως είδος είναι συμβατικό
στηρίζεται δηλαδή στο νόμο, που αν καταργηθεί παύει
να έχει οποιαδήποτε αξία.
Με την εισαγωγή λοιπόν του νομίσματος, για την
ανταλλαγή οικονομικών αγαθών από της κοινωνίες,
ακολούθησαν υποχρεωτικά και τα προβλήματα, διότι
το νόμισμα ως κατεχόμενο αντικείμενο υπακούει σε δύο
αρχές, που διατύπωσε ο Αριστοτέλης για την θεμελίωση της οικονομικής θεωρίας και επί των οποίων στηρίχθηκε ο Adam Smith για να διατυπώσει την σύγχρονη
οικονομική θεωρία.
Κάθε κατεχόμενο αντικείμενο έχει διπλή χρήση την
μεν κατά τον φυσικό προορισμό του αντικειμένου, την
δε για αλλότριους σκοπούς.
Όμοιον μπορεί να παράγει μόνο το φύσει γεννόμενο.
Με βάση την πρώτη αρχή το νόμισμα ως κατεχόμενο
αντικείμενο, εκτός του
φυσικού του προορισμού, της ανταλλαγής οικονομικών αγαθών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αλλότριους σκοπούς.
Ακριβώς εδώ εντοπίζεται η αιτία της σημερινής κρίσεως δηλαδή το νόμισμα δεν χρησιμοποιείται για ανταλλαγή πραγματικών οικονομικών αγαθών αλλά για
αλλότριους σκοπούς και κατά τους μικρότερους υπολογισμούς 10% χρησιμοποιείται για τον φυσικό προορισμό και 90% για αλλότριους σκοπούς, δηλαδή κοινώς
αέρα.
Κατά τον Αριστοτέλη ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει από το γεγονός, ότι χρησιμοποιείται το νόμισμα
ως μέσο για συγκέντρωση νομισμάτων.
Αυτό όπως τονίζει σύμφωνα με την δεύτερη αρχή είναι αδύνατον, διότι το νόμισμα δεν είναι «φύσει γεννόμενον» άρα δεν μπορεί να παράγει όμοιον.
Η δυνατότητα όμως να παράγουμε νομίσματα από
τα νομίσματα υπάρχει με κατάλληλη εμπειρία και επιτήδευση στο στάδιο της ανταλλαγής και το προϊόν αυτό
το ονομάζει «τόκο», διότι γεννιέται από το ίδιο. Όμως
δεν είναι πραγματικό αλλά εικονική πραγματικότητα ή
κοινώς φούσκα (balloon).
Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκαν οι φούσκες των πυραμίδων του Δημοσίου χρέους, των ακινήτων, του Χρηματιστηρίου, των δομημένων ομολόγων, των παραγώ12

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

γων ών ουκ έστι αριθμός, των στοιχημάτων, των Casinos
κ.λ.π. που δεν σημαίνουν καμία απολύτως ανταλλαγή
πραγματικών οικονομικών αγαθών αλλά αέρα (διαπιστώσεις).
Για τον λόγο αυτό συνιστά στους άρχοντες των πόλεων να αποφεύγουν την μέθοδο αυτήν για συλλογή χρημάτων, διότι εκτός του ότι καταστρέφουν τις πόλεις τους
διαφθείρουν τους πολίτες, εθίζοντας τους στην κερδοσκοπία και με τον τρόπο αυτό χάνουν και την ψυχή
τους, διότι όπως λέγει «και την όποια κατεχόμενη Αρετή δεν την χρησιμοποιούν κατά φύσην αλλά κατ’ εκτροπή» δηλαδή ο Στρατηγός δεν χρησιμοποιεί τη στρατηγική για την νίκη, ο δάσκαλος την διδασκαλική για την
παιδεία ο Γιατρός την Ιατρική για την υγεία κ.ο.κ. αλλά
για την συλλογή χρημάτων φαινόμενα που αφθονούν
σήμερα με αστυνομικούς να παρέχουν προστασία, δάσκαλους με ατομικά φροντιστήρια, Γιατρούς, εφοριακούς, τελωνειακούς με φακελάκια κ.ο.κ. (Λαμόγια και
όχι πολίτες).
Για να καταστεί δε περισσότερο κατανοητός και σαφής παραθέτει την μεθόδευση που εφήρμοσε ο Θαλής ο
Μιλήσιος, ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας,
προκειμένου να πείσει τους συμπολίτες του που έρεπαν
στην κερδοσκοπία, να πάψουν να κερδοσκοπούν, για να
μην καταστρέψουν την πόλη τους αλλά και να πάψουν
να τον λοιδορούν, λέγοντας του ότι οι απόψεις του και
οι συμβουλές του δεν είχαν καμία απολύτως αξία.
Εφάρμοσε λοιπόν ο Θαλής τρείς σύγχρονες μεθόδους κερδοσκοπίας και συγκέντρωσε όλα τα νομίσματα των συμπολιτών του:
α) Μόχλευση (επιχειρηματικό ρίσκο πολλαπλάσιο
των πραγματικών αποθεμάτων).
β) Μονοπώλιο.
γ) Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (παράγωγο) με τον παρακάτω τρόπο.
Έναντι μικρής προκαταβολής (μόχλευση) ενοικίασε

όλα τα ελαιοτριβεία της περιοχής (μονοπώλιο) και υποχρέωση αποπληρωμής των μισθωμάτων αμέσως μετά
την τριβή των ελαιών (συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης).
Όταν λοιπόν οι συμπολίτες του πήγαιναν στα ελαιοτριβεία, οι ιδιοκτήτες τους παραπέμπαν στον Θαλή και
ο Θαλής εισέπραττε όσο μίσθωμα ήθελε. Με τον τρόπο
αυτό τους απέδειξε ότι μπορεί να συγκεντρώσει όσα νομίσματα θέλει, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός των μελετών του.
Αφού λοιπόν επλήρωσε τα μισθώματα στους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων, τους επέστρεψε τα χρήματα
με την προτροπή να πάψουν να κερδοσκοπούν, αποδεικνύοντάς τους με πρακτικό τρόπο ότι θα καταστραφούν.
Αυτή είναι λοιπόν η πραγματική αιτία της διεθνούς
κρίσεως και λύση πραγματική οικονομική δεν υπάρχει,
διότι είναι αδύνατος και το μόνο που είναι δυνατόν είναι η πολιτική λύση, από τους άρχοντες του κόσμου και
τους διεθνείς οργανισμούς, διότι διαφορετικά θα συνεχισθεί ή διπλωματία με άλλα μέσα όπως συνέβη το 1914
με την κρίση του 1908 και το 1940 με την κρίση του
1929-30, για να μην πάμε στις προηγούμενες εποχές.
Οι ασχολούμενοι βεβαίως με τα «οικονομικά» αυτού του είδους το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η κρίση ξέσπασε μεν το Σεπτέμβριο του 2008 πλην όμως
η αρχή της είναι το 1970, όταν ο Νίξον υπαναχώρησε από την διεθνή συνθήκη του 1945, που όρισε το
δολάριο ως διεθνές αποθεματικό και συναλλακτικό
μέσο σε αναλογία 35 δολάριο την ουγγιά χρυσού και
σήμερα έφθασε και πέρασε τα 1600 δολάρια ανά ουγγιά, πράγμα που σημαίνει 45 φορές υποτίμηση των
εθνικών νομισμάτων δηλαδή 110 τοις εκατόν ανά
έτος για τα 40 χρόνια από το 1970. Επομένως λύση
πραγματική οικονομική δεν υπάρχει είναι αδύνατον
παρά μόνο πολιτική.

* * *

«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ»:
Ζωγραφικός Πίνακας του Πάνου Βερροιώτη*
ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Στο εξώφυλλο του τεύχους αυτού του Παγχαλκιδικού Λόγου φιλοξενείται ο ζωγραφικός πίνακας του
Πάνου Βερροιώτη, που είναι ανηρτημένος σε περίοπτη θέση στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου. Ο τίτλος της πολυσύνθετης ζωγραφικής δημιουργίας του Π. Β. είναι
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» και τον δανείζεται από το ομώνυμο
ποίημα του Γιάννη Καραμίχου, που δεσπόζει εμφαντικά στο κέντρο του πίνακα. Η κυματοειδής απεικόνιση της ποιητικής περγαμηνής μοιάζει να συμπλέει
με την εύχαρη διάθεση του καλλιτέχνη, ενώ οι στίχοι,
σαν διευκρινιστικοί υπότιτλοι ξετυλίγουν την υμνητική τους διάθεση. Συνυπάρχουν δηλαδή σε αυτόν
τον πίνακα δυο τέχνες: Η Ποίηση και η Ζωγραφική.

Η δεύτερη είναι η εικαστική εξέλιξη της πρώτης καθώς η αποκλειστική αφόρμηση για την σύλληψη και
υλοποίηση της ζωγραφικής σύνθεσης είναι ο ποιητικός λόγος του Γ. Κ. Ο ιαμβικός 15σύλλαβος στην έμμετρη του ροή ξετυλίγει με νοσταλγική διάθεση ενδιαφέρουσες πτυχές της χθόνιας γης, της Χαλκιδικής.
Ο Π. Β. αποδέκτης ευαίσθητος της ποιητικής πρόκλησης μετουσιώνει με ενορατική διάθεση τον ποιητικό λόγο σε μια πολυθεματική σύνθεση όπου η κάθε
επιμέρους ζωγραφική ψηφίδα συμπληρώνει την προηγούμενη σε ένα ενιαίο σύνολο. Οι ρόλοι του θεατή και του αναγνώστη συνυπάρχουν άρρηκτα και οι
επιμέρους συσχετισμοί είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι.
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Έτσι θέαμα και ακρόαμα συμβαδίζουν με εναλλασσόμενη υπόκρουση.
Μια προσεκτική και φιλότεχνη περιδιάβαση του
πίνακα εύκολα αναδεικνύει τους εμβληματικούς χώρους και πρόσωπα της Χαλκιδικής σε μια επιφάνεια
1.00 x 0.70μ.
Στην αχνά διαφαινόμενη τριδάχτυλη Χαλκιδική
κυριαρχεί οργιαστική η μεθυστική της χλωρίδα (θάμνοι, πεύκα, ελιές) ενώ η ίδια προσωποποιημένη, ως
λευκοντυμένη κόρη, αναδύεται μέσα από τα νερά
του Τορωναίου Κόλπου ζωντανεύοντας το μύθο της
αδελφής του Μ. Αλέξανδρου.
Τα θέματα που διατρέχουν τους δύο κάθετους άξονες δεξιά και αριστερά του πίνακα είναι σχεδόν ισάριθμα.
Η συμβατική διαίρεση του χρόνου καταργείται επιτρέποντας στον καλλιτέχνη το γεφύρωμα των επιμέρους ζωγραφικών του επιδόσεων.
Διαμετρικά αντίθετος προς την αφροστεφανωμένη κόρη ο φτερωτός Έρωτας της αρχαιότητας συνυπάρχει με τον φτερωτό άγγελο της ορθόδοξης πίστης
σε πλήρη θεϊκή εναρμόνιση. Ο νεφεληγερέτης Δίας
από το μπαλκόνι του Ολύμπου ερωτοτροπεί με την
όμορφη Χαλκιδική χτυπημένος από τα βέλη του έρωτα που τριγυρίζει εκεί κοντά.
Ο ατίθασος Βουκεφάλας συμπλέει με την ορμητική διάθεση για κατάκτηση του νεαρού στρατηλάτη, υπενθυμίζοντας μας τη λαμπρή ιστορική διαδρομή των Μακεδόνων και της Θεσσαλονίκης μέσα στην
ιστορία του ελληνικού έθνους. Ακριβώς από κάτω η
Θεσσαλονίκη , αδελφή του Μ. Αλέξανδρου, μοιάζει
να ξετυλίγει την μακραίωνη ιστορία της όπως αυτή
πιστοποιείται από τους αψευδείς μάρτυρες-σύμβολα
της ( Λευκός Πύργος- Καμάρα- Ροτόντα- Τείχη).
Στους υπήνεμους κόλπους της Χαλκιδικής συνυπάρχουν η αρχαία ναυσιπλοΐα με την σύγχρονη.
Στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα αχνοφαίνεται
η φωτοστέφανη Παναγία που κρατώντας ιερό κείμενο στα χέρια της προσεύχεται για το Περιβόλι της,
το Αγιον Όρος, ενώ η αέρινη ρασοφόρα φιγούρα του
Μοναχού σε ανοδική κίνηση, κάτω από τη σκεπή του
Σταυρού, τείνει να συναντηθεί με εκείνη του Καπετάν-Χάψα που είναι και η μοναδική παρουσία εκτός
ποιητικού κειμένου. Σαφής υπαινιγμός για τον κοινό
τους αγώνα στην επανάσταση του 1821.
Ο Αριστοτέλης κρατώντας το ειλητάριο στο δεξιό
χέρι και έχοντας ανυψωμένο ελαφρώς το αριστερό
μοιάζει να απευθύνει στους μαθητές του τους φιλοσοφικούς του στοχασμούς σε μια περιπατητική, ενώ
δίπλα του στα πόδια ως έκφραση ευχής διακρίνεται
το «Κέντρο Αριστοτελικών Σπουδών». Ο κατακόρυφος θεματικά άξονας αριστερά ανασυνθέτει το κλίμα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και θρησκείας του
Δωδεκάθεου καθώς επίσης της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής περιόδου.
Ο δεξιός θεματικός άξονας απεικονίζει την χρι-

στιανική όψη της Χαλκιδικής με μόνη εξαίρεση του
Αριστοτέλη που συνδέεται με την ιστορική περίοδο
που βρίσκεται στο μεταίχμιο της αρχαίας ελληνικής
ιστορίας και της ιστορίας των ελληνιστικών χρόνων.
Ο Π. Β. είναι ερασιτέχνης ζωγράφος. Ωστόσο η
ερασιτεχνική του ενασχόληση τείνει να αποκτήσει
τα χαρακτηριστικά του επαγγελματισμού, καθώς
τις όποιες ιδιαίτερες καλλιτεχνικές του απαιτήσεις
τις αναπληρώνει το ιδιαίτερο πάθος και η πειραματική του αναζήτηση για νέες φόρμες και τεχνικές.
Πραγματικά η τεχνοτροπία της «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ» ξεφεύγει από το προσωπικό στίγμα ζωγραφικής εκτέλεσης του Π. Β., τουλάχιστον του τελευταίου καιρού. Η διαφαινόμενη συνύπαρξη της αγιογραφίας
με την λαϊκή τέχνη νομίζω πως υπηρετεί τις απαιτήσεις ενός τέτοιου πίνακα. Τον Π. Β. τον ενδιαφέρει η άμεση πρόσβαση στο ευρύ κοινό και όχι η
ανεικονική ζωγραφική που απαιτεί ειδικά εκπαιδευμένα αντανακλαστικά και ανάλογη εξοικείωση με
μια μορφή τέχνης που εκφράζει την απόλυτη ελευθερία του καλλιτέχνη. Αποφεύγει την πολυσυζητημένη στο χώρο της ζωγραφικής αφαιρετική τεχνική.
Σε μια του συνέντευξη (περιοδικό «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ»
τευχ. 46 ο ) λέει: η αφαιρετική τέχνη είναι ένας πολύ
γοητευτικός χώρος, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μη διασαλευτεί η ισορροπία του έργου. Να
γινεται υπαινικτικός όχι όμως ασαφής.
Είναι φανερό πως στον πίνακα αυτό ο Π. Β. πέρα
από τη συνειδητή πειθαρχία στο ποιητικό κείμενο
εμμένει σταθερός και στην αποσαφήνιση των θεματικών του επιλογών, αλλά και στην υλοποίηση την
τεχνικής με την οποία υποστηρίζει το έργο του. Ταλαντεύεται ανάμεσα στον περιορισμό της έμπνευσης
και την πρόθεση του για ελεύθερη δημιουργία. Το
δεύτερο το πετυχαινει κυρίως με την εφαρμογή της
προσωπικής του τεχνικής όσον αφορά την χρωματική επένδυση και την εκμετάλλευση των χώρων. Το
κυρίαρχο χρώμα είναι το έντονο γαλάζιο με εναλλασσόμενες ριπές του ανοιχτού ενώ το σκούρο καφέ
της γης και το αειθαλές πράσινο της αναδεικνύουν
την ταυτότητα της Χαλκιδικής. Οι ορεινοί όγκοι του
Ολύμπου και του Άθω(η πιο ενδιαφέρουσα εικαστική συνύπαρξη του Δωδεκάθεου με τον Χριστιανισμό) υπόλευκοι δανείζονται την μπλε αντανάκλαση
του ουράνιου θόλου.
Ο Π. Β. καλλιτέχνης με ευαίσθητες κεραίες στην
συμπλεγματική συνύπαρξη της ποίησης με την ζωγραφική επιβεβαιώνει τη βιωμένη αλήθεια ότι η εικόνα και ο λόγος βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς πνευματικής μετάγγισης αν και η εικαστική τους
συνεύρεση δεν είναι και η πιο συνηθισμένη.
* Ο Πάνος Βερροιώτης είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Ασχολείται πολλά χρόνια με τη ζωγραφική.
Παρουσίαση του έργου έγινε από το περιοδικό «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ» στα τεύχη 45ο και 46ο.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Της Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ
και Μυρσίνη εσύ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
μη λησμονάτε τη χώρα μου».

Δεύτερος Εθνικός Ύμνος στα χείλη των Ελλήνων οι παΜετά μυριάδες χρόνια θα επανέλθει».
ραπάνω στίχοι του μεγάλου μας ποιητή, ντυμένοι με την
- Το έργο του Ο. Ελύτη ποιητικό και πεζογραφικό χααπαράμιλλη μουσική του κορυφαίου μας μουσουργού ρακτηρίζεται από την επίδραση του υπερρεαλισμού.
Μίκη Θεοδωράκη. Εναγωνίως εδώ και μισό αιώνα παραΕίναι όμως αλήθεια ότι δεν κατάφερε αυτό το ρεύμα
καλούν τη Δικαιοσύνη και τη Μυρσίνη να μην λησμονούν να περάσει και στο βάθος της γλώσσας του ποιητή, με
τη χώρα τους, τη χώρα μας! Ματαίως όμως! Οι επιλήσμο- αποτέλεσμα η λέξη να μείνει δυνατή, μεστή και απόλυτα
νες του καθήκοντος και των θεσμικών
δηλωτική της έννοιας που περικλείει.
υποχρεώσεών τους για δικαιοσύνη και
Ο στίχος του είναι πυκνός, σχεδόν
ευνομία, μας οδήγησαν στη σημερινή
επιγραμματικός!
τραγική κατάσταση, ένα βήμα πριν την
Η αμεσότητα του στίχου του και η
καταστροφή!
ερμηνευτική του «ευκολία» βοηθήθηκε
Η άλλη Ελλάδα όμως, εκείνη του
είναι αλήθεια και απ’ τη μελωδία της
πολιτισμού αντιστέκεται! Τρία εκατόμουσικής επένδυσης.
χρονα ποιητών μας τιμούμε εφέτος:
Όταν ακούσει κανείς το «Άξιον Εστί»
Του Οδ. Ελύτη και Ν. Γκάτσου για τα
σπάνια ρωτάει να του ερμηνεύσουν τι εί100 χρόνια από τη γέννησή τους αλλά
ναι αυτό που άκουσε ως ποίηση. Αν π.χ.
και τους Αλ. Παπαδιαμάντη για τα
από το τραγούδι «Της αγάπης αίματα»
100 χρόνια από το θάνατό του και 160
απομονώσουμε τον εκπληκτικό, κατά
από τη γέννησή του (1851). Πλημύριτη γνώμη μου, στίχο «Οξειδώθηκα μες
σε η Ελλάδα από εκδηλώσεις στη μνήστη νοτιά των ανθρώπων» σχεδόν όλοι
μη τους: Σχολεία, Δήμοι, Σύλλογοι και
θα βρούμε πόσο σκληρό είναι το νόημά
παντός είδους φορείς του πολιτισμού
του, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε τις επιαλλά και πολλοί εκδοτικοί οίκοι με
κρατούσες στην κοινωνία μας κακίες,
νέες εκδόσεις τίμησαν και τιμούν και
μικρότητες, αντιπαλότητες και καταλαΟδυσσέας Ελύτης (1911-1996)
τους τρεις κορυφαίους λογοτέχνες μας
βαίνουμε εύκολα τι σημαίνει «νοτιά των
για τη μεγάλη τους προσφορά στα Ελληνικά Γράμμα- ανθρώπων» και πόσο επικίνδυνο και διαβρωτικό πράγμα
τα και στον πολιτισμό μας. Από τους τρεις, εκείνος που είναι η οξείδωση, που επέρχεται αναπόφευκτα.
«έφυγε» τελευταίος είναι ο Ελύτης, πριν 15 χρόνια. Γι’
Ο ποιητής ευτύχησε να περάσει στο λαό μας μέσα από
αυτόν, αλλά και για το σπουδαιότερο, το κορυφαίο δη- τη μουσική έμπνευση του Μ. Θεοδωράκη. Η εκπληκτιμιούργημά του το «Άξιον Εστί» ο λόγος μου στη συνέ- κή σύνθεση – σύνδεση των κορυφαίων στιγμών – ιδιοχεια. Ένα μικρό πνευματικό μνημόσυνο από τις στήλες τήτων – συντελεστών (του ποιητή – του μουσικού – του
του περιοδικού μας για τον δεύτερο Νομπελίστα ποιητή τραγουδιστή) στιγμάτισε ανεξίτηλα τη δεκαετία του ’60.
μας (1979) μετά τον Γ. Σεφέρη που κέρδισε την ίδια κο- Ήταν τότε που η ποίηση ανέβαζε το γενικό αισθητικό κριρυφαία διάκριση το 1963.
τήριο πολύ ψηλά, τότε που οι νέοι έμπαιναν στη μυσταγωγία του λόγου με κείμενα ποιότητας, τότε που το πνευ«Στα κρυφά φεύγω, με όλα τα κλοπιμαία στο νου μου,
ματικό κέρδος μέσα απ’ το τραγούδι ήταν ανεκτίμητο.
για μιαν απ’ την αρχή ζωή απροσκύνητη.
Θα μπορούσε κανείς ν’ αναφερθεί σε μια σειρά ποιηΧωρίς κεριά χωρίς πολυέλαιους,
μάτων κορυφαίων ποιητών μας που μελοποιήθηκαν από
με μόνο μια θέση αδάμαντος βέρα χρυσή ανεμώνη».
σπουδαίους συνθέτες μας, κυρίως όμως από το Μ. Θεοδωράκη. Εξέχουσα θέση κατέχουν η «Ρωμιοσύνη» του
Έτσι έφυγε ο Ο. Ελύτης και’ μεις σταθήκαμε «αντίκρυ Γ. Ρίτσου και το «Άξιον Εστί» του Ο. Ελύτη.
της λύπης» «δυτικά της λύπης» να μονολογούμε «ΆξιΤο τελευταίο ο Μ. Θεοδωράκης το’ κανε λαϊκό οραος ήν» ή μάλλον «Άξιος εστί» γιατί όπως ο ίδιος γράφει: τόριο, το 1964.
«άπαξ και κάποιος επέτυχε – στον πολιτισμό εννοώ- δεν
- Τι είναι όμως το «Άξιον Εστί»;
μπορεί παρά να επανέλθει.
Ό,τι έκανε ο Εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός με
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το μεγαλύτερο ποίημά του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» το’ κανε σ’ ολοκληρωμένη αγωνιστική μορφή ο
Ο. Ελύτης με το «Άξιον Εστί» για το νέο εικοσιένα,
το έπος της Αλβανίας και της μεγαλειώδους Αντίστασης του Ελληνικού λαού στις φασιστικές δυνάμεις του
Άξονα Γερμανών – Ιταλών – Βουλγάρων στα χρόνια
1940-1944.
Ολόκληρο το ποίημα αποτελείται από τριάντα έξι
κομμάτια διαρθρωμένα πάνω στην αυστηρή τριμερή αρχιτεκτονική μιας φανταστικής εκκλησιαστικής λειτουργίας: Γένεση (Γέννηση Θεανθρώπου) – Πάθη (Σταύρωση) – Δοξαστικό (Ανάσταση).
Τα έξι αναγνώσματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του
περιεχομένου. Δύο αναφέρονται στο Αλβανικό Μέτωπο, δύο στη κατοχή και δύο στη Προφητεία. Κάθε ανάγνωσμα συνοδεύεται από δύο Ωδές, δώδεκα συνολικά,
και από τέσσερις ψαλμούς.
- Από άποψη περιεχομένου αυτός που μιλάει σε α΄
πρόσωπο είναι άλλοτε ο Έλληνας κι’ άλλοτε ο ποιητής. Η μοίρα της Ελλάδας ταυτίζεται με τη μοίρα του
ποιητή. Ελλάδα και ποιητής αγωνίζονται προσηλωμένοι στη βαθύτερη ουσία της ελευθερίας, μετατρέποντας
το αίμα σε φως, πράγμα που δικαιώνει τη θυσία τους.
Υπάρχει ωστόσο, κι’ άλλη μια διάσταση, όπου ο ποιητής επιχειρεί βαθύτερες προεκτάσεις, υπεργήινες, μεταφυσικές συλλήψεις. Φτάνει στην αντίληψη της ύπαρξη
καλών και κακών δυνάμεων που βρίσκονται στο κόσμο
και τον επηρεάζουν. Κι’ εδώ ακριβώς, εξηγείται η θεμελιακή θέση του ποιήματος: Το ΑΞΙΟΝ της προσπάθειας
του ανθρώπου να περάσει από το σκοτάδι του Άδη και
της ανυπαρξίας, στον Ήλιο, στο Φως, στην όντως Ύπαρξη, στην καταξίωση, στη θέωση.
Το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» γράφτηκε το 1949 και δημοσιεύτηκε το 1959.
Σ’ αυτό το δεκαετές μεσοδιάστημα σμιλεύτηκε τελειότερα από τον ποιητή. Ο τίτλος «Άξιον Εστί» είναι
παρμένος από τη Β΄ Στάση των εγκωμίων του Επιταφίου της Μ. Παρασκευής: «Άξιον Εστί μεγαλύνειν Σε
τον Ζωοδότην…» ή από το Μεγαλυνάριο της Παναγίας: «Άξιον Εστί ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και Παναμώμητον Μητέρα του
Θεού ημών…».
Ο Ελύτης με το τίτλο αυτό ήθελε να καταξιώσει, να μεγαλύνει την αξία, τους αγώνες, τα Πάθη και τη νίκη πάνω
στις δαιμονικές δυνάμεις της καταστροφής και της βίας και
να εξυμνήσει την εποποιία της Εθνικής μας Αντίστασης, την
οποία ο ελληνικός λαός μ’ όλα τα δεινά και τα παθήματά
του, κρατώντας πάντα «ολόρθη τη ψυχή του» κι’ αδάμαστο
το ηθικό κατόρθωσε να δημιουργήσει σαν αληθινό θαύμα
ξαφνιάζοντας κι’ εμψυχώνοντας συνάμα τους καταπτοημένους λαούς, προκαλώντας τον παγκόσμιο θαυμασμό.
Οι αξίες που στηρίζει και προβάλλει ο Ελύτης με το
«Άξιον Εστί» ειναι: Ο λαός, ο άνθρωπος, ο κόσμος, «ο μικρός, ο μέγας», η Ελευθερία και οι αγώνες για την κατάκτηση και τη διατήρησή της και πάνω απ’ όλα η ιδέα της
Δικαιοσύνης. Έννοιες υπερατομικές, πανανθρώπινες.
Στο ποίημα αυτό ζυμώνεται όλη η διαιώνια ελληνορ-

θόδοξη παράδοση: ο Όμηρος, ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής,
ο Ευριπίδης, ο Πίνδαρος, ο Πλάτων, ο Ηράκλειτος, ο
Σωκράτης, ο Πλωτίνος, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι υμνωδοί της Εκκλησίας, ο Ακάθιστος Ύμνος, το
Δημοτικό μας Τραγούδι, το Έπος του Διογένη, το Άγιο
Όρος, ο Ερωτόκριτος, ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Μακρυγιάννης, ο Παλαμάς, η Τρισχιλιόχρονη ζωντανή ελληνική γλώσσα, η θάλασσα, το φως, ο ουρανός, τα δέντρα,
κάθε τι που θυμίζει Ελλάδα και Παναγία, το πιο σπουδαίο και το πιο ασήμαντο κι’ ευτελές, όλα αγκαλιάζονται και συνυφαίνονται σ’ αυτή την παναρμόνια, πολύηχη και πολύχρωμη σύνθεση.
Ο Ο. Ελύτης «έφυγε». Άφησε όμως τις λέξεις του, το
«νυν» και το «είν’ το φως», το «μηδέν» το «λόγο» και
την «πεμπτουσία» στα κορίτσια του «Άξιον Εστί»: Την
Έρση, την Μυρτώ, τη Μαρίνα, την Ελένη, τη Ρωξάνη, τη
Φωτεινή, την Άννα, την Αλεξάνδρα, την Κύνθια.
Γιατί:
«Βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα
και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς εσύ.
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι (….)»
Οι «Άλλοι» κι αυτός «ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας που
πενθεί».
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ *
Α΄ Ποιητικές συλλογές
Μικρές Κυκλάδες (Μ. Θεοδωράκης), «Προσανατολισμοί» (1940) (Η. Ανδριόπουλος), «Ήλιος ο πρώτος, παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα (1943), «Το Άξιον Εστί»
(1959) (Μ. Θεοδωράκης), Έξη και μια τύψεις για τον ουρανό (1960), Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο
ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1962) (Γ. Κατσαρός), Θάνατος και ανάστασις του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
(1971), Ο Ήλιος ο ηλιάτορας (1971) (Δ. Λάγιος και Π.
Ζαράνης), Το φωτόδεντρο και Η δέκατη τέταρτη ομορφιά (1971), Τα ρω του έρωτα (1972) (Λ. Κόκοτος), Ο
Φυλλομάντης (1973), «Τα ετεροθαλή»(1974), «Σηματολόγιον»(1977), «Μαρία Νεφέλη»(1978), «Τρία ποιήματα με σημαία ευκαιρίας»(1982), «Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου»(1984), «Ο Μικρός Ναυτίλος»(1985),
«Τα Ελεγεία της Οξώπετρας»(1991), «Η ποδηλάτισσα»(1991), «Δυτικά της λύπης»(1995), «Εκ του πλησίον» (1998), Με την πρώτη σταγόνα της βροχής (Μ. Χατζηδάκις).
Β΄ Πεζά, δοκίμια
«Η αληθινή φυσιογνωμία και η λυρική τόλμη του Ανδρέα Κάλβου» (1942), «Ο ζωγράφος Θεόφιλος»(1973),
«Ανοιχτά χαρτιά»(1974), «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη»(1976), «Αναφορά στον Ανδρέα Εμπειρίκο»(1978),
«Ιδιωτική Οδός» (1989), «Τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά»(1990), «Εν λευκώ»(1992), «Ο κήπος με τις αυταπάτες»(1995).
*Μέσα σε παρένθεση οι συνθέτες που μελοποίησαν
έργα ή τμήματα των έργων του Οδ. Ελύτη.
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Ξαναδιαβάζοντας την «Κασσανδρινή»
του Γιώργου Παραλή
ΓΕΡΑΚΙΝΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ
Η αρχική μου σκέψη ήταν ένας διαφορετικός τίτλος στο διαλειμμάτων για θηλασμό.
Είναι αλήθεια πως κάθε έργο τέχνης προϋποθέτει μία
άρθρο, ο οποίος θα έθετε ταυτόχρονα και ένα ερώτημα στον
αναγνώστη: «Άθυτος και Αθυτιώτισσα» ή «Αθυτιώτισσα και γέννα, που κρατάει πολύ και τις περισσότερες φορές είΆθυτος»; Ας δούμε προσεκτικά τον πίνακα στη σελίδα 19. ναι επίπονη. Στην περίπτωσή μας έρχονται και δένονται
Βλέπουμε μία γυναικεία μορφή να προβάλλει στη ζωγρα- γλυκά και τρυφερά η ζωή και η τέχνη. Η πρόσφατη γένφική επιφάνεια και να κυριαρχεί με την παρουσία της μπρο- να της γυναίκας, το βρέφος και το θήλασμα από τη μια,
και από την άλλη η αγωνία του ζωγράστά από ένα τοπίο, που καταλαμβάνει το
φου να γεννήσει το δικό του δημιούρδεύτερο και τρίτο επίπεδο του ζωγραφιγημα, που έχει στοιχειώσει πάνω του
κού έργου. Όσοι δεν αναγνωρίζουν τη γυτη συνύπαρξη δύο ανθρώπων, οι οποίναίκα με την άσπρη μαντήλα στο κεφάλι
οι έχουν φύγει από τη ζωή: Σεπτέμβριαλλά γνωρίζουν το τοπίο θα πουν με ευος του 1975 ο ζωγράφος, 14 Ιουλίου του
κολία ότι ο ζωγράφος ζωγραφίζει την Άθυ2010 η Ειρήνη Καραγιώργη, η «Καστο. Όσοι ξέρουν τόσο το τοπίο όσο και τη
σανδρινή» του πίνακα, η κυρά Ρήνη η
γυναίκα θα πούν ότι απεικονίζεται η κυρά
Αθυτιώτισσα.
Ρήνη, χωρίς να σχολιάσουν το τοπίο, το
Όπως φαίνεται ο ζωγράφος δεν αρκέοποίο αυτονόητα γι’ αυτούς είναι η Άθυστηκε απλά σε μία προσωπογραφία της
τος. Για όσους δεν αναγνωρίζουν ούτε το
γυναίκας αλλά προχώρησε σε μία σύντοπίο, ούτε τη γυναίκα, καλύπτονται από
θεση που δένει στενά το συγκεκριμέτον τίτλο «Κασσανδρινή» που έδωσε στο
νο άνθρωπο και τον τόπο. Ο τόπος είναι
έργο ο ίδιος ο ζωγράφος. Άλλωστε όλοι οι
η Άθυτος, η πατρίδα, που με τόση αγάΚασσανδρινοί που βρίσκονται εκτός της
πη, μεράκι και κατάθεση ψυχής απέδωσε
χερσονήσου προσαγορεύονται με το συλο Γιώργος Παραλής σε δεκάδες πίνακές
λογικό παρώνυμο ως «Κασσανδρινοί» και
του. Έτσι μπορεί να τοποθέτησε τη γυναιόχι Αθυτιώτες, Καλανδρινοί, ΚαψοχωρίΗ Γεωργία, σύζ. Πολυκλείτου Ρέ- κεία μορφή σε πρώτο επίπεδο αλλά χρητες και λοιπά.
Το έργο που μας απασχολεί είναι μία γκου, με αθυτιώτικη παραδοσιακή σιμοποίησε δύο πρακτικές που δεν καθηστολή, φωτογραφημένη στην Άθυλώνουν το βλέμμα του θεατή πάνω της: η
ελαιογραφία (47Χ43 εκ.), ζωγραφισμένη το, το 1935.
απεικονιζόμενη δεν κοιτάει κατάματα το
από τον Γιώργο Παραλή το 1947. Με πατέρα Αθυτιώτη, το Νίκο Παραλή, ο ζωγράφος μετά από θεατή ώστε να τον «παγιδεύει» με το βλέμμα της ενώ η επιχρόνια σπουδών και απουσίας επέστρεψε στην πατρώα λογή άσπρου χρώματος για τη μαντήλα, και όχι ενός κόκγη το 1945 και το 1964 αγόρασε ένα σπίτι στο Βράχο της κινου για παράδειγμα, τον καθοδηγεί απαλά στα σπίτια, τη
Αθύτου, με απεριόριστη θέα προς τη θάλασσα, τη Σιθω- θάλασσα και τη χερσόνησο στο βάθος.
Το τοπίο είναι μία άποψη ενός τμήματος της Αθύτου,
νία και την Κασσάνδρα. Η γυναίκα που ζωγραφίζει είναι
η Ειρήνη Καραγιώργη (σύζυγος του Βασίλη Καραγιώρ- πολύ κοντά στο σπίτι του ζωγράφου. Η πιστή απεικόνιση
γη), γειτόνισσά του στην Άθυτο. Τότε ήταν μία γεροδεμέ- των πέτρινων σπιτιών καθώς και του περιβάλλοντος χώνη, νέα γυναίκα - γεννημένη το 1924 -, γλυκομίλητη, που ρου καθιστούν απολύτως αναγνωρίσιμο τον τόπο, γι’ αυτη θυμάμαι πάντα με το χαμόγελο και την καλή διάθεση. τούς που τον έζησαν και τον γνωρίζουν. Ο ζωγράφος επιΕίναι προφανές πως το εύρωστο πρόσωπό της, με θυμεί να αποδώσει την Άθυτο με την ίδια προσήλωση που
τα πλατιά ζυγωματικά και τα έντονα χαρακτηριστικά, αποδίδει τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ενσωματώνεπρόσφερε στον καλλιτέχνη το ερέθισμα να την μελε- ται στο τοπίο με τα λιτά σπίτια. Τόπος και γυναίκα αποτετήσει και να τη ζωγραφίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες λούν γι’ αυτόν μία αλληλένδετη εικόνα, μία ολότητα, μία
που μου έδωσε η πρώτη κόρη της, η Μαγδαληνή, η κυρά αλληλουχία συναισθημάτων από το πρόσωπο στον τόπο
Ρήνη, όταν της ζητήθηκε από τον Παραλή να «ποζάρει» και τανάπαλιν. Ο Παραλής ζωγράφισε λίγα πορτραίτα,
για τις ανάγκες του έργου, πρόβαλε ουσιαστικές αντιρ- αλλά πιστεύω πως μόνο στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει
ρήσεις επειδή εκείνο το διάστημα θήλαζε τη νεογέννητη αυτό το σφιχτό δέσιμο ανάμεσα στον τόπο και τον άνθρωδεύτερη κόρη της. Οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με πο, με τρόπο που δύσκολα μπορείς να διακρίνεις σε ποιο
την ενεργό συμμετοχή της γυναίκας του ζωγράφου, της από τα δύο επιδίωκε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Στον
κυρά Φανής, που προσφέρθηκε να προσέχει το μωρό πίνακα αυτόν καταπιάστηκε με ένα πολύ τυπικό θέμα,
και τη Μαγδαληνή. Η κυρά Ρήνη «στήθηκε» από το ζω- γνωστό από την ευρωπαϊκή τέχνη αιώνες πριν, και πέτυγράφο μπροστά στην πορτάρα του σπιτιού του και άρ- χε να ισορροπήσει -παρόλη τη φαινομενική κυριαρχία της
χισε το «επίπονο» έργο εν μέσω βρεφικών κλαμάτων και ανθρώπινης μορφής- το πορτραίτο και το τοπίο, τόσο μορ17
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φολογικά όσο και συναισθηματικά.
Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη εάν δεν αναφερθούμε σε δύο έργα του Πολύκλειτου Ρέγκου από την
Άθυτο προγενέστερα του πίνακα του Παραλή. Πρόκειται για την «Άθυτο» και «Προσωπογραφία στην Άθυτο» χρονολογημένα το 1935. Στο πρώτο έχουμε την ίδια
άποψη της Αθύτου που βλέπουμε στην προσωπογραφία
της κυρά Ρήνης και στο δεύτερο ο Ρέγκος ζωγραφίζει τη
γυναίκα του μπροστά από χαρακτηριστικά σπίτια της
Αθύτου. Στην προετοιμασία των πινάκων του Ρέγκου
στην Άθυτο θα πρέπει να εντάσσεται και η φωτογραφία
της γυναίκας του, την οποία και παρουσιάζουμε (από το
αρχείο του Παυσανία Μυλωνά). Αντλώντας στοιχεία και
από τα δύο έργα ο Παραλής δούλεψε τη δική του σύνθεση σφραγίζοντάς την με το προσωπικό του ύφος.
Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο του Παραλή, όσο
μου επιτρέπει ο χώρος του περιοδικού, θα ήθελα να κάνω
μία σύντομη αναφορά στον υποκειμενικό τρόπο ανάγνωσης ενός έργου τέχνης. Για να γίνω σαφέστερη αντιπαραθέτω σε ένα παράλληλο κοίταγμα την «Προσωπογραφία
στην Άθυτο» (1935) του Πολύκλειτου Ρέγκου. Ο Ρέγκος
ζωγραφίζει τη γυναίκα του, τη Γεωργία, μπροστά από
σπίτια της περιοχής του Κουτσόμυλου της Αθύτου, ένα
έργο θεματολογικά όμοιο με του Παραλή. Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σύγκρισης των δύο έργων, παρά
μόνο επιφανειακά και ενδεικτικά θα αναφερθώ στα εξής.

Η κατά μέτωπον απόδοση της κυρίας Γεωργίας συγκρατεί το βλέμμα του θεατή και αργεί να το διώξει στο τοπίο
πίσω του, το οποίο με μια πρώτη ματιά σε αφήνει αδιάφορο. Κατατάσσοντας τον εαυτό μου όχι σε έναν μέσο θεατή, αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους που γεννήθηκαν και
μεγάλωσαν στην Άθυτο, θα μπορούσα να πω πως ο Ρέγκος, όντας «ξένος» προς τον τόπο, απλά τον χρησιμοποιεί ως υπόβαθρο πάνω στο οποίο στήνει και προβάλλει
το πορτραίτο της γυναίκας του. Ως προς αυτό το σημείο ο
Παραλής, από την πλεονεκτική θέση του Αθυτιώτη, προχωρεί σε μία αυθόρμητη και πηγαία σύζευξη τόπου, σπιτιών και ανθρώπινης μορφής, κατά τη γνώμη βέβαια των
θεατών εκείνων που δεν είναι δυνατόν να δουν το έργο
απέναντί τους αλλά μέσα από αυτό, αθέατοι σε ένα από
τα σπίτια με τα καφετιά κεραμίδια ή κάτω από το δέντρο
πίσω από την κυρά Ρήνη. Μόνο αυτοί οι θεατές προχωρούν πέρα από αυτό που προσφέρει η όραση και ενεργοποιούν και άλλες αισθήσεις που φέρνουν μυρωδιές από
τη θάλασσα, τις λυγαριές, τα σκίνα, τις λαδανιές, τις φρεσκοκομμένες καλαμιές.
Ένας πίνακας έχει πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις. Στάθηκα στην προσέγγιση του θεατή που γνωρίζει
πολύ καλά τόσο τον εικονιζόμενο τόπο όσο και τη γυναίκα. Γι’ αυτό ας μου επιτραπεί να προτείνω ως άλλο τίτλο
του άρθρου: «Ξαναδιαβάζοντας την “Αθυτιώτισσα” του
Γιώργου Παραλή». 		

* * *

Ο «πέτρινος παράδεισος»
του Κωνσταντίνου Βλαχογιώργου*
ΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΣΜΑΓΑΣ
Η λέξη παράδεισος μαρτυρείται στην ελληνική γλώσσα από τα χρόνια του Ξενοφώντος («παράδεισος μέγας,
αγρίων θηρίων πλήρης», Ανάβασις Ι 2,7) και σημαίνει πάρκο θηράματος, περιφραγμένος χώρος με ημιεξημερωμένα
ζώα. Οι χριστιανοί αργότερα συνδέουν με την έννοια «παράδεισος» την εξιστόρηση αρμονικών καταστάσεων, όπως
αυτές βρίσκονται στην Βίβλο,
πριν από την εισβολή του κακού στη δημιουργία, όταν η
συμπεριφορά ακόμη και των
άγριων θηρίων ήταν ειρηνική,
όπως π.χ. διαβάζουμε στον
Λουκιανό: «Μεγάλα βόδια,
άλογα, αετοί, αρκούδες, λιοντάρια βόσκουν ελεύθερα και
δεν βλάπτουν τους ανθρώπους, αλλά όλα είναι άγια και
ήμερα» (Περί της Συρίης Θεού
41). Έτσι ακριβώς είναι και ο
«πέτρινος παράδεισος» του Κωνσταντίνου Βλαχογιώρ-

γου, στον Άγιο Νικόλαο της Χαλκιδικής. Ένας χώρος γεμάτος λίθινα άγρια ζώα τα οποία επιχειρεί να τιθασεύσει
ο καλλιτέχνης χωρίς όμως να τους στερεί την αρχική τους
φύση. Παρότι μάλιστα πολλές φορές πρόκειται για αντίπαλα και εχθρικά στον άνθρωπο ζώα, ο θεατής του καλλιτεχνικού αποτελέσματος δε
θεωρεί ότι απειλείται, απεναντίας επιδιώκει να θηρεύσει το
νόημά τους.
Οι περίοπτες μορφές ζώων
που δημιουργεί ο καλλιτέχνης με μικρές παρεμβάσεις
πάνω σε αδρανείς όγκους
ασβεστόπετρας, τους οποίους
ανασκάπτει και εξάγει από τις
πλαγιές του Βραχωτού ή της
κοίτης του Βαθύλακκα, αποτελεί το αντικείμενο της δουλειάς του στην οποία, εμψυχώνοντας την περιπέτεια της δικής του ενδοχώρας,
χωρίζει και ενοποιεί το θεατό με το αθέατο. Το έργο
18
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ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πολ. Ρέγκος. «Πορτραίτο στην Άθυτο¨. 1935.
Ελαιογραφία. 62Χ50εκ.

Γ. Παραλής. «Κασσανδρινή¨. 1947.
Ελαιογραφία. 47Χ43εκ.

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΛΥΠΤΑ του Κωνσταντίνου Βλαχογιώργου
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Από τον εορτασμό της 190ής επετείου της
α) Στο καθολικό της Ι. Μονής της Αγίας Αναστασίας

Στη Θεία Λειτουργία

Το «Μνημόσυνο»

Ο καθηγητής Ι. Σαμαράς εκφωνεί τον Πανηγυρικό

Τέλος της Θ. Λειτουργίας. Ο Δεσπότης μοιράζει το αντίδωρο

Τέλος της Θ. Λειτουργίας. Ο Δεσπότης μοιράζει το αντίδωρο
20
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Μάχης των Βασιλικών της 13ης Ιουνίου 1821
Β) Στο μνημείο του Καπετάν Χάψα και των παλικαριών του

Οι επίσημοι καλεσμένοι παρακολουθούν την επιμνημόσυνη δέηση

Αντιπροσωπεία
μαθητών με
την επαναστατική
σημαία

Κατάθεση
στεφάνου
εκ μέρους
της ελληνικής Κυβερνήσεως από τον Γ.Γ.
Μακ. - Θράκης κ.
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

Τιμητικό άγημα της Σ.Σ.Α.Σ.
Τμήμα της φιλαρμονικής
του Δήμου Θέρμης

Κατάθεση
στεφάνου
εκ μέρους
της Βουλής
των Ελλήνων από
τον Βουλευτή Χαλκιδικής κ. Γ. Βαγιωνά

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
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Από την εκδρομή στο Μοναστήρι
και στην Αχρίδα (22,23 και 24 Μαΐου 2011)

Το ελληνικό Προξενείο στην Αχρίδα (σήμερα)

Αναμνηστική φωτογραφία στα σκαλοπάτια του Προξενείου

Το κτίριο του παλιού ιστορικού ελληνικού Προξενείου

Ξενάγηση από την κ.Βιολέτα Σμυρνιού - Παπαθανασίου

Όσιος Ναούμ

Ορθόδοξες εκκλησίες
στην Αχρίδα

Στον Όσιο Ναούμ με φόντο τη λίμνη

Στο προαύλιο της Παναγίας με φόντο το κάστρο του Σαμουήλ
22
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του στηρίζεται στις φυσικές φόρμες των ασβεστόλιθων,
όπως αυτές φιλοτεχνήθηκαν από τα στοιχεία του νερού και του αέρα στο πέρας των αιώνων. Ο Κωνσταντίνος Βλαχογιώργος αναζητά και επιλέγει κάθε φορά τις
ασβεστόπετρες που ταιριάζουν στο μορφικό ενδιαφέρον
εκείνης της στιγμής, αν και μετά από παρατεταμένη εξέταση μπορεί να διευρύνουν τη μορφική εμπειρία δίνοντας καιρό στο πνεύμα να εξοικειωθεί μ’ ένα νέο σχήμα.
Ο καλλιτέχνης μορφοποιεί αφαιρετικά τις μεταλλαγές
της ανόργανης κατάστασης σε οργανική δραστηριότητα μιας πολυδιάστατης ζωής. Μιας ζωής που είναι υπαρκτή, αλλά υποκρύπτεται πίσω από τα φαινόμενα, διαφεύγοντας από το επιφανειακό και γρήγορο βλέμμα. Το
βλέμμα ωστόσο του καλλιτέχνη είναι διαισθαντικό και
εξασκημένο στο να εντοπίζει και να απομονώνει μέσα
από τη φύση τις υφέρπουσες συναρμογές της που αποκαλύπτουν απροσδόκητους σχηματισμούς.
Η έμπνευση έρχεται, λοιπόν, από το υλικό. Η φόρμα
του πρωτότυπου υλικού τις περισσότερες φορές καθορίζει
και τον τρόπο πρόσληψης του γλυπτού. Μάλιστα, κάποιες
φορές, η φόρμα, που εμπεριέχει την αυτονομία του τυχαίου δοσμένη από την ίδια τη φύση, είναι τόσο δυνατή ως
υφή, ως όγκος και σχήμα που τοποθετείται στο χώρο χωρίς πολύ προβληματισμό. Άλλες φορές πάλι, για να μεταλλαχθεί μια φυσική ασβεστόπετρα δημιουργικά σε γλυπτό,
απαιτείται διάθεση αποκρυπτογραφικών αναζητήσεων και
ισχυρή εικονοπλαστική φαντασία που οδηγεί στη συναρμολόγηση αινιγματικά εκφραστικών γλυπτικών συνθέσεων.
Μέσα από τα έργα του, που όπως αναφέρθηκε στηρίζονται σε φυσικές ασβεστόπετρες και στις φόρμες που
αυτές υποβάλλουν, ο Κωνσταντίνος Βλαχογιώργος επιδιώκει το ιδεώδες της φυσικής ομορφιάς, όπως αυτό προκύπτει από το εναλλακτικό ιδεώδες της ζωτικότητας. Ο
καλλιτέχνης ψάχνοντας μια νέα μορφική γλώσσα για να
εκφράσει την επιθυμία του για αρμονία στις σχέσεις του
ανθρώπου με τη φύση, για να δηλώσει τον πόθο του να

τερματιστεί η αποξένωση από το περιβάλλον, αναζήτησε με το ένστικτο τις έννοιες της απλότητας και της αλήθειας που κρύβουν μέσα στις θαυμαστές καμπύλες και τις
σοφές αναλογίες τους τα έργα της φύσης. Μέσα από μια
αποσπασματική γλυπτική διατύπωση που αξιοποιεί και
προβάλει στο φυσικό τους σχήμα τα πετρώματα επεμβαίνοντας τόσο μόνο όσο χρειάζεται για να αποκτήσουν
οι ασβεστόπετρες μια εκφραστική έμφαση, κατατίθεται η
ιδέα ότι ο άνθρωπος πρέπει να επανέλθει στην τάξη, να
σέβεται τη φύση. Άλλωστε, ολόκληρη η φύση είναι τέχνη. Είναι μια απέραντη έκθεση από φόρμες γλυπτών που
σμίλευσαν εδώ και χιλιετίες τα στοιχεία της φύσης.
Ο Κωνσταντίνος Βλαχογιώργος μεταφέρει στο εργαστήρι του αυτά τα παράξενα γλυπτά και χωρίς να τους
στερεί την ταυτότητά και το παρελθόν τους, αναδημιουργεί τα ζωτικά τους στοιχεία με τον τίμιο μόχθο του
έμπειρου τεχνίτη και την ανόθευτη ευαισθησία του αυτοδίδακτου καλλιτέχνη αποκαλύπτοντας τη φύση τους
μέσα από την ίδια τους την υπόσταση και μετασχηματίζοντας το μη νοηματοδοτημένο σε κάτι με πολλαπλό
νόημα, αναδεικνύοντας το ήδη υπαρκτό, αλλά δύσκολα
ορατό στο συμπωματικό σχήμα τους.
Τα γλυπτά του Κωνσταντίνου Βλαχογιώργη λοιπόν,
με την αρχέγονη απλότητα που αριστουργηματικά προσέδωσε η φύση στο πρωτογενές υλικό και με τις ανεπαίσθητες χειροτεχνικές παρεμβάσεις που διακριτικά φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης, παρασέρνουν σε ένα φαντασιακό
ταξίδι στο κόσμο των λίθινων ημιεξημερωμένων όντων
του, σε έναν «πέτρινο παράδεισο» που μόνος του ο καθένας καλείται να ιχνηλατήσει και να ερμηνεύσει.
*Ο Κωνσταντίνος Βλαχογιώργος, 58 ετών σήμερα, ζει
και εργάζεται μόνιμα ως σιγηρουργός στον Άγιο Νικόλαο
Χαλκιδικής και τα τελευταία τρία χρόνια σμιλεύει το λίθο
ως αυτοδίδακτος γλύπτης. Παρεθέτουμε λίγες φωτογραφίες γλυπτών της συλλογής του, που εκτίθενται στο ξενοδοχείο «Άρωμα», στη Βουρβουρού.

Συ γ χαρ η τήρια
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Θεσσαλονίκη 17-6-2011

Αριθμ. πρωτ. 88
Προς
Τον Αξιότιμο Κύριο Γιάννη Δριβελέγκα
Υφυπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: ΄Εκφραση συγχαρητηρίων και ευχών
Επί τη αναλήψει των καθηκόντων Σας ως Υφυπουργού Γεωργικής Ανάπτυξης το Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, του οποίου τυγχάνεται επίλεκτο μέλος, διερμηνεύον τα αισθήματα των μελών του εκφράζει θερμά Συγχαρητήρια με ευχές για επιτυχία στο δύσκολο έργο σας για τον καλό της Πατρίδας μας, για το καλό όλων μας
και ιδιαίτερα της Χαλκιδικής μας.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ
Συγγραφέας ο πρ. Βουλευτής Χαλκιδικής, δικηγόρος και Προέδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Βασίλειος Ν. Πάππας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Με αυτόν τον τίτλο βιβλίου ο δικηγόρος, πρ. Βουλευτής Χαλκιδικής και Πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής, Βασίλης Πάππας προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό μια αξιόλογη έρευνα,
μακροχρόνια, αναλυτική και, κυρίως, τεκμηριωμένη για
τον Ιερισσιώτη Οπλαρχηγό Καπετάν Γιώργη Γιαγλή και
το ηρωικό Σώμα του. Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο 400 σελίδων, όπου ο συγγραφέας στα πρώτα κεφάλαια, εύστοχα αναφέρεται, στη σημασία και στα
γεγονότα που συνέβησαν πριν και
κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού
Αγώνα, αλλά και μετέπειτα. Θεωρείται ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο, πλούσιο σε στοιχεία, άγνωστα
μέχρι τώρα, που συνοδεύονται από
πρωτότυπα έγγραφα και φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωνε ο συγγραφέας επί 30 χρόνια. Παράλληλα,
οι ιστορικές πληροφορίες τεκμηριώνονται από αφηγήσεις συγγενικών
προσώπων του Γιαγλή και συνεργατών του, του Χρ. Τσόχα (Υπαρχηγού
του Σώματός του), του Νικ. Σέρπη
(γραμματέα του) και μοναχών με
τους οποίους έζησε στο τέλος της
ζωής του στο Άγιον Όρος, όπου είχε
καταφύγει και εκάρη μοναχός.
Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου με μεγάλη επιτυχία. Την
εκδήλωση οργάνωσαν η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία
Χαλκιδικής (ΙΛΕΧ) στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ο δημοσιογράφος και Πρόεδρος
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νικόλαος Μέρτζος, που συντόνισε τη συζήτηση, προλογίζοντας, τόνισε τη σημασία του Μακεδονικού Αγώνα και ιδιαίτερα
την ποιότητα του βιβλίου, αναφορικά με τη λεπτομέρεια, την εγκυρότητα και το ύφος της γραφής, χωρίς
να παραλείψει να αναδείξει την μακρόχρονη πολιτική,
πολιτιστική και κοινωνική δράση του συγγραφέα στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό, το ήθος και τις ικανότητές
του. Ο τ. Υπουργός Στ. Παπαθεμελής συνέδεσε τον Μακεδονικό Αγώνα και την ηρωική μορφή του Γιαγλή με

όλους τους αγώνες της Ελλάδας και των Ελλήνων για
τη Μακεδονία, συγχαίροντας συγχρόνως τον συνάδελφό του – συγγραφέα, γνωστοί από την πολύχρονη συμμετοχή αμφοτέρων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Ιβηρίτης Μοναχός Μάξιμος (Νικολόπουλος) μετέφερε στον
συγγραφέα την ευλογία και τα συγχαρητήρια της Ιεράς
Κοινότητος Αγ. Όρους για το βιβλίο και την εν γένει
δράση του και έκανε αναφορά στα
τελευταία κυρίως χρόνια του Γιαγλή ως μοναχού στο Άγιο Όρος. Ο
Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αθ. Καραθανάσης μίλησε διεξοδικά για τη σοβαρότατη
επιστημονική εργασία του συγγραφέα Β. Πάππα, δίνοντας με τον δικό
του ακαδημαϊκό τρόπο τα μηνύματα αυτού του Αγώνα που εκπέμπονται μέσα από το παρουσιαζόμενο
βιβλίο, το οποίο και, ο ίδιος προλογίζει.
Αξίζει τον κόπο να αναδημοσιευθεί αυτούσιος ο πρόλογος του βιβλίου από τον Πανεπιστημιακό Δάσκαλο Αθ. Καραθανάση, Αντιπρόεδρο
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών:
«Ο κ. Βασίλειος Πάππας, γνωστός σε
όλους μας για την αφοσίωσή του στην Χαλκιδική και στην
ιδιαίτερη πατρίδα του Ιερισσό, συνέγραψε το παρόν βιβλίο
για τον συμπατριώτη του Μακεδονομάχο Καπετάν Γιαγλή,
τον οποίο ευλαβείται ως μια αγία και εθνική μορφή, όπως και
ήταν ο γενναίος αυτός ανήρ. Ο κ. Β. Πάππας αφιέρωσε κοντά τριάντα χρόνια για την συλλογή του υλικού, που καρποφόρησεν με την συγγραφή του παρόντος βιβλίου. Δικαιολογημένη η αφοσίωση του συγγραφέως προς τον εθνικό αυτόν
άνδρα, για τον οποίο έλειπε βιβλίο που θα εξιστορούσε την
βιοτή και τα ευεργετήματά του στον Μακεδονικό Αγώνα και
τα μετά από αυτόν. Έτσι, με την συγγραφή του βιβλίου αυτού, εκπληρώνεται μία οφειλόμενη υποχρέωση των Χαλκιδικιωτών προς τον Καπετάν Γιαγλή. Και είναι βιβλίο γραμμένο με αγάπη, γνώση, ενθουσιασμό όχι μόνον για το εκλεκτό
αυτό τέκνο της Χαλκιδικής, την οποία ο κ. Β. Πάππας υπηρέτησε επί μακρόν ως εκπρόσωπος του λαού της στο Ελληνι24
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κό Κοινοβούλιο και υπηρετεί ως Πρόεδρος της πολυδημιουρτει ψηφί-ψηφί αυτήν την ηρωική εποχή με επίκεντρο τον δικό
γικής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής και
του Καπετάν Γιαγλή, που τον έχει παππού, πατέρα, πνευματιως εκλεκτό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουκό, κρυφομιλάει μαζί του έχοντας κοντά του αψεγάδιαστους
δών. Στις συχνές συναντήσεις μας ο συγγραφεύς του παρόντος
μάρτυρες πρόσωπα έγκυρα που γνώρισαν τον Καπετάνιο του.
μου μιλούσε με θαυμασμό και συγκίνηση για τον Καπετάν ΓιαΜάλιστα μερικά από τα πρόσωπα αυτά είναι δικοί του άνθρωγλή. Τον θαύμαζε γιατί τον είχε γνωρίσει μέσα από τους αγώποι, συγγενείς του. Ο κ. Β. Πάππας ταυτίστηκε με τον θρυλινες του, τις διηγήσεις των παλαιών, τα έγγραφα και τις πηκό ήρωά του, γνωρίζει τα πάντα γι’ αυτόν, τους ηρωισμούς
γές που μιλούσαν εύγλωττα γι’ αυτόν. Ήταν για τον ίδιο ένα
του, τον χαρακτήρα, τις τιμές που του αποδόθηκαν, τον καμυθικό, προφητικό πρόσωπο που συνέχιζε την παράδοση της
μαρώνει ψηλό και ατίθασο στις φωτογραφίες με τον μακεδοκλεφτουριάς του 1821. Και πριν φθάνικό ντουλαμά και τα τσαρούχια, γίσει στην εξιστόρηση των καθέκαστων
γαντα στην κορμοστασιά, αήττητο,
για τον Γιαγλή ο κ. Β. Πάππας γράφει
απονήρευτο, ανεξίκακο, θρησκευόγια τον Μακεδονικό Αγώνα, τον ρόλο
μενο με μιαν αποπνέουσα αγιοσύνη.
της Εκκλησίας και τους διακεκριμέΓράφει πολλά και έξοχα ο κ. Β. Πάπνους ιεράρχες, την αφύπνιση των Παπας, άγνωστα εν πολλοίς, πάντα κενελλήνων που έσπευσαν να σώσουν
ντρικό πρόσωπο ο Γιαγλής, τα κοντιτην Μακεδονία μετά τον θάνατο του
νά πρόσωπα, όπως ο υπαρχηγός του
Παύλου Μελά (Οκτ. 1904), τους ΈλΧριστόδουλος Τσόχας, ο γραμματιληνες Προξένους στην Μακεδονία με
κός του Νικόλαος Σέρπης, αλλά και η
την εμβληματική μορφή του Λάμπρου
Χαλκιδική των αγωνιστών, των ευπαΚορομηλά που συντόνισε τους Μακετρίδων Γερογιάννηδων με τον Κεντριδονομάχους και τον λαό στην πιο κρίκό Μακεδονικό Σύλλογο στην Αθήνα,
σιμη φάση του Αγώνος. Γράφει, ωσαύεκ των συντονιστών του Μακεδονιτως, ο κ. Β. Πάππας για τον αιματηρό
κού Αγώνος, αδυνάμου του αθηναϊανταγωνισμό των Μακεδονομάχων
κού κράτους όντος. Ως συνήθως. Το
και των Βουλγάρων κομιτατζήδων
βιβλίο κατακλείεται με το τέλος του
για την κυριαρχία της λίμνης των
καπετάνιου μας. Παραδίδει την ψυχή
Γιαννιτσών, όπου οι γενναίοι μαχητου στον Θεό, έχοντας ήρεμη την συτές, εντόπιοι και άλλοι Έλληνες, έδωνείδησή του δι’ όσα υπέρ Πατρίδος
σαν ένα σκληρό αγώνα για την εκδίεποίησε δια βίου, τον Δεκέμβριο του
ωξη των κομιτατζήδων, αγώνα που
1946. Και μάλιστα ως μοναχός Γαβριύμνησε, συγκλονίζοντας τις παιδικές
ήλ της φίλης και σεβασμίας εις εμέ Ι.
μας ψυχές, η θρυλική Πηνελόπη ΔέλΜ. Ιβήρων.
τα με τα “Μυστικά του Βάλτου”. Και
Στους εκλεκτούς προσκεκληδεν εξελίχθηκε ο Αγώνας αυτός μόμένους απάντησε με συγκίνηση ο
νον στην Δυτική Μακεδονία. Ο κ. Β.
συγγραφέας, ευχαριστώντας θερμά
Πάππας παρακολουθεί τα γενόμενα
για την παρουσία (να σημειωθεί ότι
και στην Ανατολική Μακεδονία, στις
Ο Μακεδονομάχος Οπλαρχηγός Κπετάν
η αίθουσα ήταν κατάμεστη) τους διΣέρρες και την Νιγρίτα, όπου άπλωΓιώργης Γιαγλής
ακεκριμένους παρουσιαστές του βισε την δράση του ο Καπετάν Γιαγλής
βλίου του και όλους όσους καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον βοκαι όπου, σήμερα ακόμη, ευλογείται το όνομά του. Τα εκθέήθησαν, ώστε ο διακαής του αυτός πόθος να γίνει πράξη.
τει όλα τούτα ο φίλος κ. Β. Πάππας με γλαφυρότητα και σαΑπλά τονίζουμε ένα από τα μηνύματά του, ότι η ελληνική
φήνεια, μην παραλείποντας να καταγράψει και την συγκινηιστορία δεν τελειώνει το 1821, καθ’ ότι για τους Μακεδότική προσφορά στον Αγώνα συμπάντων των Μακεδόνων και
νες υπήρξε καθοριστική η ελευθερία τους από το Μακεδοτων γυναικών, όπως η καπετάνισσα Περιστέρα από την Σιάτινικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους. Την εκδήλωστα, οι δεκάδες δασκάλες που κράτησαν αναμμένη την φλόγα
ση έκλεισε ο Πρόεδρος της ΕΜΣ κ. Νικόλαος Μέρτζος με
του Γένους στους νεαρούς Μακεδόνες και στις τοπικές κοινωλόγια επαινετικά για τον συγγραφέα.
νίες. Και ύστερα θα γράψει ο κ. Β. Πάππας για την αγαπημέΚαθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προβάλλονη του Χαλκιδική κομίζοντας νέα στοιχεία για πρόσωπα και
νταν εικόνες με έγγραφα και φωτογραφίες του βιβλίου
πράγματα, όπως τα κατέγραψε μελετώντας έγγραφα, πηγές,
και ακούστηκε το γνωστό δημοτικό τραγούδι του Κασυζητώντας με παλαιούς. Είναι όλα εξόχως ενδιαφέροντα και
πετάν Γιαγλή, που καθήλωσαν το ακροατήριο. Να τονιθαυμαστά, καθώς εκτυλίσσονται περιγραφές, θυσίες, αγώνες,
στεί ακόμη, ότι πολλά ήταν τα μέλη του Παγχαλκιδικού
ονόματα Μακεδονομάχων που έδρασαν με ποικίλες ιδιότητες,
Συλλόγου αλλά και άλλων Μακεδονικών Σωματείων
υπέρ Πατρίδος σε κάθε γωνιά της Χαλκιδικής και του Αγίτης συμπρωτεύουσας και της παροικίας των Χαλκιδικέου Όρους. Και ευλόγως διαβάζουμε αρκετά για την γενέτειων στη Θεσσαλονίκη που τίμησαν τον συγγραφέα Βαρά του την Ιερισσό. Πράγματα άγνωστα και ηρωικά μαζί. Σαν
σίλη Πάππα με την παρουσία τους.
να μη θέλει να αφήσει τίποτε άγνωστο ο συγγραφεύς συνθέ25
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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.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
21 Σεπτεμβρίου 1872
Και εν Κασσανδρεία της Χαλκιδικής Χερσονήσου
από ενός ήδη έτους συνέστη Φιλεκπ. Αδελφότης, υπό
τον τίτλον Κασάνδρεια, σκοπόν έχουσα την διατήρησιν σχολείων αλληλοδιδακτικών και ενός Ελληνικού. Μετωνομάσθη
δε ήδη γενικότερον «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Χαλκιδικής Χερσονήσου».

Απόψε υπό των ενταύθα Χαλκιδικέων θα παρατεθεί
γεύμα προς τιμήν του εις το Αστόρια Παρκ.
1 Σεπτεμβρίου 1918: ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Κατόπιν διαταγής της Γενικής Διοικήσεως προς την
Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Μακεδονίας
εξετοπίσθησαν 46 οικογένειαι λιποτακτών και
ανυποτάκτων εις τας νήσους Νάξον, Λέσβον, Τήνον, Σύρον, Χίον και Σέριφον εκ των χωρίων
Λόκοβη, … Επανωμήν,
Ασβεστοχώριον,
Ζουμπάτες, Γενή Μαχαλά,
Μπάλτσα,… Πολύγυρος,
Καψόχωρα,… Ίσβορος,
Λιαρίγκοβα, Στανός…

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Κων/
πόλεως)
6 Αυγούστου 1898: ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η εξής λυπηρωτάτη
αγγελία μετεδόθη ημίν
σήμερον εξ Ορμηλίας,
κωμοπόλεως εν Κασ9 Σεπτεμβρίου 1920:
σάνδρα και εις απόσταΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από την πρώτη μεταπολεμική ΔΕΘ του 1952.
σιν μιας περίπου ώρας
Αφίκετο εις την πόμακράν της θαλάσσης κειμένης εν ή κείνται τα μεταλ- λιν μας προερχόμενος εξ Αθηνών ο ηρωικός ανθ/γός κ.
λεία Τρικόρφου, τα οποία από πολλών ετών, ως γνω- Καλλικρατίδας Αρσένης εξ Αγίου Νικολάου της Χαλκιστόν εκμεταλλεύονται. Προχθές διάφοροι εργάται, ίνα δικής. Ο κ. Αρσένης συνοδεύων την σημαίαν του θρυλιπροφυλαχθώσι της ραγδαίας βροχής, ήτις αμέσως ήρ- κού Συντάγματος Κονδύλη, απεστάλη εξ Ουσακίου της
χισε κρουνηδόν να πίπτει, κατήλθον εις τας υπογείους Μ. Ασίας εις Αθήνας δια τας εθνικάς εορτάς του Σταγαλαρίας, εκεί δε άμα τη καθόδω των τον οικτρότατον δίου.
θάνατον 30εργάται, εν οίς πολλά κοράσια και παιδία,
πνιγέντα υπό των εκ των πέριξ κορυφών κατελθόντων Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
υδάτων, άτινα εις ορμητικωτάτους χειμάρρους μετασχη- 11 Σεπτεμβρίου 1922: ΔΙΑΒΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΑΛματισμθέντα εισώρμησαν ακατασχέτως εις τας γαλαρί- ΚΙΔΙΚΗΣ
ας, άς και κατεπλημμύρησαν αυθωρεί.
Επιτροπή αφιχθείσα εκ Χαλκιδικής μετά μελών του
ενταύθα Παγχαλκιδικού Συνδέσμου επεσκέφθη σήμεΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ρον τον Ανώτατον Διοικητήν Μακεδονίας και ανέφερε
1 Σεπτεμβρίου 1918:Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
περί ατόπων τινών παρατηρουμένων εσχάτων ανά τους
Επανήλθεν εκ Χαλκιδικής ο στρατηγός Ιωάννου. συνοικισμούς (μαχαλάδες) των εν Χαλκιδική κονιαρέΧθες ομάς εκ των διαμενόντων ενταύθα Χαλκιδικέων ων, επικαλεσθείσα την προσοχήν της Α.Δ.Χωροφυλααποτελουμένη από τους κ.κ. Κότταν Βασιλικού και Πε- κής επί της υπόπτου διαγωγής των.
τρουλάν και τους αξιωματικούς κ.κ. Αγαπητόν, Ματσιώρην, Αρσένην, Παπαδόπουλον και Βαράτσην επεσκέφθη 25 Αυγούστου 1927: ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΙΣ
τον στρατηγόν και εξέφρασεν εις αυτόν την χαράν των ΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΝ
δια την επίσκεψίν του εις Χαλκιδικήν.
Πληροφορούμεθα ότι το προεδρείον της Λέσχης ΦιΟ κ. Ιωάννου, δεχθείς τους συμπατριώτας του, εξε- λελευθέρων κατά την εις Χαλκιδικής περιοδείαν του
φράσθη ενθουσιοδώς δια την Χαλκιδικήν ειπών ότι ανε- επέτυχε την ίδρυσιν εις Πολύγυρον λέσχης, ήτις θα εξαχώρησεν εντεύθεν αποκομίζων τας αρίστας εντυπώσεις. κολουθήσει δρώσα εντός του πλαισίου πάντοτε του κα26
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ταστατικού της Λέσχης Φιλελευθέρων.
Το Διοιοκ. Συμβούλιον απετελέσθη εκ των εξής:
Κοσμ. Οικονόμου προέδρου, Δ. Κατσίκα γεν. γραμματέως, Π. Μαλακούδη ταμία, Χρ. Ζαχαρίου και Δ. Σταμοπούλου συμβούλων.

Χαλκιδικής κοινωνίας Θεσσαλονίκης καταρτισθή επιτροπή συλλογήν ειδών ρουχισμού»…
ΦΩΝΗ της ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
25 Ιουλίου 1954: ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Υπό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης εβραβεύθησαν αι κάτωθι εκθέτιδες λαϊκής τέχνης Χαλκιδικής κατά το έτος 1953.
Τα σχετικά διπλώματα θέλουσιν αποσταλεί εντός
των ημερών εις την Νομαρχίαν Χαλκιδικής ίνα επιδοθώσι ταύτα προς τας δικαιούχους.

ΦΩΣ
29 Σεπτεμβρίου 1932: Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΩΝ
Κατόπιν προσκλήσεως του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
συνήλθον χθες εν τη αιθούση του κινηματογράφου «Διονύσια» τα μέλη της ενταύθα παροικίας των Χαλκιδικέων προς λήψιν αποφάσεων δια την παροχήν αρωγής εις
τας σεισμοπλήκτους περιφερείας.
Κατά την συγκέντρωσιν ταύτην καθ’ ήν παρευρέθη
άπασα σχεδόν η παροικία απεφασίσθη όπως το προεδρείον του Παγχαλκιδικού συστήσει διαφόρους υποεπιτροπάς εξ εγκρίτων συμπολιτών Χαλκιδικέων, αίτινες να
ενεργήσωσιν εράνους εις είδη ιματισμού, τρόφιμα κλπ.
άτινα ν’ αποσταλώσι προς διανομήν.
Παραλλήλως επιτροπή συσταθείσα εκ των κυριών
Βασιλικού, Παλαμήδους και Δαλαβέρα, επεσκέφθη τον
κ. Δήμαρχον Θεσσαλονίκης και παρεκάλεσεν όπως προσκαλέσει τα προεδρεία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων,
ίνα από κοινού αναλάβωσι το έργον της ενεργείας των
εράνων…
Ο κ. Βασιλικός απέστειλε χθες το κάτωθι τηλεγράφημα εκ Στρατωνίου την 13.45΄: «Έκτασις καταστροφής
αφάνταστος. Ανάγκη συγκαλέσητε κυρίας παροικίας

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Άννα Γιαννακάρη, Ιφιγένεια Γεωργάκα, Βιργινία Θεοδοσούδη, Ευθυμία Τσακνή, Χάιδω Κελιαφάνου, Γαλάτεια Ζαφείρη, Ελένη Παπαδοπούλου,
Ευθυμία Τσιτσίνη, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Πηνελόπη
Κουτσού, Αθηνά Νίτσα.
ΑΡΝΑΙΑ: Ευγενία Βαλιάση, Ευγενία Γιαννούση, Αικατερίνη Σκιαθίτη, Αικατερίνη Καραγιάννη, Μαρία Τετράδα, Νεράντζα Μηλιά, Άννα Τσιούκα, Χρυσάνθη Ξιούφου.
ΝΙΚΗΤΗ: Ελένη Σμαραγδή, Άννα Λανταβού.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κατίνα Καρρά.
ΔΟΥΜΠΙΑ: Δ. Καραντάνης.
Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ: Σμαρώ Παπαγεωργίου.
ΣΥΚΙΑ: Άννα Κατσίκη.

E υ χαρισ τήριο
Με το με αριθμ. πρωτ. 90/10-7-2011 έγγραφό μας
εκφράσαμε τις ευχαριστίες σ

στον ιατρό Δρ. Γεώργιο Βαγιωνά
γιατί είχε αναλάβει πέρυσι για άλλη μια χρονιά (από 1-9-2010 μέχρι 30-6-2011)τη μισθοδοσία,
με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, της κυρίας η οποία φρόντιζε για τον καθαρισμό της αιθούσης του
Συλλόγου, κρατούσε τα γραφεία ανοιχτά δυο φορές την εβδομάδα και έκτακτα όταν οι ανάγκες το
απαιτούσαν και επί πλέον παρείχε γραμματειακή υποστήριξη, δεδομένου
ότι γνωρίζει πολύ καλά το χειρισμό του Η/Υ.
Ο κ. Βαγιωνάς μάς υποσχθέθηκε ότι θα επαναλάβει και εφέτος την ίδια προσφορά. Το νέο είναι
ότι η εργαζόμενη θα κρατάει εφέτος ανοιχτά τα γραφεία όχι δύο, αλλά τρεις φορές την εβδομάδα :
Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 6.30-8.30 μ.μ.
Ως διοίκηση του Συλλόγου το μόνο που μπορούμε να πούμε για την νέα, γενναία,
προσφορά του είναι ένα άλλο

ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Το δ.σ.
27
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙ
ΤΟΥ ΚΡΕΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥ Θ’ΚΟ ΜΑΣ
(Του ανάμ’ που άφκα κι η κίντνους που πέρασα)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.
Από τότε που άρχισα να νιώθω τον κόσμο θυμάμαι
τον κρεοπώλη πατέρα μου, όποτε βρισκόμουν στο μαγαζί του, μόνον του ανάμεσα στα κρεμασμένα από τα
τσιγκέλια σφαχτά να κόβει και να ξεκοκαλίζει κρέατα
ή να αλέθει κιμά στη χειροκίνητη κρεατομηχανή. Παρ’
όλο που ήμουν «μίζερο και ανάφαγο» παιδί, όπως έλεγε
η μάνα μου, είχα αδυναμία στο κρέας και ιδιαίτερα στα
μπριζολάκια και στα μεζεδάκια και έτσι ένιωθα ασφαλής
και πανευτυχής, που ο πατέρας μου είχε στην κατοχή
του ολόκληρο μαγαζί με κρέατα και μπορούσα να τρώω
όσο θέλω. Κατά τις επισκέψεις μου λοιπόν αυτές στο
μαγαζί έβλεπα τα σφαχτά να το γεμίζουν, έπαιρνα την
ικανοποίησή μου ότι τα αποθέματα καλά κρατούσαν
και η ζωή μου συνεχιζόταν, ως του άφρονος πλουσίου,
ρόδινη με μπριζολάκια, μεζεδάκια και λογής λογής κοψιδάκια.
Μέχρι που μια μέρα, μια καταραμένη και αποφράδα
για μένα μέρα έγινε το μεγάλο κακό που έφερε τα πάνω
κάτω. Και ήταν το κακό αυτό τόσο μεγάλο και τυπώθηκε τόσο έντονα μέσα μου, που το βλέπω ολοζώντανο
μπροστά μου μέχρι και σήμερα.
Πρέπει, κατά τη μαρτυρία των γονιών μου, να
ήμουν μεταξύ τριών και τρεισήμισι χρονών. Έτυχε να
πάμε με τη μάνα μου στο μαγαζί μας προφανώς για
πρώτη φορά Σάββατο. Το Σάββατο ήταν η κατ’ εξοχήν μέρα για να μην πω η μοναδική μέρα της εβδομάδας που πουλιόταν μαζικά κρέας για το ψητό της
Κυριακής, μια από τις ελάχιστες πολυτέλειες της εποχής εκείνης. Και βλέπω για πρώτη φορά το μαγαζί μας
γεμάτο κόσμο και ανάμεσά τους τον πατέρα μου με
πρωτοφανή για μένα κινητικότητα και προθυμία να
κόβει κομμάτια κρέας ή να αλέθει κιμά, να τα τυλίγει,
να τα βάζει στη ζυγαριά και μετά, ω Θεέ μου, να τα
μοιράζει συνέχεια στον κόσμο που γέμιζε το μαγαζί.
Στην αρχή κεραυνοβολήθηκα, έμεινα άναυδος και παρακολούθησα για κάποιο χρονικό διάστημα το απίστευτο, το απαράδεκτο, το ακατανόητο, το εφιαλτικό
γεγονός, που συνέβαινε μπροστά στα μάτια μου για
να ξεσπάσω αμέσως σε απερίγραπτους λυγμούς και
αναφιλητά φωνάζοντας με όση δύναμη είχα: «Μας
παίρνουν το κρέας μας, το θ’κό μας το κρέας». Και
μετά στρεφόμενος προς τον κόσμο ούρλιαξα: «Φευγάτε, φευγάτε απ’ το μαγαζί μας. Το κρέας είναι θ’κό
μας. Το κρέας είναι θ’κό μας».

Φυσικά κανένας δεν υπάκουσε την εντολή μου, κανένας δεν κουνήθηκε από τη θέση του αλλά το μόνο που
έκαναν ήταν να ξεσπάσουν σε ακράτητα γέλια.
Ακόμα θυμάμαι το κοροϊδευτικό τους ύφος βλέποντάς με να σφαδάζω και να υποφέρω γιατί «μας έπαιρναν το κρέας το θ’κό μας». Τους έβλεπα σαν σαρκοφάγα τέρατα, σαν αιμοδιψείς δράκουλες. Τελικά μέσα στη
γενική θυμηδία και αναστάτωση ένας πελάτης ο μπάρμπα-Άγγελος, ανεξίτηλη κι αυτού η εικόνα στη θύμησή
μου, ήρθε κοντά μου, με αγκάλιασε και μου ψιθύρισε
στο αυτί: «Μην κλαις, παιδάκι μου, εγώ δεν θα σας πάρω
κρέας. Φεύγω». Ένοιωσα τέτοια ανακούφιση. Έστω και
από έναν θα γλυτώναμε τη λεηλασία. Ίσως να έλπιζα
κιόλας ότι θα ακολουθούσαν και άλλοι το παράδειγμά
του και ηρέμησα λίγο. Φυσικά ο μπάρμπα-Άγγελος, που
είχε παραμείνει κρυμμένος έξω από την πόρτα, εμφανίσθηκε ξανά όταν ήρθε η σειρά του να ψωνίσει με αποτέλεσμα να νοιώσω εκτός από λεηλατημένος και βαθιά
προδομένος. Είχα πλέον χάσει την εμπιστοσύνη στον
πατέρα μου που μοίραζε το θ’κο μας το κρέας στον κόσμο, μισούσα τον κόσμο που το έπαιρνε και θρηνούσα
για τη διπροσωπία του μπάρμπα-Άγγελου.
Μέσα σε λυγμούς και αναφιλητά για την απώλεια του
κρέατος και την προδοσία με άρπαξε η μάνα μου και κακήν κακώς φύγαμε από το μαγαζί προσπαθώντας να μου
εξηγήσει τα ανεξήγητα για μένα.
Φαντάζομαι ότι οι πελάτες του πατέρα μου εκείνης
της ημέρας, που είχαν την τύχη να απολαύσουν τέτοιο
αναπάντεχο και απίστευτο θέαμα θα διασκέδασαν με
την ψυχή τους και θα το θυμούνταν για καιρό.
Εγώ πάντως για πολλά χρόνια άκουγα τη μάνα
μου να λέει αναφερόμενη στο περιστατικό: «Ακόμα
του θ’μάτι η κόσμους κι γιλάει. Ακούς να διώχν(ι)
του κόσμου απ’ του μαγαζί κι να λέει ότι του κρέας
είνι θ’κό μας. Τι ανάμ ήταν αυτό π’ άφκαμι1». Πάντα
όμως συμπλήρωνε με τρυφερότητα και κατανόηση:
«Αλλά του καημένου του πιδί κίντνου περάσι2 ικίν(ι)
τ’ μέρα».
1. Αφήνου ανάμ ή αφήνου μύθουν: Αφήνω εποχή. Αφήνω
ιστορία με κάτι (ανάρμοστο συνήθως) που έκανα
2. Πιρνώ κίντνου (περνώ κίνδυνο): Περνώ μια πολύ καταθλιπτική
και ψυχοφθόρα κατάσταση
28

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ
Τελείωσαν οι κρίσεις και ήδη τοποθετήθηκαν στα σχολεία όλων των τύπων και των δύο βαθμίδων οι νέοι διευθυντές οι οποίοι θα διευθύνουν, θα κετευθύνουν και θα συντονίζουν το εκπαιδευτικό έργο των Σχολείων.
Η ελληνική κοινωνία τιμά τους δασκάλους, τους εμπιστεύεται και αναγνωρίζει το έργο τους. Εφέτος με την ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων, με το διευθυντή με τα αυξημένα προσόντα και τις αυξημένες αρμοδιότητες
και ευθύνες, ελπίζουμε σε ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Ευχόμαστε σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς καλή
σχολική χρονιά.
Το Δ.Σ.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΕΚΟΥ
ΚΟΥΡΦΑΛΗ
ΜΠΟΛΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΝΤΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΝΤΙΡΛΗΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ
ΚΥΡΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗ
ΚΙΟΣΣΕΣ
ΧΑΡΑΡΑ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΚΕΛΗΣ
ΣΜΑΓΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ
ΛΑΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΔΑΡΑΛΗΣ
ΜΕΡΙΒΑΝΗΣ
ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ
ΜΠΙΤΑΣ
ΧΑΜΑΪΔΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΙΔΟΥ
ΔΑΓΚΛΗΣ
ΣΚΟΥΛΗ
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
ΛΙΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΝΑ
ΒΑΛΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΦΛΩΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
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ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ.02
ΠΕ.02
ΠΕ.02
ΠΕ.03
ΠΕ.02
ΠΕ.02
ΠΕ.19
ΠΕ.11
ΠΕ.17.01
ΠΕ.02
ΠΕ.03
ΠΕ.04.02
ΠΕ.11
ΠΕ.04.01
ΠΕ.18.33
ΠΕ.11
ΠΕ.11
ΠΕ.03
ΠΕ.03
ΠΕ.02
ΠΕ.17.03
ΠΕ.02
ΠΕ.04.05
ΠΕ.02
ΠΕ.03
ΠΕ.11
ΠΕ.02
ΠΕ.03
ΠΕ.03
ΠΕ.14.04
ΠΕ.04.04
ΠΕ.11
ΠΕ.04.01
ΠΕ.07
ΠΕ.02
ΠΕ.11
ΠΕ.11
ΠΕ.02
ΠΕ.02
ΠΕ.02
ΠΕ.19
ΠΕ.18.12
ΠΕ.18.12
ΠΕ.11

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΓΕΛ Ν. Τρίγλιας
ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας
ΓΕΛ Ιερισσού
ΕΕΕΕΚ Ποτίδαιας
Γ/σιο Παλιουρίου
ΓΕΛ Πολυγύρου
ΕΠΑΛ Νικήτης
1ο Γ/σιο Ν. Μουδανιών
ΣΕΚ Πολυγύρου
Γ/σιο Παλαιοχωρίου
ΓΕΛ Αρναίας
Γ/σιο Ιερισσού
Γ/σιο Πολυγύρου
Εσπερινό ΓΕΛ Πολυγύρου
ΕΠΑΛ Αρναίας
ΓΕΛ Αγ. Νικολάου
Γ/σιο Αρναίας
ΓΕΛ Ν. Μουδανιών
Γ/σιο Παλαιόχωρας
ΕΠΑΛ Πολυγύρου
ΣΕΚ Ν. Μουδανιών
Γ/σιο Ν. Φώκαιας
Γ/σιο Γαλάτιστας
ΓΕΛ Κασσάνδρας
Γ/σιο Μ. Παναγιας
Γ/σιο Ορμύλιας
Γ/σιο Ν. Μαρμαρά ΛΤ
Γ/σιο Αγ. Νικολάου
Γ/σιο Κασσάνδρας
ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών
Γ/σιο Ν. Καλλικράτειας
Γ/σιο Σημάντρων ΛΤ
Γ/σιο Ν. Τρίγλιας
2ο Γ/σιο Ν. Μουδανιών
Γ/σιο Πευκοχωρίου ΛΤ
ΓΕΛ Ορμύλιας
Γ/σιο Νικήτης
ΓΕΛ Συκιάς
Γ/σιο Στρατωνίου
Εσπ. Γ/σιο Πολυγύρου
ΕΠΑΛ Κασσάνδρας
ΕΠΑΣ Ν. Μουδανιών
ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου
Γ/σιο Συκιάς

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 8ο

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Παπανικολάου	
Παρούση	
Μαυρογιάννης	
Παπαπαύλου	
Σεκέρογλου	
Πασχαλίδης	
Αδαμίδου	
Παπαβασιλείου	
Μαυρόπουλος	
Παλαιολόγου	
Ιορδανίδου	
Μάντσιος	
Χατζηδημητριάδου	
Καπετσώνης	
Καραβά	
Καζάκης	
Καφετζής	
Χειμωνίδης	
Γαλατσιάνος	
Μουτζουρούνη	
Ζαφειριάδου	
Παντελίδου	
Κάλτσου	
Ξευτέρης	
Κλητσινίκος	
Παπαγιάννης	
Ζώλης	
Ορφανίδης	
Αμπελίδης	
Κιουπελόγλου	
Στεφανίδης	
Προδρόμου	
Μυλωνάς	
Μετζίκη	
Παπαγιάννης	
Κάλφας	
Τσιλιμπώνης	
Μισαηλίδης	
Αρβανίτης	
Ιατρούδης	
Τάπαλη	
Γιαννακάρας	
Αλαμάγκου	
Ματαράγκα	
Τσιάλα	
Κασκέτης	
Ανεστόπουλος	
Κουρτεσιώτη	
Αμοιρίδης	
Χατζής	
Αργυρού	
Χαριτίδου	

ΟΝΟΜΑ
Ευτυχία	
Ιφιγένεια	
Σίμος	
Σουσάνα	
Σολομών	
Γεώργιος	
Ραλλιώ	
Εμμανουήλ	
Στυλιανός	
Ευδοξία	
Φωτεινή	
Δημήτριος	
Χρυσάνθη	
Κωνσταντίνος	
Τριανταφυλλιά	
Αλέξανδρος	
Νικόλαος	
Ευριπίδης	
Εμμανουήλ	
Μαριάνθη	
Μαρία	
Βικτωρία	
Ελισσάβετ	
Γεώργιος	
Δημήτριος	
Κωνσταντίνος	
Λεωνίδας	
Σάββας	
Αναστάσιος	
Μάλαμα	
Φίλιππος	
Νικόλαος	
Ιωακείμ	
Καλλιόπη	
Αριστοτέλης	
Αστέριος	
Αγγελος	
Βασίλης	
Ευάγγελος	
Αθανάσιος	
Νεραντζούλα	
Λεωνίδας	
Παπαδούλα	
Φιλιώ	
Στυλιανή	
Γεώργιος	
Χρήστος	
Ανθή	
Βασίλειος	
Δημήτριος	
Μαρία	
Ελισάβετ	
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ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 11
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 11
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 11
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 11
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 70
ΠΕ 11
ΠΕ 11
ΠΕ 11
ΠΕ 70

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Δημ. Σχ. Ορμύλιας
1ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου
3ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών
Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου
2ο Δημ. Σχ. Ιερισσού
Δημ. Σχ. Αρναίας
Δημ. Σχ. Ν. Ποτίδαιας
2ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών
1ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών
4ο Δημ. Σχ. Ν. Μουδανιών
1ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας
Δημ. Σχ. Νικήτης
2ο Δημ. Σχ. Ν. Καλλικράτειας
1ο Δημ. Σχ. Κασσανδρείας
Δημ. Σχ. Ν. Φώκαιας
2ο Δημ. Σχ. Ν. Τρίγλιας
Δημ.Σχ. Στανού
1ο Δημ. Σχ. Ν. Τρίγλιας
Δημ. Σχ. Παραλίας Διονυσίου
Δημ. Σχ. Ταξιάρχη
Δημ. Σχ. Ν. Ρόδων
Δημ. Σχ. Πευκοχωρίου
Δημ. Σχ. Λακκώματος
Δημ. Σχ. Νεοχωρίου
Δημ. Σχ. Μεγ. Παναγίας
2ο Δημ. Σχ. Κασσανδρείας
Δημ. Σχ. Παλιουρίου /Αγ. Παρασκευής
Δημ. Σχ. Ν. Μαρμαρά
3ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου
Δημ. Σχ. Πορταριάς/Αγ. Παντελεήμονος
Δημ. Σχ. Γαλάτιστας
Δημ. Σχ. Αφύτου
2ο Δημ. Σχ. Πολυγύρου
Δημ. Σχ. Σημάντρων
Δημ. Σχ. Πολύχρονου
Δημ. Σχ. Γερακινής / Καλυβών
Δημ. Σχ. Καλλιθέας
Δημ. Σχ. Ολύνθου
Δημ. Σχ. Ζερβοχωρίων
Δημ. Σχ. Αγίου Μάμαντος
Δημ. Σχ. Ν. Φλογητών / Ν. Πλαγίων
Δημ. Σχ. Ν. Σιλλάτων
Δημ. Σχ. Παλαιοχωρίου
Δημ. Σχ. Μεταγγιτσίου
Δημ. Σχ. Καλάνδρας
1ο Δημ. Σχ. Ιερισσού
Δημ. Σχ. Φούρκας / Κασσανδρινού
Δημ. Σχ. Χανιώτης
Δημ. Σχ. Βραστάμων
Δημ. Σχ. Ν. Σκιώνης
Δημ.Σχ.Σάρτης
Δημ. Σχ. Στρατωνίου
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ΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Ανέκδοτα ποιήματα του Νίκου Βασιλάκη
ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
				
Πλήρωσαν οι φίλοι τον λογαριασμό
και βγήκαν στο δρόμο τραγουδώντας.
Εγώ παρήγγειλα ένα ποτήρι κρασί ακόμα,
μέχρι να το πιω, θα βγει το φεγγάρι
να πάμε παρέα στο σπίτι.

Ερωτευμένο φεγγάρι
Στ’ ασήμι έχει τυλίξει απόψε το φεγγάρι,
το σπαθόχορτο, την αγριοβρώμη,
το φράχτη του κήπου,
το χαλίκι του δρόμου,
το μπαλκόνι της.
Γρύλλοι και νυχτοπούλια
γλυκά το νανουρίζουν
μα αυτό δεν λέει να κοιμηθεί.
Ο έρωτας δεν το αφήνει,
φωτίζει επί ώρες με ένα εξαίσιο φως
τις γρίλιες τις κλειστές
και χάνεται, πίσω από ένα συννεφάκι.

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Το ολόγιομο φεγγάρι
χόρεψε για χάρη μας
στην κορυφή των πεύκων.
Η κάμαρά μας γέμισε φως,
γέμισε αγάπη.

Έμεινα μόνος στο σκοτάδι.
Ακούμπησα την πλάτη μου
σε παρακείμενο δέντρο του σπιτιού της
και περίμενα να ξημερώσει
να τη δω για στερνή φορά
κρυφά απ’ τη γωνιά
με μπλε ποδιά, άσπρο γιακά
να πηγαίνει με την τσάντα στο σχολείο
και να φύγω…

ΤΟ ΕΡΗΜΟ ΣΠΙΤΙ
Το φως της σελήνης
σκεπάζει με μια γλυκιά
μελαγχολία αυτό το έρημο
σπίτι.
Το σπίτι των παιδικών μου χρόνων
με τα κλειστά παράθυρα
τη γερμένη στέγη
τον κισσό στους τοίχους.

ΧΑΜΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ
Χαμηλώνει τα βράδια το φεγγάρι
στο παράθυρο μου
θέλει να μου πει τα μυστικά του
αλλά είναι πολλά και κουράζομαι,
τραβώ την κουρτίνα και κοιμάμαι,
κι αυτό συνεχίζει το δρόμο του
μονάχο ως το πρωί.

ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ
Την νύχτα στους αγρούς μικρό παιδί,
φοβόμουνα τις σκιές των δέντρων,
τις νεράιδες, τα ξωτικά, τους λύκους, τα τσακάλια.
Απόψε με την αστροφεγγιά
θα πάρω το μονοπάτι για τους αγρούς.
Μπορεί πέρα από το γεφυράκι,
που κελαρύζει στα χαλίκια το νερό,
να συναντήσω τις νεράιδες
να χορεύουν ανάμεσα στις λυγαριές,
μπορεί ν’ ακούσω τη φωνή του γκιώνη,
που ψάχνει νά ’βρει το ταίρι του,
ν’ ακούσω τα τσακάλια και τους λύκους,
φωνές και φτερουγίσματα νυχτόβιων πουλιών,
δε θα φοβηθώ,
έχω αρκετά πιά μεγαλώσει...

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑΣΕ
Στο πρακτορείο σε περίμενα
απ΄ το πρωϊ και βράδιασε
Στο σπίτι γύρισα σκυφτός.
Απ΄ το ανοιχτό παράθυρο
μπήκε μέσα το φεγγάρι.
Όλη τη νύχτα
μιλούσαμε για σένα.
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Η δράση του Συλλόγου μας
΄Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, μετά τον εορτασμό
της επετείου της μάχης των Βασιλικών στο Μοναστήρι της
Αγ. Αναστασίας και στο μνημείο του καπετάν Χάψα, που
πραγματοποιείται τακτικά κάθε χρόνο στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου, ο Σύλλογός μας ανέστειλε τη δράση του για δυόμιση περίπου μήνες, οπότε και τα
γραφεία έμειναν κλειστά, Η λειτουργία του Συλλόγου και η
επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων άρχισε με πρώτη τη συνεδρίαση της επιτροπής έκδοσης του περιοδικού την 1η Σεπτεμβρίου 2011 και στη συνέχεια του δ.σ. στις 8 του ίδιου
μήνα για τον προγραμματισμό των δράσεων του 3ου τετραμήνου του 2011.
Οι μόνες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τέλος
Μαίου και αρχές Ιουνίου ήταν :

διεύθυνσης της Γωγώς Βαΐτση. Το λεωφορείο για τη μεταφορά της χορωδίας ήταν ευγενική προσφορά του Ταξιδιωτικού
Οργανισμού ΖΟΡΠΙΔΗ, τον οποίο και ευχαριστούμε.
Τέλος παρατέθηκε λιτή υπαίθρια δεξίωση από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
Πριν κλείσουμε το σημείωμα αυτό πρέπει να αναφέρουμε τη φροντίδα που έδειξε για τον ευπρεπισμό του χώρου,
όπως κάθε χρόνο ο κ. Αστέριος Σαμαράς, πρώην εκπ/κός
και τ. πρόεδρος της τ. Κοινότητας Γαλαρινού και ο Αντιδήμαρχος της Γαλάτιστας κ. Γιάννης Πύρρος ο οποίος παρέδωσε εφέτος έναν χώρο πεντακάθαρο και ευπρεπισμένο
από κάθε πλευρά. Και στους δύο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
• Τριήμερη εκδρομή στην Αχρίδα
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 22,23 και 24 Μαΐου και είχε μεγάλη επιτυχία. Σ΄ αυτή πήραν μέρος 110
εκδρομείς (δύο λεωφορεία) και υπεύθυνος της προετοιμασίας και της εκτέλεσηςς του όλου προγράμματος ήταν
ο γεν. γραμματέας του Συλλόγου μας κ. Γιάννης Κοτσάνης, ο οποίος «υπερέβαλε εαυτόν», όπως γράφει σε επιστολή του και ο κ. Γιάννης Καράβατος και υπήρξε ο κύριος συντελεστής της επιτυχίας. Μεγάλη υπήρξε και η
βοήθεια στον προγραμματισμό και στην ενημέρωση της
κ. Βιολέτας Σμυρνιού-Παπαθανασίου, προέδρου του Συλλόγου Μοναστηριωτών και των πέριξ, η οποία ήταν μαζί
μας από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Μοναστήρι και μας ξενάγησε σε όλη τη διαδρομή και μέσα στην πόλη του Μοναστηρίου. Η περιδιάβαση της πόλης και η επίσκεψη στο
ελληνικό προξενείο και τις παλιές εκκλησίες μας εντυπωσίασε. Ακούγαμε όλοι τη μελίρρυτη και άκρως ενημερωμένη κ. Βιολέται (Μοναστηριώισσα γαρ) με ιδιαίτερη προσοχή και βιώναμε εντονότερα τα ιστορικά γεγονότα στον
τόπο που εκτυλίχτηκαν. Στερεώσαμε έτσι ακόμα καλύτερα και με ντοκουμέντα τα όσα για την ελληνικότητα της
περιοχής γνωρίζαμε.
Η δύο διανυκτερεύσεις έγιναν στην Αχρίδα σε πολύ καλό
ξενοδοχείο με θέα τη λίμνη. Είναι μια αναπτυσσόμενη πόλη
με φυσικές ομορφιές και πολλά νερά, όπως και η Στρούγκα
που βρίσκεται δυτικότερα. Εντυπωσιακές είναι οι παλιές ορθόδοξες εκκλησίες και προπαντός ο ΄Αγιος Ναούμ με κατάφυτο τον γύρω χώρο και άφθονα νερά. Πραγματικός παράδεισος. Κανένα απρόοπτο, όλα πήγαν καλά. Ο Σύλλογος
έγραψε στον κατάλογό του άλλη μια αξιόλογη προσφορά
στα μέλη του.

• Ο εορτασμός της 190ής επετείου της μάχης των Βασιλικών
Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2011 σύμφωνα με το
πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο έβδομο
τεύχος, με μνημόσυνο στο καθολικό της Μονής και επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στη μνημείο του
καπετάν Χάψα και των παλικαριών του. Στη Θ. Λειτουργία
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μιλήτου και προηγούμενος
της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας κ. Απόστολος, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής κ. Ιωάννης Σαμαράς. Παρόντες ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιάννης Γιώργος, ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης κ. Θεόδωρος
Παπαδόπουλος , στον οποίο πλέον υπάγονται τα Βασιλικά
και εκπρόσωποι των Δημάρχων των άλλων δύο συνδιοργανωτών Δήμων: Πολυγύρου ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Βορδός
και Σιθωνίας ο Αντιδήμαρχος κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας.
Παρέστη επίσης o βουλευτής κ. Γ. Βαγιωνάς ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ενώ την Κυβέρνηση εκπροσώπησε Γεν. Γραμματέας Μακ.-Θράκης κ. Παπακων/ντίνου.
Παρέστησαν επίσης αντιπρόσωπος του διοικητή του Γ΄Σ.Σ.
με ομάδα νεαρών φοιτητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, που με τις κατάλευκες στολές τους και τη
δροσιά της νιότης τους έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στη εκδήλωση, αντιπρόσωποι των άλλων Αρχών, αντιπροσωπεία
των μαθητών των Σχολείων της Γαλάτιστας και της Συκιάς
με τις σημαίες τους και πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Χαλκιδικιώτικων Πολιτιστικών Συλλόγων που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και κατέθεσαν στεφάνια.
Την εκδήλωση πλαισίωσε η μπάντα του Δήμου Θέρμης
και η μεικτή χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου υπό τη

* * *

Η δράση των άλλων Συλλόγων
Περιορισμένη, φαίνεται υπήρξε και η δράση των άλλων
Συλλόγων, λόγω του καλοκαιριού. Τα μόνα σημειώματα που
λάβαμε ήταν των Πολιτιστικών Συλλόγων Παλαιοχώρας, Γοματίου και Πετροκεράσων, τα οποία και δημοσιεύουμε:

οχώρας η Ελπίς διοργάνωσε το 1ο Αντάμωμα χορευτικών, στο
ανοιχτό θέατρο του χωριού, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία.
Σ΄ αυτήν πήραν μέρος τα χορευτικά :του ΚΔΑΠ Ζερβοχωρίων, της Μεγ. Παναγίας, της Γαλάτιστας του Γεροπλατάνου
της Ορμύλιας, της Ολύνθου, του Ζαγκλιβερίου, των Ποντίων
από τα Ν. Μουδανιά και του Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου. Σ’ όλους απονεμήθηκαν αναμνηστικά Διπλώματα και το

Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχώρας.
Την Κυριακή 7 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαι32
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διετία 2011-2012 που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος
ο Παπουτσής Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ο Βαγιωνάς Δημήτριος,
Γεν. Γραμματέας η Μπουχορίκου Αγγελική, Ταμίας η Κουκουβίνου
Στέλλα και μέλη οι: Κόνιαρης Χρήστος, Γιουζέπας Γεώργιος, Λιάπης Χρήστος, Μαύρος Κων/ντίνος και Παπαϊωάννου Ζωή.
Ο Παγχαλκιδικός εύχεται στο νέο δ.σ. καλή δύναμη και
καλή επιτυχία.
Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεράσων Ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Ο Μ.Α.Σ. ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ απέκτησε νέο δ.σ.
για τη διετία 2011-2012 που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος ο Κωτούδης Βασίλειος, Α΄Αντιπρόεδρος ο Καλαφάτης Αθ.& Σωτ. Εμμανουήλ, Β΄Αντιπρόεδρος ο Θωμάς Λ. Αστέριος, Γεν. Γραμματέας η Κατερίνα Ανετούδη, Ειδικός Γραμματέας ο Κωτούδης Δημήτριος, Ταμίας ο Μητράκος Θ. Δημήτριος,
Έφορος Πολτιστικών η Κουκλιάτη Γιούλη, Έφορος Αθλητισμού
ο Λειβαδιώτης Αθανάσιος , Υπεύθυνη τμήματος Γυναικών η
Μπερμπερίδου ΄Αννα και αναπληρωματικά μέλη: Κουκλιάτης Γ.
Αθανάσιος (Αθλητισμού), Μουτζίκος Δ. Αστέριος (Αθλητισμού)
και Φράγκου Αθ. Κατερίνα (Γυναικών).
Ο Παγχαλκιδικός στο νέο δ.σ. εύχεται καλή δύναμη και
καλή επιτυχία.

βιβλίο ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ που έχει εκδώσει η ΝΕΛΕ Ν. Χαλκιδικής.
Όλους τους δεξιώθηκε η οργανωτική επιτροπή. Προηγουμένως τα χορευτικά γύρισαν με τα όργανα τα σοκάκια του χωριού, έδωσαν έναν θαυμάσιο εορταστικό τόνο και προετοίμασαν τους κατοίκους για όσα ακολούθησαν στην επίσημη
παράσταση. Την εκδήλωση παρακολούθησε οι τοπικές Αρχές και πλήθος κόσμου που καταχειροκρότησε τους χορευτές και τους συντελεστές. Ο Παγχαλκιδικός παρέστη δια του
προέδρου του.
Σ.Σ. Παρατηρούμε με ιδιαίτερη χαρά ότι τα Ζερβοχώρια με
πρώτη την Παλιόχωρα με ένα πλήθος εκδηλώσεων και υπηρετούν και προάγουν τον πολιτισμό. Δικαιολογημένα τους
προσφέρθηκε το θαυμάσιο πολιτιστικό κέντρο το οποίο αξιοποιούν στο έπακρο. Συγχαρητήρια.

Σ.Σ.Με τη ν ευκαιρία παρακαλούμε τους προέδρους ή τους
υπευθύνους εφόρους των Συλλόγων, να μας στείλουν έγκαιρα (μέχρι 30 Νοεμβρίου 2011), αν θέλουν, γραπτά σημειώματα για τις νέες εκδηλώσεις που προγραμματίζουν ή πραγματοποιούν, ώστε να τις δημοσιεύσουμε στο επόμενο τεύχος
του Οκτ.- Δεκ. 2011, που θα κυκλοφορήσει μέσα με τέλος
του ερχόμενου Νοεμβρίου 2011.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γοματίου
Γενομένων αρχαιρεσιών εξελέγη νέο δ.σ. του Συλλόγου για τη

* * *

Νέα της Χαλκιδικής μας
Γράφει ο Βάιος Μαυρίδης
Δημοσιογράφος

Έ

να ευχάριστο αποτέλεσμα έφερε ο τελευταίος κυβερνητικός ανασχηματισμός για το νομό μας, καθώς
ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Δριβελέγκας ορκίσθηκε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
Όλοι οι φορείς, συμπατριώτες, γνωστοί και φίλοι συγχάρηκαν το νέο υφυπουργό και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο του. Μαζί εξέφρασαν την ελπίδα της προώθησης και επίλυσης βασικών προβλημάτων του τόπου
μας.

στικούς συλλόγους, τους ιδιώτες-χορηγούς και κυρίως
τους εκατοντάδες εθελοντές, καταρτίσθηκαν πλούσια
προγράμματα, τα περισσότερα καινοτόμα και ποιοτικά,
που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις ακόμη και στους
πιο απαιτητικούς Έλληνες και ξένους επισκέπτες.
Οι κυριότερες, ίσως διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού ήταν:
Α) 3ο φεστιβάλ Πολυγύρου: με ευθύνη του Δήμου από
τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 9 Αυγούστου, με επτά παραστάσεις στο ανοιχτό θέατρο της πρωτεύουσας

Έ

να πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων(Festival)
πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Χαλκιδική, που για άλλη μια χρονιά «βούλιαξε» από επισκέπτες. Για δύο και πλέον μήνες είχε την
ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραδοσιακές γιορτές, αθλητικούς
αγώνες και πολλά ακόμα δρώμενα, συμμετέχοντας σε
αρκετά από αυτά. Οι όποιες περικοπές έγινα, λόγω οικονομικής κρίσης, δεν έγιναν σε βάρος της ποιότητας των
εκδηλώσεων καθώς στο νομό βρέθηκαν φέτος γνωστά
ονόματα από το χώρο των τεχνών. Με πρωταγωνιστές
τους δημάρχους, τις υπηρεσίες των δήμων, τους πολιτι-

Β) Φεστιβάλ Θάλασσας 2011: με ευθύνη του Δήμου Νέας
Προποντίδας από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, με
10 παραστάσεις, όλες στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Θάλασσας διοργανώνεται κάθε
χρόνο η εβδομάδα του συλλόγου ΦΑΡΟΣ, φέτος οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 17 και ολοκληρώθηκαν στις 24 Ιουλίου με την γιορτή της σαρδέλας και γαύρου στον κόσμο
Γ) SANI Festival: 15 Ιουλίου-2 Σεπτεμβρίου με δεκαέξι παραστάσεις/συναυλίες στο λόφο της Σάνης και το
Garden Theatre
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Δ) Αριστοτέλεια 2011: 14 Ιουνίου-20 Αυγούστου με 23
εκδηλώσεις σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη

ενέκρινε την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έτσι
το έργο θα επαναδημοπρατηθεί μέσα στο 2011. Ας ελπίσουμε ότι κάποτε τα βάσανα μας να τελειώσουν.

Ε) Φεστιβάλ Κασσάνδρας: από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις
20 Αυγούστου, στον πανέμορφο χώρο του αμφιθεάτρου της Σίβηρης, στο καταπράσινο δάσος, για 18η συνεχή χρονιά με 8 μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

Σ

ε πλήρη λειτουργία βρίσκονται τα αγκυροβόλια
τουριστικών σκαφών(μαρίνες) στον όρμο Παναγίας και τη Νικήτη του Δήμου Σιθωνίας, βελτιώνοντας
το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Το κόστος των
δύο έργων ξεπέρασε τα 5εκ. ευρώ και υπάρχει δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών.

Στ) Εμποροπανήγυρη Αγίου Μάμα: από 30 Αυγούστου
μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, σηματοδοτεί άτυπα το τέλος του καλοκαιριού και την έλευση του φθινοπώρου.

Υ

πογράφηκε στις 24 Αυγούστου μεταξύ του δημάρχου
Ν. Προποντίδας και εκπροσώπου της εργολάβου εταιρίας η σύμβαση για την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου Ν.Τρίγλιας με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013

Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι το σύνολο
σχεδόν των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνταν τα
προηγούμενα χρόνια, επαναλήφθηκε και φέτος παρά
το ότι πολλοί δήμοι είτε δε στήριξαν είτε περιόρισαν
το ποσοστό οικονομικής στήριξης αυτών των δράσεων. Αυτό επομένως αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει θέληση, διάθεση για προσφορά και εθελοντισμός μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.

Ε

γκαινιάσθηκε ο αναπλασμένος χώρος δίπλα από το
Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
στον Πολύγυρο. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης
για πολλά αυτοκίνητα ενώ το σημείο λειτουργεί και ως
χώρος περιπάτου και αναψυχής στο κέντρο του Πολυγύρου για κατοίκους και επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Ε

Τ

πιλέχτηκε για χρηματοδότηση το έργο της ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΕΙΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ με
προϋπολογισμό 317.273 ευρώ.

ο επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει στην 21η Διεθνή Έκθεση Hermes Expo στο Ατλάντικ Σίτυ των
ΗΠΑ, όπου ο νομός Χαλκιδικής θα είναι τιμώμενη περιοχή του κόσμου για το 2012.

΄Όπως είναι γνωστό το Διατείχισμα της Ποτίδαιας αποτελεί το σημαντικότερο οχυρωματικό έργο στη Χαλκιδική. Εντάσσεται στα μεγάλα έργα του Ιουστινιανού, όπως
αναφέρει ο ιστορικός Προκόπιος και διατηρείται στο μεγαλύτερο τμήμα του. Το έργο της στερέωσης, που περιλαμβάνει τους πύργους 10 (πύλη εισόδου, βλέπε σχετική
φωτό στη σελ. 3 στο άρθρο του κ. Ι. Α. Παπάγγελου), 14,
19 και την άμεση γειτονία τους, όταν περαιωθεί θα αναδείξει το σημαντικότατο αυτό μνημείο και συγχρόνως
θα το καταστήσει προσεγγίσιμο στους χιλιάδες επισκέπτες της Χαλκιδικής. Η χρηματοδότηση είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 20072013 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης.

Τ

ο παρόν θα δώσει επίσης και στη διεθνή έκθεση
τροφίμων Anuga της Γερμανίας που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Η έκθεση
επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και φέτος το νομό
θα εκπροσωπήσουν 6 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων.

Τ

ον εμπορικό και επαγγελματικό κόσμο του νομού
απασχόλησε το καλοκαίρι που πέρασε η δράση
των παράνομων πλανόδιων λιανοπωλητών, οι οποίοι κυριολεκτικά κατάκλεισαν όλες τις παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στο στεγασμένο
εμπόριο. Επίσης ένα μελανό σημείο ήταν η παράνομη
ελεύθερη κατασκήνωση, που για ακόμη ένα καλοκαίρι άνθησε με την Ολυμπιάδα, τις Καβουρότρυπες στη
Σιθωνία και το Γλαρόκαβο στην Κασσάνδρα να συγκεντρώνουν τους περισσότερους παράνομους κατασκηνωτες. Και στις δύο περιπτώσεις παραβάσεων, επενέβησαν πολλές φορές τόσο η αστυνομική διεύθυνση
Χαλκιδικής όσο και οι κατά τόπους δημοτικές αρχές.

Ε

ντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ τα παρακάτω μεγάλα έργα:

Παράκαμψη Αρναίας, συνολικού προϋπολογισμού
25.300.000ευρώ που περιλαμβάνει α)κατασκευή νέου
οδικού τμήματος μήκους 5,2 χλμ και πλάτους 13 μ., β)
συνδετήριο δρόμο 3 χλμ. προς Μ. Παναγία, γ) τέσσερις
ανισόπεδους κόμβους και μια γέφυρα ανοίγματος 30μ.
Κατασκευή νέου διδακτηρίου για το 12θέσιο δημοτικό σχολείο Γαλάτιστας, συνολικού προϋπολογισμού
3.270.000 ευρώ, που περιλαμβάνει κατασκευή 12 αιθουσών διδασκαλίας και βοηθητικούς άλλους χώρους,
γραφεία ενώ η συνολική επιφάνεια δόμησης φτάνει τα
2.317,63 τ.μ. και ο προαύλιος χώρος τα 3.152,34 τ.μ.

Τ

α Σιθώνεια. Αθλητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά στο στάδιο της Νικήτης υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και εκτελέσθηκε από την
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και τον Γ. Σύλλογο «Η ΣΙΘΩΝΙΑ». Πρόκειται για διεθνή αθλητική οργάνωση και εφέτος πήραν μέρος 40 αθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο
και την Ευρώπη σε τρία αγωνίσματα σφυροβολία, σφαιροβολία και δισκοβολία. Ψυχή της εκδήλωσης ο υποπτέραρχος Ι. ε.α. Νίκος Παπαδημητρίου. Συγχαρητήρια.

Ο

καινούργιος δρόμος Θέρμης- Γαλάτιστας που θα
δώσει ανάσα στην Κεντρική και Β. Χαλκιδική, προϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ, δημοπρατήθηκε
από την «Εγνατία ΑΕ», αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν
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Έντυπα και Επιστολές που λάβαμε για τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας
Eπιστολές

Ο κ. Σταύρος Αυγολούπης, καθηγητής της Αστρονομίας
στο ΑΠΘ και μέλος του Συλλόγου μάς έστειλε την παρακάτω
επιστολή την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια λόγω του ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος:
Θεσσαλονίκη 27 Ιουνίου
Κύριε Πρόεδρε , Κυρίες και Κύριοι μελη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Έχω την ευκαιρία ως μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
να απολαμβάνω σε μέγιστο βαθμό χαράς και μάλιστα πολύ συχνά τον μεγαλοπρεπή ανδριάντα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, που έχει δωρίσει ο Σύλλογος μας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποτελεί πραγματικό κόσμημα και είναι ένα έργο που
διασπαθίζοντας τον χρόνο οριοθετεί σε πολλές διαστάσεις την
προσφορά μας.
Ο λόγος της επιστολής μου αυτής, ίσως σας ξαφνιάσει μια και
επί μια τετραετία, που ήμουν μέλος του Δ.Σ. δεν με απασχόλησε η ονομασία του Συλλόγου μας ως: Παγχαλκιδικός Σύλλογος
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Τώρα όμως που άκουσα κάποιους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο-οι οποίοι διαβάζουν στο βάθρο του
ανδριάντα την δωρεά μας- να προσποιούνται, καλοπροαίρετα
βέβαια απέναντι μου, ότι συγχέουν την Χαλκίδα με τη Χαλκιδική,
σκέφτηκα ότι ίσως πρέπει να σκεφτούμε μήπως πρέπει αργότερα με κάποια ευκαιρία αλλαγής του καταστατικού να μετονομασθεί ο Σύλλογος μας από:
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
σε: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ή ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο κ. Γιάννης Καράβατος, επίτιμο μέλος του Συλλόγου με
επιστολή του (26-5-2011) συγχαίρει και ευχαριστεί το δ.σ.
του Συλλόγου «…για την άρτια οργάνωση και εκτέλεση της
εκδρομής στην Αχρίδα» και ιδιαίτερα επαινεί και εκφράζει
το θαυμασμό του «…στον κ. Γιάννη Κοτσάνη που είχε την
ευθύνη της εκδρομής και υπερέβαλε τον εαυτό του φροντίζοντας για όλα και ασχολούμενος με κάθε είδους μικροπροβλήματα του καθενός, παίρνοντάς τα απάνω του προσωπικά.
Η προσπάθειά του να μας εξυπηρετήσει και να μας ευχαριστήσει όλους ήταν κάτι το ασυνήθιστο. ΄Όμως το πέτυχε. ΄Ηταν
ένα τριήμερο χαλαρό, γεμάτε νέες εμπειρίες, χαρές και γέλια.
Ξεχάσαμε τα προβλήματά μας και πήραμε κπυράγιο για τη
συνέχεια».
Ο Σύνδεσμος εφέδρων Αξιωματικών Ν. Χαλκιδικής
(Πρόεδρος Νικ. Κέκερης, Γεν. Γραμματέας Στυλ. Ρούσσος) με
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27/6-6-2011έγγραφο του απευθυνόμενο
και προς άλλους αποδέκτες, αφού μας καλεί όλους σε συμμετοχή στο θρησκευτικό μνημόσυνο στην Απολλωνία υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των αναιρεθέντων και πνιγέντων
στη λίμνη Ελλήνων από τους Τούρκους στην Επανάσταση της
Χαλκιδικής το 1821, καταθέτει και την ιδέα: «Ευχή μας είναι συν
τω χρόνω να ανεγερθεί στο χώρο αυτόν (προφανώς εννοεί της
Απολλωνίας) μνημείο, ώστε πέραν του Ιερού Μνημοσύνου να
γίνονται ανάλογες εορταστικές, εθνικές εκδηλώσεις (κατάθεση
στεφάνων κλ.π)».
Ο κ. Γιάννης Ζιώγας, Δρ. φ. και συγγραφέας, από τα
Πορόια, σύγαμπρος τού μέλους του Συλλόγου μας Αρναιώτη φιλολόγου και ποιητή κ. Γιάννη Καραμίχου, με την
από 14-6-2001 επιστολή του, απαντώντας σε δικό μας ευχαριστήριο έγγραφο για τη δωρεά πέντε βιβλίων του για
τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας (βλ. τ. 7ο σελ. 42), εκφράζει «τα θετικά του αισθήματα για την όλη δράση του Συλλόγου μας» και «…τη μεγάλη εκτίμηση για το περιοδικό Παγχαλκιδικός Λόγος από τις σελίδες του οποίου αποκαλύπτεται
η δράση του Συλλόγου αλλά και το επίπεδο των συμπατριωτών σας, που με τον ποικίλο λόγο τους αναδεικνύουν την
ποιότητα και το επίπεδο των ανθρώπων…της Χαλκιδικής και
του Αριστοτέλη».

				

Με τιμή
Αυγολούπης Σταύρος
Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ

Ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου, υποπτέραρχος Ι ε. α., αθλητικός παράγων και κύριος συντελεστής της μεγάλης διεθνούς
ετήσιας αθλητικής οργάνωσης των αγώνων ρίψεων στη Νικήτη με την επωνυμία «Σιθώνεια» με επιστολή του μας ευχαριστεί διότι « Ο Παγχαλκιδικός αθλοθέτησε τα μετάλλια και τα
κύπελλα των αγώνων και διέθεσε τον ιατρό καθηγητή κ. Μιχάλη Καραμούζη, ο οποίος παρέσχε τις υπηρεσίες του ως ιατρός
των αγώνων αφιλοκερδώς. Επίσης ,συνεχίζει, ήταν μεγάλη τιμή
που στους αγώνες παρέστησαν και στεφάνωσαν αθλητές ο πρόεδρος και ο γεν. γραμματέας του Συλλόγου».Τέλος παρακαλεί
να συνεχισθεί η βοήθεια για τη συνέχιση της διοργάνωσης
των αγώνων και παραθέτει στοιχεία της ταυτότητας των εφετινών αγώνων.

Ο κ. ΄Αγγελος Μάντσιος, μέλος του Συλλόγου μας από
τη Νικήτη με την από 18-6-2011 επιστολή του διαμαρτύρεται
γιατί στο ευθυμογράφημά του Ιωακείμ ο οξύθυμος που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο τεύχος του Π. Λόγου «…ο υπεύθυνος του περιοδικού, πέραν του ότι σμίκρυνε τα γράμματα μόνο
αυτής της συγκεκριμένης σελίδας, παρέλειψε και ολόκληρη παράγραφο άθελά του θέλω να πιστεύω..»
.Σ.σ. ΄Όπως και τηλεφωνικά ενημερώσαμε το φίλο αρθρογράφο και οι δύο παρεμβάσεις έγιναν για να «χωρέσει»
το άρθρο στο χώρο που είχε στη διάθεσή του το περιοδικό.

Βιβλία

Τ.Ε.Δ.Κ. Ισορία. Δράσεις. Προοπτικές. 2011.
Νίκος Βασιλάκης. Η μοναξιά του Καραγκιόζη. Ποιήματα. Έκδοση: Το οχτασέλιδο του Μπιλίστου Τ.63 2010
Βασίλης Πάππας. Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος
Καπετάν Γιαγλής. Θεσσαλονίκη 2011
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Περιοδικά

σιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 17. Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα Παγχαλκιδικιώτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 135.
Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος2011.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 80 ΑπρίλιοςΜάιος-Ιούνιος 2011.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 110. Ιο’υνιος 2011.
Η Νεικοπτελέμα. Εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού
Στρατωνίου. Φ. 52-53. Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011.
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καλλιτέχνη
Γιάννη Τριάντη. Φ3 Μάιος-Ιούνιος 2011.

Αρναία, τεύχος 91 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011. Εκδότης
ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Το Κύτταρο Ιερισσού, τεύχος 6 του 2011. ΄Εκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «Ο Κλειγένης».
Πολύγυρος, τεύχος 63, Μάιος-Ιούνιος 2011. ΄Εκδοση του
Λαογραφικού Ομίλου Πολυγύρου.
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.138, Απρ.-Μάιος-Ιούνιος 2011.
΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκιών μελετών.
Βοϊακή Ζωή, Μάιος-Ιούνιος 2011.΄Εκδοση της Βοϊακής
Εστίας Θεσ/νίκης.
Εμμανουήλ Παππάς, τεύχος 89, Ιούνιος 2011.

Εφημερίδες

Τα Αηδόνια. Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Παλαιοκάστρου Χακλκιδικής. Φ. 29 . Ιούνιος-Αύγουστος
2011.
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυ-

Μελέτες

Νίκος Γ. Σαμολαδάς. Βαβδινοί στη Σκιάθο και στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη.

* * *

Προσκλήσεις που λάβαμε
πολλά μέλη του Παγχαλκιδικού, μέλη του δ.σ. και ο πρόεδρος.
- Του Πολιτιστικού Συλλόγου Ολυμπιάδας και του Τοπικού Συμβουλίου για τις εκδηλώσεις της Γιορτής του μυδιού, τη μέρα της μνήμης της Αγίας Κυριακής, πολιούχου της
Κοινότητας στις 7 Ιουλίου 2011.
- Του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης για τις εκδηλώσεις της Τρίτης μέρας του Πάσχα στου Μαυρονιού τ’
αλώνι στην Ιερισσό. Ο Παγχαλκιδικός παρέστη δια του προέδρου του και κατέθεσε στεφάνι.
- Του Γυμναστικού Συλλόγου Σιθωνίας για τη Διεθνή Συνάντηση Αθλητών Ρίψεων, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο στάδιο της Νικήτης Χαλκιδικής στις 23 Ιουλίου 2011.
Ο Παγχαλκιδικός με απόφαση του δ.σ. αθλοθέτησε τα κύπελλα και τα μετάλλια των αγώνων και παρέστη δια του προέδρου και του γεν. γραμματέα του στη διεξαγωγή τους.
- Της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για όλες τις
εκδηλώσεις της

- Της ΄Ενωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης, για τις εκδηλώσεις της Κυριακής της Πεντηκοστής 12 Ιουνίου 2011, στην
πλατεία του Βάβδου.
- Του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών του Ν. Χαλκιδικής, για παράσταση στην τέλεση θρησκευτικού μνημοσύνου, την ημέρα της εορτής των Αγίων Αποστόλων, 30 Ιουνίου 2011, στην Απολλωνία, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου,
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αναιρεθέντων και πνιγέντων Ελλήνων από τους Τούρκους στη παρακείμενη λίμνη
Βόλβη, κατά την επανάσταση της Χαλκιδικής του 1821. Ο
Παγχαλκιδκός παρέστη δια του προέδρου του.
- Του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 1941-1944,
για την εκδήλωση ιστορικής μνήμης για την 70ή επέτειο της
εισβολής της ναζιστικής Γερμανίας στην Ε.Σ.Σ.Δ, και της συμβολής της ελληνικής εθνικής αντίστασης στην αποτυχία της
εισβολής.`
- Της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της Ι.Λ.Ε.Χ.
για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βασ. Πάππα : Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος Καπετάν Γιαγλής. Που πραγματοποιήθηκε στις 20-6-2011 στην αίθουσα της ΕΜΣ.Παρέστησαν

Σημείωση: Εδώ αναφέρονται μόνο οι γραπτές προσκλήσεις
προς τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο.

Η έκδοση του επόμενου 9ου τεύχους
Το επόμενο ένατο τεύχος του περιοδικού μας θα κυκλοφορήσει περί τα μέσα
Νοεμβρίου 2011.
Παράκληση οι εργασίες να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 15 Νοεμβρίου.
Ενημερωτικά: Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα φυλάσσονται στο αρχείο του Περιοδικού και θα δημοσιευθούν σε επόμενα τεύχη.
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Η επικοινωνία μας
Με την έκδοση του περιοδικού μας και την κυκλοφορία του τακτικά ανά τρίμηνο σταμάτησε η αποστολή
ενημερωτικών εγκυκλίων - επιστολών, γιατί πλεόν κάθε πληροφόρηση - ανακοίνωση δημοσιεύεται στις στήλες του περιοδικού. Στις τελευταίες σελίδες παραδείγματος χάρη βρίσκονται αναλυτικά επίκαιρες ανακοινώσεις και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του προσεχούς τριμήνου καθώς και τα μηνύματα της Διοίκησης προς
τα μέλη και τον κόσμο μας γενικότερα. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται τα διπλά έξοδα. Γιατί για να σταλεί μια εγκύκλιος με τα ΕΛΤΑ χρειάζονται περίπου 500 ευρώ. Και ας μην ξεχνούμε ότι περνούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο κρίσεως.
Τις επείγουσες ανακοινώσεις όμως τις στέλνουμε με μηνύματα (SMS) μέσω κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν
μερικοί που δεν μας έδωσαν αριθμό κινητού και άλλοι που ενώ έχουν κινητό δεν ξέρουν να διαβάζουν τα μηνύματα. Αυτοί δυστυχώς δεν θα πληροφορούνται έγκαιρα τα όσα λέμε με τα μηνύματα γι’ αυτό πρέπει ή να καταθέσουν στη γραμματεία τον αριθμό του κινητού του γιού, της κόρης κάποιου εγγονού που σίγουρα ξέρει να
διαβάζει ή να προσπαθήσουν να τα διαβάζουν οι ίδιοι. Ο χειρισμός είναι πολύ απλός: Όταν στο κινητό ακούγεται ο χαραχτηριστικός ήχος ότι κάποιο μήνυμα στέλνεται, βάζουμε τα γυαλιά μας, χωρίς βιασύνη πατούμε το
κεντρικό κουμπί και αμέσως διαβάζουμε.
Ένας άλλος τρόπος κλασικής επικοινωνίαςείναι να τηλεφωνείτε συχνα στα γραφεία όταν είναι ανοιχτά.
Τώρα έχουμε γαρμματέα που είναι τόσο ευγενική και έτοιμη να ενημερώνει για όλα.

Πρόβλημα στην αποστολή του περιοδικού
Ο τρόπος διεκπεραίωσης του Περιοδικού αλλάζει, λόγω κατάργησης του μειωμένου τέλους αποστολής.
Η είδηση ήρθε με το τέλος του καλοκαιριού, τώρα που σχεδιάζαμε να διεκπεραιώσουμε και να σας στείλουμε ταχυδρομικώς στα σπίτια και στα γραφεία σας το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας. Με το νόμο
3986/2011, από 1 Αυγούστου 2011 καταργήθηκε το μειωμένο ταχυδρομικό τέλος της αποστολής των περιοδικών των Συλλόγων με τα ΕΛΤΑ. Αποτέλεσμα: Ενώ μέχρι τώρα για την αποστολή του κάθε τεύχους πληρώναμε στα ΕΛΤΑ 16 λεπτά, στο εξής θα πληρώνουμε 91 λεπτά. Σκεφθείτε τώρα πόσο δυσβάστακτη είναι η επιβάρυνση του ταμείου του Συλλόγου τη στιγμή που ταχυδρομούμε κάθε φορά περιοδικά σε 1.200 παραλήπτες.
Για το λόγο αυτόν το δ.σ. αποφάσισε να διακινεί πλέον το περιοδικό χέρι-χέρι, πόρτα – πόρτα με «τυχυδρόμους» τα μέλη του δ.σ. και με όποιους άλλους προθυμοποιηθούν.
Ταχυδρομικώς θα στέλνεται μόνο στους μακρινούς παραλήπτες.
Επίσης θα μπορεί ο καθένας να το παραλαμβάνει από τα Γραφεία του Συλλόγου.

Πληροφόρηση προς τους συνεργάτες
Τα κείμενα που αποστέλλονται για δημοσίευση: (1) Πρέπει να υπογράφονται από το συντάκτη τους, ο οποίος έχει και την ευθύνη των γραφομένων. Κείμενα ανυπόγραφα δεν δημοσιεύονται. (2)- Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 4 απλές δακτυλογραφημένες σελίδες Α4. (3)- Να απoστέλονται, αν είναι δυνατό σε ηλεκτρονική
μορφή (USB ή CDή e-mail). (4) Τα κείμενα δεν δημοσιεύονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά κατάθεσης,
αλλά σύμφωνα με τη χρησιμότητα, την επικαιρότητα κλπ. κατά την κρίση της Επιτροπής Έκδοσης και (5) Δεν
επιστρέφονται είτε δημοσιευθούν είτε όχι και (6) την ευθύνη των άρθρων φέρουν οι συντάκτες τους.
Κείμενα που δημοσιεύονται και δεν φέρουν υπογραφή είναι γραμμένα από τον υπεύθυνο του περιοδικού.

ΠΕΝΘΗ

Έφυγαν από τη ζωή οι φίλοι-μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου:
Σμάγας Γεώργιος από τον Άγιο Νικόλαο
Πετρίτσης Βασίλειος από τα Βράσταμα
Δημόπουλος Ιωάννης από τον Πολύγυρο
Μαχίλης Πάρης από την Θεσσαλονίκη
Στους οικείους τους ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος απευθύνει συλλυπητήρια. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ τους.
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Επείγουσα έκκληση

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ
Ζητείται χορηγός για την έκδοση του 9ου τεύχους του Περιοδικού μας,
που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο 2011.
Παρακαλούνται οι δυνάμενοι να εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση
της έκδοσης. Η δαπάνη για την έκδοση ενός τεύχους, είναι 1600 ευρώ.
Την έκδοση των πρώτων οχτώ τευχών επιχορήγησαν: Ο ιατρός κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, τα πρώτα τέσσερα τεύχη,
ο Δικηγόρος κ. Αστέριος Ζωγράφος το πέμπτο και το έκτο τεύχος, η καθηγήτρια κ. Ευρυδίκη Μασαλά Μούστου το έβδομο τεύχος και ο Ιατρός Μόσχος Μόσχος το παρόν όγδοο τεύχος.
Όλους τους ευχαριστούμε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310/318-840 και 6946/470-157

Έτοιμος ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δέθηκαν σε καλαίσθητο τόμο, (φωτό οπισθόφυλλο) τα πρώτα 5 τεύχη του Παγχαλκιδικού Λόγου των ετών
2009 και 2010, με εύχρηστο πίνακα περιεχομένων και Παράρτημα, με το ομώνυμο φύλλο της εφημερίδας του
1992 και άλλα τινά. Αποτελεί ακριβό στολίδι για τη βιβλιοθήκη του κάθε Χαλκιδικιώτη και φίλου της Χαλκιδικής. Η τιμή του ορίστηκε σε 25 ευρώ, ποσό που καλύπτει ίσα-ίσα το εξώφυλλο και τη βιβλιοδεσία. Διατίθεται
στα γραφεία του Συλλόγου, αλλά και από όλα τα μέλη. Στέλνεται επίσης ταχυδρομικώς με επιβάρυνση των
ταχυδρομικών. Τηλέφωνο παραγγελιών στον αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Πάνο Βερροιώτη τηλ.2310/304191
και 6972 984506.

Η λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου μας
Τα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μαντώς Μαυρογένους 29 και Υψηλαντου (στο ύψωμα της Ν. Ελβετίας
δίπλα στη γέφυρα της περιοχής Βούλγαρη) παραμένουν ανοιχτά.
Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 6.30 - 8.30 μ.μ.
και Τρίτη 6.30 - 10.00μ.μ. (λόγω χορευτικών και χορωδίας).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Από το κληροδότημα της Τριανταφυλλιάς Παυλίδου, χήρας Δημητρίου Κριεζή δίνονται κάθε χρόνο 5 ή 6
υποτροφίες σε φοιτητές που κατάγονται αποκλειστικά από τη Μακεδονία και φοιτούν στις σχολές: Φιλοσοφική, Νομική, Θεολογική καθώς και των ξένων φιλολογιών όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας. Οι φοιτητές
μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία υποβολής τους από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τηλέφωνο: 210- 3689131 κατά τον Οκτώβριο 2011.
Περισσότερες πληροφορίες για τα κληροδοτήματα του Πολυγύρου μπορείτε να βρείτε στις εργασίες του
Κων/νου Κοντογιαννόπουλου, που δημοσιεύτηκαν στα τεύχη 48-49 (σελ 305), και 52-53 (σελ 409) των «ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» της Ι.Λ.Ε.Χ, καθώς και στο τεύχος 13 του περιοδικού ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ»

Οι συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά όσους δεν πλήρωσαν την συνδρομή τους ας την καταθέσουν στον λογαριασμό του
συλλόγου. ΑΤΕ 233 01 013 981 58
Το ύψος της ετήσιας συνδρομής παραμένει 15 ευρώ το χρόνο.
Αν δεν γνωρίζετε τι οφείλετε, τηλεφωνήστε στον ταμία κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο
2310 928.664 ή 6945 193128
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 18.1.2011 μέχρι 8.9.2011
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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Καμπάνη- Μερμιρόγλου Ανασ
Παπαθανασίου Αιμιλία		
Κυρούδης Βασίλειος		
Τσεκουρά-Αυγολούπη Σταματούλα
Βλάχτσης Χρήστος		
Ευταξά Βασιλική		
Μοσχίδης Αριστείδης		
Κολοβός Ελευθέριος		
Χαλκιά Ευθυμία		
Κοτσάνη – Γαλλή Μαρία		
Ζαμάνης Θωμάς		
Σιδέρη Ιωάννα		
Δαλκιράνης Χρήστος		
Καρπέτης Χρήστος		
Τσιτσόπουλος Βασίλειος
Αστειόπουλος Χρυσόστομος
Βακάλης Νικόλαος		
Μαχελής Πάρις		
Μπουλάκη Εριέττα		
Πιπεράς Γεώργιος		
Σερλής Γεώργιος		
Μασούτης Χρήστος		
Μπαλμπάσης Άγγελος		
Ζυγούρης Κων/νος		
Χριστοδούλου Χρήστος		
Σχοινάς Αστέριος		
Τσολοδήμος Κων/νος		
Μπάσογλου Αναστάσιος
Παπαγιάννης Βασίλειος		
Ιορδανίδης Δαμιανός		
Σαπουντζής Σωτήριος		
Λάκκας Αλέξανδρος		
Παπαστεργίου Ιωάννης		
Ατματζίδης Ηλίας		
Παυλίδης Γεώργιος		
Κουκούτσης Νικόλαος		
Κουρμπανίδου Βασιλική
Κωνσταντινίδης Νικόλαος
Κοτσάνης Κων/νος		
Κοτσάνη Χρυσούλα		
Μπαντιάκα Αικατερίνη		
Μπαντιάκας Βασίλειος		
Πραβήτα Ειρήνη		
Ματσίκης Στυλιανός		

Βάβδος		
Αρναία		
Θεσσαλονίκη
Μ.Παναγία
Αρναία		
Καλάνδρα
Ν.Όλυνθος
Παλαιοχώρι
Αγ.Νικόλαος
Αρναία		
Μ.Παναγία
Θεσσαλονίκη
Ν.Τρίγλια		
Ορμύλια		
Ν.Φλογητά
Πολύγυρος
Παλιούρι		
Θεσσαλονίκη
Πολύγυρος
Δουμπιά		
Σανά		
Μεταμόρφωση
Ζαγκλιβέρι
Αρναία		
Αρναία		
Φούρκα		
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Κασσάνδρα
Ν.Μουδανιά
Σήμαντρα
Αγ.Νικόλαος
Βαρβάρα		
Γαλάτιστα
Μ.Παναγία
Ταξιάρχης
Θεσσαλονίκη
Αρναία		
Αρναια		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Καλύβες		

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964

Αριθμός
Μητρώου

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Ματσίκη Άρτεμις		
Πάχτας Νικόλαος		
Μπανάκης Νικόλαος		
Νάιδος Δημήτριος		
Κλαπανάρης Ζήσης		
Παπαδόπουλος Θωμάς		
Κύρκος Ευάγγελος		
Λάτσιος Σταύρος		
Λάτσιος Γρηγόριος		
Σαμαράς Γρηγόριος		
Τσιγκάλου Σοφία		
Ανετούδης Αριστείδης		
Δριβελέγκας Ιωάννης		
Ματθαίου Κυριακή		
Νοταρίδου – Ησαηλίδου Μαρίνα
Βεζυρτζή Δήμητρα		
Στοϊλη Παναγιώτα		
Γκιάτας Παναγιώτης		
Ιωαννίδου Καλή		
Λεβέντη Ελένη		
Λαμπρέλλη Έυα		
Σταματίου Αλεξάνδρα		
Μουστάκα Μαρία		
Δημητρακούδη Γαλήνη		
Κουτσός Ιωάνης		
Χουρεμίδου Μαρία		
Παπαχριστοδούλου Χριστοδ.
Τσίκουρας Παύλος		
Αλεξιάδης Χρήστος		
Κυρούδης Αστέριος		
Μπομπότη Θεοχαρούλα
Ξιούφης Γεώργιος		
Πάχτα - Μπρούζου Κωνστ.
Δημητρακούδης Κων/νος
Βασιλειάδης Ιωάννης		
Γκιάτα Μαρία			
Γκόγκος Χρήστος		
Παπαιγνατίου Κυριακή		
Παπαϊγνατίου Γεώργιος		
Καζάκης Γεώργιος		
Ζαγγγίλας Δημήτριος		
Μοδιώτη - Κοτσάνη Αναστ.
Ορφανές Γεώργιος		
Σκοτίδας Γεώργιος		
		

Καλύβες		
Αρναία		
Ν.Πλαγια		
Βάβδος		
Πολύγυρος
Πολύγυρος
Επανομή		
Επανομή		
Επανομή		
Αρναία		
Στρατώνι Φ
Στρατώνι		
Καλάνδρα
Γαλάτιστα
Ν. Καλλικράτεια
Ν. Τρίγλια
Ν. Τρίγλια
Στάγειρα		
Αγ. Νικόλαος
Φούρκα		
Θεσσαλονίκη Φ.
Παλιούρι		
Πολύχρονο
Πευκοχώρι Φ.
Βάβδος		
Αγ. Νικόλαος
Ν. Σκιώνη
Βάβδος		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Αρναία		
Μεταμόρφωση
Στάγειρα		
Αρναία		
Παλαιοχώρι
Παλαιοχώρι
Κρίνη		
Πολύγυρος
Αρναία		
Στρατώνι		
Αρναία		

965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008

Σημ.
Το Δ.Σ. καλωσορίζει με χαρά τα νέα μέλη και τα προσκαλεί σε ενεργό συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου μας.
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Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος
Το δ.σ. αποφάσισε την περίοδο 2011-2012 να λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

1) Η χορωδία
θα λειτουργήσει με τους παλιούς χορωδούς και με νέους που θα ήθελαν να την πλαισιώσουν. Τα μαθήματα
θα γίνονται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη 8.30΄-10.00 μ.μ.
με μαέστρο τον κ. Νίκο Καλαϊτζή
΄Εναρξη μαθημάτων την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 ώρα 20.30΄. Ελπίζουμε να είμαστε όλες και όλοι
παρόντες. Και κάτι που το λέμε συχνά: Για να βελτιωθεί περισσότερο η χορωδία μας χρειάζονται μερικές
ακόμα ΚΑΛΕΣ ΦΩΝΕΣ. Ας ψάξουμε να τις βρούμε ανάμεσά μας και ας τις φέρουμε στο Σύλλογο. Εφέτος θα
περάσουμε ακόμα καλύτερα από πέρυσι, γιατί θα κάνουμε περισσότερες εμφανίσεις με πρώτη το Δεκέμβριο στη 2η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής στον Πολύγυρο μαζί με τέσσερις άλλες χορωδίες του τόπου μας.
Υπεύθυνος της χορωδίας ο κ. Θεόδωρος Τσαμούρης μέλος του δ.σ.
2) Το χορευτικό
θα λειτουργήσει με όσες και όσους παλιούς δοκίμασαν και νομίζουν ότι μπορούν να σταθούν ικανοποιητικά
στο τμήμα και με νέες γυναίκες και νέους άνδρες που καλούνται να το πλαισιώσουν Πέρυσι υπήρξε αρκετό
ενδιαφέρον, το ίδιο ελπίζουμε να γίνει και εφέτος. Τα μαθήματα θα γίνονται όπως και πέρυσι στην Εστία μας
κάθε Τρίτη, πριν από τη χορωδία 7.00΄- 8.15 με χοροδιδάσκαλο τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. Θεόδωρο Φλώρο.
Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 ώρα 19.00΄. Ελπίζουμε να είμαστε όλες και όλοι παρόντες. Υπεύθυνη του χορευτικού τμήματος ορίστηκε η κ. Μάχη Κωστοπούλου μέλος του δ.σ.
3) Το παιδικό χορευτικό
θα λειτουργήσει εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους ηλικίας 6
και άνω ετών.
Οι εγγραφές θα γίνονται όλο το Σεπτέμβριο κάθε Δευτέρα, Τρίτη , Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα 6.30΄-8.30΄μ.μ.στα
Γραφεία του Συλλόγου στην κ. Ολυμπία. Υπεύθυνοι του τμήματος ορίζονται ο κ. Ζαφείρης Ι. Οικονόμου,
μέλος του δ.σ. και η κ. ΄Αννα Εμμανουήλ, αναπλ. μέλος του δ.σ.
Η έναρξη και η μέρα και ώρα των μαθημάτων θα ανακοινωθούν έγκαιρα και θα κανονιστούν έτσι ώστε
αυτά να γίνονται σε ώρα και μέρα που να βολεύει τα παιδιά. Γι’ αυτό χρειάζεται και η γνώμη των γονέων.
4) Νέο τμήμα.
Γυναικείο τμήμα και στην πρώτη φάση τμήμα κοσμήματος (με καφέ).
Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά εφέτος κάθε Πέμπτη 7.00΄- 8.30΄με φροντίδα και ευθύνη των κ.κ. Ζηνοβίας Πάχτα και Μάχης Κωστοπούλου, μελών του δ.σ. του Συλλόγου. Την πρώτη περίοδο θα ασχοληθεί με
το ΚΟΣΜΗΜΑ. Θα διδαχθεί η κατασκευή κοσμημάτων από την έμπειρη δασκάλα κ ΄Αννα Κομνιανίδου, για
ιδία χρήση των γυναικών, αλλά και για προσφορά δώρων σε αγαπημένα πρόσωπα. Στο τέλος της περιόδου
θα γίνει μεγάλη έκθεση των δημιουργημάτων. Το τμήμα μπορεί να οργανώνει και συναντήσεις των γυναικών στο Σύλλογο ή σε καφέ και εκδηλώσεις που αφορούν σε γυναικεία θέματα και γυναικεία ενδιαφέροντα.
Εγγραφές κάθε Δευτ.-Τρ. και Τετ. 6.30-8.30΄μ.μ. στα γραφεία.
Μητέρες και πεθερές, φέρτε τις θυγατέρες και τις νύφες σας. Θα σας ευγνωμονούν.
Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου ώρα 7 μ.μ. στην Εστία.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011
Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς 2011
Κυριακή
25 Σεπτεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή για χαλάρωση:
Σιδηρόκαστρο (λουτρά), Άγκιστρο
(λουτρά), Πετρίτσι.

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 2011
Πέπμτη, Παρασκ.,
Σάββατο, Κυριακή
20,21,22,23,
Οκτωβρίου

Μεγάλη 4ήμερη εκδρομή στη ΝΑ
Βουλγαρία. Θεσ/νίκη, Αλεξ/πολη
Ορεστιάδα, Ορμένιο, Πύργος,
Σωζόπολη, Μεσήμβρια, Αγχίαλος,
Φιλιππούπολη, Σόφια,
Θεσσαλονίκη.

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2011
Κυριακή
6 Νοεμβρίου

Τετάρτη
16 Νοεμβρίου

Σάββατο Κυριακή,
19,20 Νοεμβρίου

Τετάρτη
30 Νοεμβρίου

Μετάβαση στα Βράσταμα για
συμμετοχή στο τριετές μνημόσυνο
του αείμνηστου. προέδρου μας
Βρασίδα Κυργιαφίνη.
Ομιλία με προβολή ταινίας από τον
αρχιτέκτονα μηχανικό και συντηρητή
μνημείων κ. Ζαφείρη Ι. Οικονόμου με
θέμα : «Τα σπίτια της Χαλκιδικής».
Διήμερη εκδρομή στον
Ασπροπόταμο Τρικάλων «Στα
μονοπάτια των μανιταριών». Για
μανιτάρια. Αν δε βρούμε μανιτάρια,
τα ψυγεία τους είναι γεμάτα…
Παρουσίαση των δύο βιβλίων του
γνωστού φιλολόγου και συγγραφέα
κ. Δημ. Κοσμά :1) «Η Αποκάλυψη
του Ιωάννη» και 2) «Πλάτωνος
συμπόσιον»

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς 2011
Τετάρτη
14 Δεκεμβρίου

Σάββατο
17 Δεκεμβρίου

Τρίτη
20 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου του ομ.
καθηγητή της παιδιατρικής του ΑΠΘ
κ. Γιάννη Τσίκουλα με τίτλο: «Η δική
μου παιδιατρική. Ιστορίες μιας ζωής».

Αναχώρηση ώρα 8 από πλατεία καπετάν Χάψα.
Το άτομο 15 ευρώ. Αρχηγός ο πρόεδρος του
Συλλόγου. Ξεναγός ο μαέστρος μας κ. Ν.
Καλαϊτζής Δηλώσεις στην κ. Μάχη Κωστοπούλου
413-053 και 6936/950188
Τιμή 175 ευρώ το άτομο σε δίκλινα 4 αστέρων
με ημιδιατροφή. Δηλώσεις με προκαταβολή (για
να σταλεί στα ξενοδοχεία) στον κ. Γιάννη Κοτσάνη
424-331 και 6936/950-188 ο οποίος ορίστηκε
αρχηγός και υπεύθυνος. Απαραίτητες ταυτότητες
ή διαβατήρια.
΄Ωρα αναχώρησης από καπετάν Χάψα ώρα 7.00΄.
Μεταφορά δωρεάν. Εκκλησιασμός, μνημόσυνο,
καφές, περιήγηση στο χωριό. Γεύμα στον Πολύγυρο
με χαλάρωση, καφέ στα Ν. Μουδανιά, βόλτα στη
θάλασσα. ΄Ωρα αναχ. 7.30 από πλατεία κ. Χάψα.
Στην Εστία ώρα 8 μ.μ. Η ομιλία θα πλουτισθεί με
προβολή εικόνων και ταινίας σχετικών με το θέμα.
Είναι η πρώτη ομιλία με την οποία αρχίζει ο
κύκλος των διαλέξεων εφέτος.
Το άτομο 70 ευρώ σε ξενοδ. 4 αστ. με πρωινό.
Πρόκειται για μια εκδρομή αλλιώτικη από
τις άλλες.. Αρχηγός και υπεύθυνος ο κ. Θεόδ.
Τσαμούρης. Δηλώσεις με προκαταβολή στην κ.
Μάχη Κωστοπούλου413-053 και 6971/897-214
΄Ωρα 8 μ.μ. στην Εστία. Παρουσιαστές οι
φιλόλογοι κ.κ. Γιάνης Καραμίχος και Αθανάσιος
Χριστιανός αντίστοιχα. Τα βιβλία μόλις
κυκλοφόρησαν και είναι άκρως ενδιαφέροντα.
Για τους βουλομένουςθα υπάρχει δυνατότητα
προμήθειας των βιβλίων στην είσοδο.

΄Ωρα 8 μ.μ. στην Εστία . Το βιβλίο θα
παρουσιάσει ο καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ
κ. Σταύρος Αυγολούπης και ο Γεν. Αρχίατρος ε.α.
ακτινολόγος ιατρός κ. Χρήστος Παπαγιάννης. Στο
τέλος ο συγγραφέας θα προσφέρει στο καθένα
ένα αντίτυπο του βιβλίου εντελώς δωρεάν.
Συμμετέχουν οι χορωδίες: Παγχαλκιδικού,
2η Συνάντηση χορωδιών της
Χαλκιδικής στο Δημοτικό θέατρο
Πολυγύρου, Ιερισσού, Γαλάτιστας και
Πολυγύρου, με δημοτικά και έντεχνα Κασσανδρείας. Η εκδήλωση γίνεται σε
τραγούδια.
συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πολυγύρου.
Μετάβαση δωρεάν. Αναχώρηση 6.15 μ.μ. από κ.
Χάψα
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, για να
΄Ωρα 8 μ.μ. στη Εστία. Οργάνωση και
βιώσουμε καλύτερα τον ερχομό
διακόσμηση: Ζηνοβία Πάχτα, ΄Αννα Κομνιανίδου
των Αγίων ημερών. Μέρος Α΄
και Μαρία Τσαμουρτζή. Πίτες και γλυκά θα
Αναγνώσματα, ποιήματα, τραγούδια. φέρουν οι νοικοκυρές, όπως κάθε χρόνο. Για τη
Μέρος Β΄Διασκέδαση.
μουσική θα φροντίσει ο Γιώργος Ζιούπος, ενώ το
κρασί θα το προσφέρει δωρεάν ο Παγχαλκιδικός.
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