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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
…Τι γαρ μείζον του γενέσθαι τον Θεόν άνθρωπου;
Σταύρος Αυγολούπης,
Συνάντηση του Δ.Σ. του «Διεπιστημονικού
Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» του ΑΠΘ
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
Επίκαιροι στοχασμοί

3

Άγγελος Μάντσιος,
«Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου,
νοητέ Ήλιε της Δικαιοσύνης…»

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

Γιάννης Π. Μαρίνος,

Χορηγός της έκδοσης του ενάτου τεύχους
είναι ο
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ

2

Γιάννης Χ. Καραμίχος,

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.
Σελιδοποίηση, Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, Ι. Αντωνιάδης-Θ. Ψαρράς
Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310.466.776
e-mal: despoina@lithographia.gr
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Νίκος Μέρτζος,
Η κολυμβήθρα
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Θανάσης Οικονόμου,
Το γιορτινό φως του Παπαδιαμάντη

7

Νίκος Γ. Σαμολαδάς,
Ο Παπαδιαμάντης και οι Χαλκιδικιώτες
πρόσφυγες στη Σκιάθο
Έθιμα Ιερισσιώτικα

8
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Μανώλης Γκουνάγιας,
Το ρόδι του Οκτώβρη «σαν χρονικό»
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Δημήτριος Α. Σμάγας,
14-9-1942. Πέντε Αγιονικολάτες εκτελούνται
από τους Γερμανούς στη Λήμνο

12

Λεωνίδας Μουλαγιαννιός,
Ο χαλασμός της Κασσάνδρας το Νοέμβριο του 1821 15
Νίκος Εμμ. Παπαοικονόμου,
Τρείς άγνωστοι δάσκαλοι του γένους από τη Γαλάτιστα

16

Χρήστος Δ. Καρπέτης (Λαογραφικά Μελετήματα),
Εικόνα εξωφύλλου: Έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού
“Η Προσκύνηση των μάγων” 16ου αιώνα.
Εικόνα οπισθοφύλλου: Σκαλιστό από την συλλογή
του κ. Ιωάννη Τσίκουλα.

Το άλεσμα των ελαίων στα λιοτρίβια

18

Τιμολέων Μακρογιάννης,
Μελέτη του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Χαλκιδικής

23

Θεόδωρος Τσαμούρης,

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)

Η διεθνής κρίση και τα μέσα θεραπείας της
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Γιάννης Τσίκουλας (ευθυμογράφημα),
Τα πιργιέλια και τα παρανόμια
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Γιάννης Δ. Κανατάς - Χρίστος Γεροχρίστος,
Σαν απόψι τέτοια μέρα...
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Η δράση του Συλλόγου μας
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων
και φορέων

31

Βάιος Μαυρίδης. 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 λειτουργήσουν εφέτος
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Η 2η Συνάντηση Χορωδιών στον Πολύγυρο

40

Η Γιορτή του Έλατου στον Ταξιάρχη
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Τα γραφεία είναι ανοικτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη 6.30’ - 8.30’ μ.μ.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
…Τι γαρ μείζον του γενέσθαι τον Θεόν άνθρωπον;
νο εν γαστρί θαύμα, κατατρυχόμενος από τις εύλογες
αντιδράσεις τον περιβάλλοντος.
Η απάντηση δια στόματος Μαρίας:
Η ενσάρκωοη τον Λόγου και Θεού ένα και μόνο σκοπό
έχει τη φιλάνθρωπη αναστήλωση τον εκπεσόντος ανθρώπου.
Αλλα και το β’ κάθισμα διαρθρωτικά εδράζεται στο
ερώτημα προς την εκστατική Μαρία»
Η
απάντηση εξίσου σαφής προς την ερώτηση;. Εκπλήσσομαι γιατί φέρνω στη ζωή και μέσα στο πλαίσιο του
πεπερασμένου ανθρώπινου χρόνου τον Άχρονο, ενώ κι
ο τρόπος της σύλληψής του μου διαφεύγει. Δεν ήρθα
σε σαρκική επαφή με άνδρα. πώς θα γεννήσω υιόν; Είδε
κάνεις ως τώρα; να γεννιέται γόνος χωρίς σποράν; Τότε
αναλαμβάνει ο ποιητής, κάτοχος της ορθόδοξης παράδοσης, να αποκριθεί με τρόπο αποφθεγματικό και ποιητικά εναργή:
...όπου Θεός γαρ βούλεται
νικάται φύσεως τάξις, ως γέγραπται…
Η ποίηση, η μεγάλη ποίηση, γίνεται το όχημα για να
μετακενωθεί το υπερφυές στην Ψυχή του πιστού. ο χαρισματικός λόγος εγγυάται πως ...αυτός ο θεός συγκαταβάσει χρησάμενος άψηται της Ψυχής και αναγάγη προς
εαυτόν. Κι ακόμη καταφωτίζει θείαις αυγαίς την ψνχή
φέρνοντάς την πλησιέστερα στο ξένον και παράδοξον
μυστήριο της θειας ενσάρκωσης.
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση «η προσωπική κάθαρση.
... Και νουν καθαρθέντες,
τω βίω προσενέγκωμεν αρετάς αντί μύρου,
προευτρεπίζοντες πιστώς των Γενεθλίων τας εισόδους
επί των Ψυχικών θησαυρισμάτων...
Μόνο κάτω από αυτή τη συνθήκη θα αξιωθεί, όχι μόνο
ο άνθρωπος, να χορεύσει ενθέως, όπως, τον καλεί ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά και τα έμψυχα, και τα άψυχα
και πάσα κτίσις, της οποίας τάξις νικάται, όπου Θεός
βούλεται.
Τα όρη, οι βουνοί τε, και ξύλα του δρυμού,
ποταμοί και θάλασσαι και άπασα πνοή
εν ευφροσύνη σκιρτήσατε ...
Χριστός γεννάται δοξάσετε...
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Εύλογη η αγωνιώδης απορία του υμνογράφου πιστού
μπροστά στο θαύμα της μυστηριώδους του Χριστού κένωσης και συγκατάβασης. Αυτός που τελεί αχώρητος
εν παντί, πώς χώρεσε στο απειροελάχιστο ανθρώπινο
σώμα; Αυτός που κείται εν κόλποις, του πατρός, πώς κατέληξε εν αγκάλαις της Μητρός;
Και όμως το άφατο συντελέστηκε σε χρόνο ιστορικό.
Μη εκστάς της φύσεως μετέσχε του ημέτερου φυράματος
και εσαρκώθη εκών τον κόσμον θελων αναπληρώσαι, από
φιλανθρωπία και μόνο.
Η χριστουγεννιάτικη υμνογραφία, λυρικό κεφάλαιο της
ελληνικής ποίησης, αποδίδει με ποιητική ενάργεια και
θεολογική αρτιότητα το υπερφυές γεγονός την άσπορον
γέννηση του Θεανθρώπου. Όμως δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες, παράλληλα προς τη θεολογική διάσταση, ο ποιητής αξιοποιεί αισθητικά το μυστήριο της
Γέννησης στήνοντας ένα γοητευτικό και οικείο σκηνικό
στις ανθρώπινες διαστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα
στον ακροατή-αναγνώστη να συμμετάσχει, με όρους
ανθρώπινους, με μια άκρως συναρπαστική σύνθεση εικόνων και νοημάτων αποδίδει μια φυσική και μια ιδιάζουσα ιστορική πραγματικότητα. Με μια τεχνική αφήγησης παραβολική και συμβολική μετακενώνει στην
ψυχή του ανθρώπου το ανείπωτο.
Το εναγώνιο, όσο και ανθρώπινο, ερώτημα προς τον εξίσου αγωνιώντα Ιωσήφ θα μπορούσε να το απευθύνει ο
καθείς:
Ιωσήφ, είπε υμίν,
πώς εκ των αγίων ην παρέλαβες κόρην
εγκυον φέρεις εν Βηθλεέμ ; ...
Ο πιστός, στα κράσπεδα του μυστηρίου, κόβει στα
μέτρα του το μέγα μυστήριο και απευθυνόμενος στην
Παρθένο αναφωνεί:
Μαρία, τι το δράμα τούτο, ο εν σοι τεθέαμαι;
απορώ και εξίσταμαι
και τον νουν καταπλήττομαι. Εκστατικός και ο ποιητής
απευθύνει μια σειρά ανθρώπινα, θα λέγαμε, ερωτήματα
για το θαύμα της ενσάρκωσης του Λόγου, Το ποίημα ξεδιπλώνεται με μορφή διαλογική-θεατρική, οικεία στον
αναγνώστη, που προσέρχεται απροκατάληπτος και γοητευμένος στη μύηση. Έτσι συμμετέχει στην ταραχή του
Ιωσήφ που διαπιστώνει έντρομος την άσπορο εγκυμοσύνη της Παρθένου καθώς αγνοεί το τελεσιουργούμε-

Το Δ.Σ.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» ΤΟΥ ΑΠΘ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κ. ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
Σταύρος Αυγολούπης
Καθηγητής Αστρονομίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος

υπόλοιπα εννέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου,
που μαζί με τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο (8ο) τεύχος, αποτελούν το δεκαεξαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο του
Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Τα
εννέα αυτά μέλη είναι:

της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Κάρολος Παπούλιας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο
με τις πλέον ιδιαίτερες τιμές που προβλέπει το πρωτόκολλο της Δημοκρατίας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2011, τα
μέλη του Δ.Σ. του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» του Α.Π.Θ., την κ. Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, τον κ. Ζαχαρία Σκούρα, τον κ. Ιωάννη
Αντωνίου και τον κ. Σταύρο Αυγολούπη, εκφράζοντας:

1.
Κάλφας Βασίλης, Καθηγητής του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
2.
Κοκκίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια του Τμήματος
Βιολογίας, Α.Π.Θ.
3.
Κουλουμπαρίτσης Λάμπρος, Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, Αντεπιστέλλον Μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών,
Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Βρυξελών
4. Lennox James, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
του Πανεπιστημίου του
Pittsburgh, Η.Π.Α.
5. Μαρκόπουλος Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.
6. Μητακίδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
7.
McKirahan Richard, Καθηγητής Κλασσικών
Σπουδών του Pomona College, Η.Π.Α.
8.
Παιονίδης Φιλήμων, Αναπλ. Καθηγητής του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ.
9.
Στυλιανού Άρης, Επίκουρος Καθηγητής του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

α) τη μεγάλη ικανοποίησή του για την ίδρυση του
«Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών»
στο ΑΠΘ, το οποίο μέσα στην παρούσα οικονομική
κρίση τιμά την Ελλάδα διεθνώς,
β) τη μεγάλη χαρά του
να θέσει υπό την αιγίδα
του το μεγάλο Παγκόσμιο Αριστοτελικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία,
γ) τη διάθεσή του να
παραστεί, εφόσον θα του
επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του, στην ημερίδα
που θα πραγματοποιηθεί
μέσα στον Δεκέμβριο,
όπου επίσημα θα ανακοινωθεί η ίδρυση του «Κέντρου» και την ίδια ημέρα
θα γίνει από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
του ΑΠΘ η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Ομότιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου των
Βρυξελών κ. Λάμπρου Κουλουμπαρίτση. Ο κ. Λάμπρος
Κουλουμπαρίτσης είναι, μεταξύ άλλων, Μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, Αντεπιστέλλον Μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών και ένας λαμπρός Έλληνας επιστήμονας της διασποράς με διεθνές κύρος και με εγνωσμένο
έργο στη μελέτη της αριστοτελικής φιλοσοφίας και
δ) την επιθυμία του να επισκεφθεί τα Αρχαία Στάγειρα, τη γενέτειρα του πανεπιστήμονα και πάνσοφου
Αριστοτέλη, τον οποίο τιμά όλη η ανθρωπότητα.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ανακοινώσω
στους αναγνώστες του «Παγχαλκιδικού Λόγου» και τα

Για ακόμα μια φορά εκφράζω την ευχή, αυτό το μεγάλο για τη Χαλκιδική μας γεγονός, της Ίδρυσης του
«Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών»
να βρει συνεργάτες τους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους άλλους δημόσιους
οργανισμούς του νομού μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Γ. Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ

Μέσα στο καταχείμωνο της ψυχής και του Δεκέμ-

μοναδικό όπλο την παιδική Αθωότητα.
Στις σκοτεινές καρδιές, στα αγριεμένα και καχύποπτα μάτια, στα αρπαχτικά χέρια των καιροσκόπων η
ενανθρώπιση του Χριστού είναι το ύψιστο μάθημα εναντίον της απελπισίας. Οι άνθρωποι κοιτάζουν προς τα
ουράνια πάντα. Κι ο Θεός κοιτάζει προς τη γη. Ο μεσότοιχος γκρεμίζεται και η καταλλαγή με τον πεσμένο άνθρωπο είναι γεγονός.
Οι Κασπάρ, ο Μελχιόρ και οι Βαλτάσαρ, οι σύγχρονοι «μάγοι» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, αντί για
σμύρνα, χρυσό και λίβανο, μοιράζουν χωρίς φειδώ στην
ανθρωπότητα την απληστία τους. Μόνο η γεφύρωση
τους με τη Θεία Γέννηση μπορεί να τους κάνει έστω και
προσωρινά να αναλογιστούν τις ευθύνες που τους βαραίνουν για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης
και τη διάσωση της ανθρώπινης παρουσίασης στη λαβωμένη (τελεσίδικα;) γη. Ξεπερνώντας τα γήινα όρια,
μέσα στην παραζάλη της εθελοτυφλίας τους, ας συνειδητοποιήσουν τη μηδαμινότητα τους.
Απόψε όλες οι φυλές της γης κατεβαίνουν με κεριά
αναμμένα ψάλλοντας το «Δεύτε ίδωμεν που εγεννήθη
ο Χριστός».
Απόψε αποθέτουμε στο νεογέννητο άναρχο Θεό τα
ανθρώπινα πάθη της βίας, της οίησης, της χρηματοθηρίας, της ηδονοθηρίας, της αυτοκαταστροφικής μανίας…
Η δροσοβόλος ανάσα του Θείου βρέφους ας απαλλάξει
από τα πάθη τον άνθρωπο.
Μέσα στην πίκρα του σήμερα και την ελπιδοφόρα
προσμονή του αύριο, ας νιώσουμε πιο κοντά μας της
Βηθλεέμ το γλυκό φως.
Απόψε η Θεία Γέννηση ας γίνει μαγεία του κόσμου,
σκάλα που οδηγεί στο φως των ουρανίων. Ας είναι το
προσκύνημα μας στο Χριστό ο άσπιλος χιτώνας της
αγνότητας μας, το ταπεινό φαναράκι μιας παιδικής καρδιάς.
Απόψε ας ισορροπήσουμε τα πολύτιμα Δώρα των
Μάγων με τη συνειδητή επιδίωξη της ταπεινότητας.
Στο ύψιστο δοξολόγημα των Αγγέλων «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί Γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία»
ας δώσουμε το στίγμα της μικρότητας μας ψάλλοντας
«Ακατάληπτε Κύριε Δόξα Σοι.»
Χρόνια Πολλά

βρη, στην ομίχή και τις ριπές του βοριά, ένα φως υπερκόσμιο, χρυσόσκονη που καλύπτει τη μίζερη και γκρίζα καθημερινότητά μας, έρχεται να ζεστάνει τούτες τις
μέρες των Χριστουγέννων τις άδειες καρδιές μας. Μήτε
φως ηλίου είναι μήτε της φωτιάς. Είναι ο Θεοφόρος δίαυλος του ανέσπερου φωτός, ο προπομπός της έλευσης
του Χριστού. Είναι το φως της θεϊκής παρουσίας στη γη
που ανατροφοδοτεί και θερμαίνει τις καρδιές μας. Το
μόνο φως που ενανθρωπίζει.
Τα πράσινα χόρτα, τα λεπτόμισχα φύλλα, τα όμορφα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, γαλάζια λουλούδια μαραίνονται, παίρνουν το χλωμό χρώμα του σανού, για να
γίνουν το φτωχό λίκνο και το στρώμα του Θείου βρέφους.
Ω Θεία Ταπεινότης!
Ξεκομμένοι λίγο από το πολύβουο άστυ, αποτραβηγμένοι στη μοναξιά μας, ποιμένες «αγραυλούντες» καταθέτουμε την ανθρώπινη υπόστασή μας στην απλότητα
του Θείου βρέφους, στο Σωτήρα των ταπεινών, που η
«ευδοκία» είναι το μήνυμα που τους έδωσε ο Άγγελος
το βράδυ αυτό.
Αυτή τη νύχτα των θαυμάτων συντελούνται τα ακατόρθωτα. Στην ξάστερη, γεμάτη ποίηση βραδυά, που είναι η αδελφή του Μυστηρίου, ο Χριστός «Επέφανεν εν
σαρκί τοις εν σκότει και σκιά καθημένοις.» Ο Άναρχος
ορίζει νέα αρχή. Ο υπεράνω ιστορίας μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Πλάστης του σύμπαντος παίρνει
μορφή πλάσματος. Ο Ελεύθερος υποτάσσεται στα δεσμά της σάρκας.
Στην ερημοποίηση των ψυχών μας, στη βασανιστική αγωνία για το αύριο η Γέννηση του Χριστού αποκτά τη δυναμική μιας πανανθρώπινης αγάπης, χωρίς διακρίσεις στο φύλο, το χρώμα, τη γλώσα, την κοινωνική
προέλευση. Είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Το
«γαλοχούμενον Θείον βρέφος της Βηθλεέμ» είκοσι αιώνες τώρα, είναι παρόν στην ανελέητη πάλη των ανθρώπων με την υποκρισία και την έπαρση. Σε έναν πλανήτη
όπου οι εξωραϊσμοί και τα πανάκριβα μυρωδικά αδυνατούν να σκεπάσουν την αθλιότητα του πρόβαλε μια νύχτα ο Ιησούς, γεννημένος από μια Παρθένα άσπιλη , με
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«ΑΝΕΤΕΙΛΑΣ ΧΡΙΣΤΕ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ,
ΝΟΗΤΕ ΗΛΙΕ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ…»
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ

Η παπαδιά

μας, η Ευγενία, νωρίς, αποβραδίς, ετοίμασε κι έψησε στο τζάκι της πατωσιάς, στη χαμηλή πυροστιά, στο σινί, το στριφογυριστό ασαμένιο σαραγλί, στη συνέχεια ανέβηκε επάνω, έστρωσε το τραπέζι
με το λιτό, νηστίσιμο δείπνο και τους κάλεσε να κοπιάσουν. Ο παπάς μας, ο παπά-Νικόλας, φορώντας το ζωστικό του και τα παιδιά τους, η Μαρία, ο Χριστόφορος
κι ο μικρός Τριαντάφυλλος, κάθισαν. Ευλόγησε ο παπάς
«την βρόσιν και την πόσιν», έφαγαν ελαφρά και σε λίγο
έπεσαν για ύπνο, νωρίς. Παραμονή Χριστουγέννων του
1982 ήταν. Το ημερολόγιο έγραφε Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, Ευγενίας οσιομάρτυρος.
Στις 4 τα χαράματα, το ρολόι της συνείδησης και του καθήκοντος του παπά-Νικόλα θα χτυπούσε εγερτήριο κι αμέσως σχεδόν, το μικρό, στρογγυλό ξυπνητήρι που ρύθμιζε και
κούρντιζε η παπαδιά η Ευγενία, θα χτυπούσε κι εκείνο για …
λόγους ασφαλείας. Εκείνη, όμως, η νύχτα της παραμονής
των Χριστουγέννων δεν ήταν σαν όλες τις άλλες.
Οι καλικάντζαροι, που πριονίζουν, λένε, με τον κουριαστή, τον κορμό του δέντρου της Ζωής, που στηρίζει
τη Γη, να τον κόψουν, να την ρίξουν στα Τάρταρα, αποκαμωμένοι από την προσπάθεια – ίσως και γιατί στόμωσαν τα δόντια του κουριαστή - , παράτησαν το πριόνισμα κι αποφάσισαν νάρθουν απάνω στη Γη. Μαζεύτηκαν
ψηλά στο Βραχωτό, ανάμεσα Μεταγκίτσι, Άγιο Νικόλαο
και Νικήτη κι έκαναν σύσκεψη.
Είπαν να κάνουν ζημιά, καμιά νίλα, καμιά κασκαρίκα,
σε κάποιο από τα χωριά.
Υπήρχαν διαφωνίες ως προς το είδος της νίλας, της
κασκαρίκας, μα, κυρίως, σε ποιο από τα τρία χωριά θα
την έκαναν.
Να πάνε στη Νικήτη, τους πρότεινε ο γεροντότερος,
ο πιο … διαβολεμένος. Αυτοί οι Νικητιανοί, συμφώνησαν όλοι, μας κάθονται στο στομάχι. Χώρια που δύσκολα τους βρίσκουμε, γιατί είχαν την προνοητικότητα να
χτίσουν το χωριό τους μέσα στην ρεματιά, μέσα σ’ αυτόν
τον λάκκο, έχουν παπά κι εκείνον τον παπά-Νικόλα, που
δεν μας αφήνει σε χλωρό κλαρί. Είναι μονίμως με το πετραχήλι, με τον Σταυρό, το Ευαγγέλιο, το βιβλίο, το θυμιατό και την αγιαστούρα στα χέρια του και τρέχει παντού ασταμάτητα.
Και πράγματι, έτσι είναι. Ο παπά-Νικόλας, ο παπάς μας,
που τον λέμε απλά και παπά-Νίκο, Νικητιανός γέννημαθρέμμα, ωραίος, μελαχρινός, λεπτός, ευθυτενής, είναι αεικίνητος, αβάρετος. Νεαρός σπούδασε στην Εκκλησιαστική Σχολή της Ξάνθης και λίγο αργότερα, αφού παντρεύτηκε
την Ευγενία, την δικιά μας, χειροτονήθηκε ιερέας από τον
Μητροπολίτη Κασσανδρείας Καλλίνικο. Δεν είχε ανωτάτη
μόρφωση, όπως οι τωρινοί, αλλά έτσι γλυτώναμε το «σχοινοτενές» κήρυγμα - «πουλύ του μακρυσκοίν’(ι)σι», το λέμε
εμείς … συνεκδοχικά - , από την Ωραία Πύλη, που μας κάνουν οι υψηλόβαθμοι, κατά κανόνα, ιερωμένοι, εδώ στην
πόλη, οι οποίοι, παρά την καλή τους πρόθεση και προσπά-

θεια, καταφέρνουν, τελικά, και μας … κολάζουν. Θεέ μου,
συγχώρεσέ με, μέρες που είναι.
Ο παπά-Νίκος, αυτή η ασκητική μορφή της ιεροσύνης, μας μετέδιδε τις αξίες της διδασκαλίας του Ιησού,
με την ευπρέπεια, το ήθος και το παράδειγμά του. Αυτόν
είχε βάλει στο μάτι ο γεροδιαβολεμένος και μαζί του κι
εμάς, το Ποίμνιό του.
Να παρακαλέσουν τα σύννεφα νάρθουν από τα γύρω
κορφοβούνια να τους βοηθήσουν κι αυτοί γι αντάλλαγμα, να απασχολούν την Τραμουντάνα και τον τρελο-Βοριά, να μην τα κυνηγούν, πρότεινε πάλι ο γεροΚαλικάντζαρος.
Κι αυτό έκαναν. Κάλεσαν τα σύννεφα κι αυτά μαζεύτηκαν με μιας, ψηλά πάνω από το Βραχωτό και πήραν
οδηγίες κι εντολή από τους Σατανάδες, νάρθουν κατά
Νικήτη μεριά, ν’ ανοίξουν τους «κρουνούς» τους, να φουσκώσουν, ν’ αφρίσουν τον λάκκο μας, να πλημμυρίσουν
το χωριό μας.
Να μείνει αλειτούργητος ο Αη-Νικήτας κι ο Χριστός που
θα γεννηθεί απόψε, να μείνει αλειτούργητος κι αυτός. Και
για όλα τούτα να είναι υπεύθυνος ο παπά-Νικόλας. Να μάθουν κι οι Νικητιανοί να μην το χτίζουν το χωριό τους μέσα
στη ρεματιά, μέσα στο λάκκο, αποφάνθηκαν.
Ο λάκκος του χωριού μας. Ο λάκκος μας. Είναι η οδός
μας, η κεντρική. Είναι το σημείο αναφοράς μας. Κεντρική πλατεία, όπως έχουν όλα τα χωριά, μπορεί να μην είχαμε – άσε που ούτε και τώρα έχουμε - , είχαμε όμως και
έχουμε τον κεντρικό μας λάκκο, και … είμαστε υπερήφανοι γι αυτόν.
Ξύπνησε στις 4 τα χαράματα ο παπά-Νίκος και δεν πίστευε στ’ αυτιά του και στα μάτια του. Αέρας κι αστραπές και βροντές και βροχή με το τουλούμι. Ντουρλάπι.
Ενδεχομένως να έπιασαν κάπως καθυστερημένα,
και… « αι ευχαί επί ανομβρίας». «Του Κυρίου δεηθώμεν… Κύριε ο Θεός… ο ανάγων νεφέλας… ο αστραπάς
εις υετόν πεποιηκώς, ο εξάγων ανέμους… ο προσκαλούμενος το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί προσώπου πάσης της γης… Άνοιξον τους καταρράκτες του
ουρανού, έντειλαι ταις νεφέλαις του βρέξαι υετόν…», τις
οποίες «εξέπεμψεν εις επήκοον παντός του λαού», ο παπά-Νίκος, στην λιτανεία, την εποχή της μεγάλης ξηρασίας, υπέθεσα προς στιγμήν, επιπόλαια και ασεβώς, κι εγώ
ο ανυποψίαστος. Που να πάει το μυαλό μου στον γέροΚαλικάντζαρο.
Ξύπνησε ο παπά-Νίκος το γιό του τον Χριστόφορο.
Είχε επιστρέψει από την Ιταλία ο Χριστόφορος, με το
πτυχίο του Αρχιτέκτονα-Μηχανικού στα χέρια του, υπηρετούσε τώρα την θητεία του, ως Έφεδρος Αξιωματικός
του Μηχανικού στον Έβρο, στα σύνορα, βρισκόταν με
άδεια κι ετοιμαζόταν ν’ αρχίσει την επαγγελματική του
σταδιοδρομία στην γενέτειρά του.
Και τώρα τι κάνουμε; Θα μείνει ο Χριστός μας αλειτούργητος; Θα γεννηθεί έτσι, μόνος του; Εγκαταλειμμέ4
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νος; Κι ο Αη-Νικήτας, μεγάλη η χάρη Του, αλειτούργητος θα μείνει κι Αυτός; Αναρωτήθηκαν.
Την λύση έδωσε ο Χριστόφορος. Πήρε την απόφαση.
Θα πήγαινε τον πατέρα του, μόνο του, στην εκκλησία, με
το μικρό, αγορασμένο από δεύτερο χέρι, αυτοκίνητό του,
το Ζastava, κυβισμού 700 κυβικών εκατοστών, παρακαλώ, κι αν τα κατάφερνε, θα γύριζε να πάρει και την υπόλοιπη οικογένεια.
Αυτά τα Zastava, … καμάρι της αυτοκινητοβιομηχανίας
της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο, είναι προνομιακά. Μαζί με
το αυτοκίνητο, η αντιπροσωπία, λένε, παρέχει δωρεάν και
δυο μικρές ομπρέλες για τον οδηγό και τον συνοδηγό, γιατί η στεγανότητά τους, σε περίπτωση βροχής, είναι τέτοια,
που τις καθιστούν απαραίτητες. Χώρια που το συγκεκριμένο έπαιρνε μπρος σπάνια και δύσκολα, γιατί ο «εκκινητήρας» του, η μίζα του δηλαδή, δεν «τσιακμακούσε». Ο
Χριστόφορος το στάθμευε μπροστά από τον περίβολο του
σπιτιού τους, πάνω στον κεντρικό λάκκο μας και τις βροχερές μέρες του χειμώνα έπαιρνε και όλα τα… απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το έδενε μ’ ένα χοντρό σχοινί, ένα
«φόρτωμα», από την μεγάλη ακακία, που ήταν φυτεμένη
στην άκρη της αυλής τους – κάτι σαν το παλαμάρι, που δένουν οι ναυτικοί μας τα καΐκια τους στις σημαδούρες – μην
το πάρει ο λάκκος και το βρούμε κι αυτό την άλλη μέρα
στη θάλασσα.
Κατέβηκαν, έλυσε το … παλαμάρι ο Χριστόφορος, μπήκαν προσεκτικά στο μικρό αυτοκίνητο, έκαναν τον σταυρό
τους, έκανε τσαφ με την πρώτη η μίζα, μούγκρισε η μηχανή
του, μπήκαν για τα καλά στον φουσκωμένο λάκκο. Έκαναν
αναστροφή, πήγαν αντίθετα στη ροή του. Είχαν να διανύσουν κάτι περισσότερο από μισό χιλιόμετρο, μέχρι εκεί που
ο λάκκος είναι ένα με την …κεντρική μας οδό.
Οι ρόδες του Zastava ίσα που πατούσαν στο έδαφος
κι εκεί που ο λάκκος στένευε, ίσως και να μην πατούσαν
καν. Έμοιαζε, το καημένο, σαν γελοιογραφία εκείνων των
περίφημων αμφίβιων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού
των εξελιγμένων στρατών του Πλανήτη. Με δυσκολία,
έφτασε, επιτέλους, στη σμίξη των δυο μικρότερων λάκκων που τροφοδοτούν τον κεντρικό και απαλλαγμένο
πια από τον φουσκωμένο και αφρίζοντα, πήρε το ανηφορικό για τον Αη-Νικήτα καλντερίμι, και τελικά … άραξε στον χώρο στάθμευσης μεταξύ του Αη-Νικήτα και του
κοιμητηρίου μας. Εκεί στο κοιμητήριό μας, το ευάερον,
που αγναντεύει το χωριό μας και τη θάλασσα, κατόπιν
ρητής εντολής ημών των Νικητιανών της ξένης προς τα
τέκνα μας, θα μας θάψουν, εκείνα, εκεί, στα πάτρια, όταν
έρθει η ώρα, γιατί πέρα από το … αγνάντι που θα ‘χουμε,
να μας … ξαερίζει κιόλας.
Άφησε τον πατέρα του τον παπά ο Χριστόφορος στον
Αη-Νικήτα, μ’ αναμμένη μηχανή, και κίνησε να ‘ρθει να
παραλάβει και τους άλλους. Η επιστροφή τώρα ευκολότερη. Το Zastava στην κατηφοριά μπορούσε να κινηθεί,
μέσα στο λάκκο, αν χρειαζόταν, ακόμα και σαν … βάρκα-πλάβα. Έφτασε στο σπίτι, επιβίβασε τη μάνα του την
παπαδιά και τ’ αδέλφια του, μ’ αναμμένη τη μηχανή και
ξαναπήρε πάλι αντίθετα προς τη ροή του το λάκκο, που
τώρα πια είχε παραφουσκώσει. Το Zastava μούγκριζε
αφηνιασμένο, τίποτα δεν το σταματούσε, θαρραλέος και
αποφασισμένος ο Χριστόφορος, κι ο άγιος Χριστόφορος,

ο προστάτης των οδηγών, σιμά τους κι εκείνος. Έφτασαν στον χώρο στάθμευσης, σταμάτησαν κι ο Χριστόφορος γύρισε το κλειδί κι έσβησε τη μηχανή. Μπήκαν στην
εκκλησία. Η βροχή συνέχιζε δυνατότερη. Σε λίγο, έφτασαν πεζοί ο κυρ-Δήμος ο νεωκόρος, με τη γυναίκα του τη
Μαγδαληνή, τις κόρες τους Ασάνω, Ιωάννα, Γεωργία και
τον γιό τους τον Μήτσο, θεολόγο – φιλόλογο, ο οποίος,
σε … καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βοηθούσε και στο
ψάλσιμο. Το σπίτι τους ήταν κοντά στην εκκλησία κι έτσι
έφτασαν εκεί σύντομα.
Χτύπησε την καμπάνα, ετοίμασε τα θυμιατά ο κυρΔήμος, άναψε στα μανάλια τα κεριά η Μαγδαληνή, έβαλε
«ευλογητός» ο παπάς. Ψάλτες ο κυρ-Δήμος κι ο γιός του ο
Μήτσος, που αργότερα έγινε και Λαμπαδάριος και Μέγας
Άρχων, αριστερός και δεξιός ψάλτης, αντίστοιχα.
Εκκλησίασμα, το άθροισμα των μελών των οικογενειών του παπά-Νίκου και του κυρ-Δήμου.
Οι άλλοι; Που είναι τα τρακτέρ, τα DATSUN, τα
TOYOTA, τα NISSAN, τα μεγάλα φορτηγά τα VOLVO,
τα MERCEDES, που γεμίζουν ασφυκτικά το χώρο στάθμευσης, πίσω από την εκκλησία, κάθε γιορτή και Κυριακή; Τι φοβήθηκαν; Το παρατεταμένο ντουρλάπι και τον
παραφουσκωμένο και αφρισμένο λάκκο, ασφαλώς. Ρεζίλι τους έκανε το Zastava.
Ο αέρας λυσσομανούσε, η βροχή εντονότερη, απειλητική «πολυβολούσε» και με τη βοήθειά του αέρα, «κατά
ριπάς» στη στέγη και στα παράθυρα του ναού του ΑηΝικήτα, όμως εκείνος, τώρα, ήρεμος, ικανοποιημένος,
«γκ’δούνιζε» και άδειος που ήταν, απ’ τις ψαλμωδίες και
φεγγοβολούσε.
Έψαλλε το «φως ιλαρόν» ο παπά-Νίκος και ευθύς ο
κυρ-Δήμος, ως Κανονάρχης, διάβασε το Α’ Ανάγνωσμα.
«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην …».
Ο Μήτσος έψαλλε το Τροπάριον, Ήχος πλ. Β’. «Λαθών
ετέχθης υπό το Σπήλαιον, αλλ’ ουρανός σε πάσιν εκήρυξεν, …».
Ο παπά-Νικόλας ψάλλει, βοηθώντας τους ψάλτες.
Τροπάριον, Ήχος πλ. β. «Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου,
νοητέ Ήλιε της Δικαιοσύνης, και Αστήρ σε υπέδειξεν, εν
Σπηλαίω χωρούμενον τον αχώρητον.»
Στη συνέχεια, ο παπά-Νικόλας, ο κυρ-Δήμος κι ο γιός
του ο Μήτσος με τη σειρά, έψαλαν:
Στιχηρά Ιδιόμελα, Ήχος β. Γερμανού. «Μέγα και παράδοξον θαύμα, τετέλεσται σήμερον! Παρθένος τίκτει
και μήτρα ου φθείρεται…».
Ήχος δ. Ανατολίου. «Σπηλαίω παρώκησας, Χριστέ ο
Θεός, φάτνη υπεδέξατο, Ποιμένες δε και Μάγοι προσεκύνησαν…».
Κοντάκιον, Ήχος γ. Ρωμανού του Μελωδού.
«Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει,
Και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει …
… Δι’ ημάς γαρ εγεννήθη, παιδίον νέον …».
Ήχος β. Ιωάννου Μοναχού.
«Σήμερον ο Χριστός, εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου.
Σήμερον ο άναρχος άρχεται, και ο Λόγος σαρκούται…».
Σ’ όλη τη διάρκεια αυτής της νυχτερινής Χριστουγεννιάτικης μυσταγωγίας, η κατανυκτική απόδοση των ψαλλόμενων από τον ευσεβέστατο κυρ-Δήμο, ο ερμηνευτικός
5
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τρόπος που ψάλλει, αναδεικνύοντας τον στίχο, ο θεολόγοςφιλόλογος γιός του, ο Μήτσος, η κρυστάλλινη, μελωδική
φωνή του παπά-Νικόλα, που ψάλλει από την Αγία Τράπεζα και την Ωραία Πύλη, μ’ απίστευτη ορθοφωνία και βυζαντινή μουσική αίσθηση, προβάλλουν, ένα προς ένα, αυτά
τα υπέροχα, θεόπνευστα ποιήματα, εμπνευσμένων, πανάξιων δημιουργών, του Ρωμανού του Μελωδού, του Ιωάννου
Μοναχού, του Γερμανού, του Ανατολίου…
Ποιήματα – λογοτεχνήματα, τα οποία, πέραν της αδιαμφισβήτητης θρησκευτικότητας και πνευματικότητας που αποπνέουν και των πανανθρώπινων αξιών που
υμνούν, αποτελούν, αυτά καθ’ αυτά, ανεκτίμητα στολίδια, εφάμιλλα εκείνων της παγκοσμίου λογοτεχνίας.
Η βροχή σιγά-σιγά λιγόστευε κι όταν έφτανε στο τέλος
της η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ίσα που ψιχάλιζε. Φαίνεται, οι καλικάντζαροι θεώρησαν πως έληξε
η αποστολή τους επιτυχώς, αποδέσμευσαν τα σύννεφα κι
αποσύρθηκαν κι αυτοί πάλι κάτω στα Τάρταρα, να ρυθμίσουν με το τσαπράζι τα μεγάλα στραβόδοντα του κουριαστή, να τα ακονίσουν ένα-ένα, με τη μεγάλη λίμα, να ξαναρχίσουν το πριόνισμα του κορμού του δέντρου της Ζωής
και, πιστοί στην παράδοση, να συσκεφθούν, να επινοήσουν

πάλι κι άλλες ζημιές, κι άλλες νίλες, κι άλλες κασκαρίκες.
Τούτη τη φορά όμως, τη νύχτα των Χριστουγέννων
του 1982, λογάριασαν χωρίς τον παπά-Νικόλα, τον κυρΔήμο, τον Χριστόφορο και το … Zastava.
Όταν έγινε η απόλυση κι η οικογένεια του παπάΝικόλα επιβιβάστηκε στο μικρό αυτοκίνητο, να επιστρέψουν στο σπίτι κι ο Χριστόφορος έβαλε το κλειδί στη μηχανή και το γύρισε, η μίζα δεν λειτούργησε. «Τα ‘φτυσε»,
όπως, απ’ τους νεότερούς μας, μάθαμε να το λέμε. Το
Zastava μουσκεμένο, ταλαιπωρημένο, αποκαμωμένο, θεώρησε πως εδώ ολοκληρώθηκε και η δική του αποστολή.
Το σεβάστηκαν αυτό και με συγκαταβατικό χαμόγελο
κατέβηκαν και πήραν το δρόμο της επιστροφής πεζοί και
κατευχαριστημένοι.
Η βροχή είχε σταματήσει, ο λάκκος άρχισε να «χαλιπώνει», ο ήλιος φάνηκε πάνω από τις ντούμπες, στον καθαρό πια ουρανό, να καλωσορίσει κι αυτός, Εκείνον, «Τον
ανατείλαντα εκ Παρθένου, νοητόν Ήλιον της Δικαιοσύνης».
Η μέρα ξημέρωσε για τα καλά.
Εδώ τελειώνει αυτή η μικρή ιστορία, η οποία, πιστέψτε με, είναι πέρα για πέρα αληθινή.

* * *

Η ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ
ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΤΖΟΣ
Δημοσιογράφος - Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ.

Έπλεε

ται αλλού χρυσαφένιος, αλλού ροζ, αλλού κατάλευκος ενώ τεράστιες φλόγες πορφυρές εκτινάσσονται από
πάνω του και αναλάμπουν στην Ανατολή.
Η θάλασσα, περιχυμένη στο ίδιο χρώμα, βυθισμένη
στην ίδια αβεβαιότητα. Μα ο ήλιος που ξεγλιστράει καμιά φορά ανάμεσα απ’ τους πέπλους, πέφτει απάνω στην
λεία επιφάνεια και ρίχνει, σποραδικά, για μερικά δευτερόλεπτα, μαλαματένιους καθρέφτες στο πέλαγο. Λες και
νεράιδες, ανάερα πλάσματα ονειρικά, θα σκύψουν τώρα,
δια μιας, να καθρεφτισθούν, για να βουτήξουν πάλι πίσω
στην σιγαλιά. Βαθειά φρίττει ο Θερμαϊκός, με χρυσές ριπές πάνω σε μπακιρένια νερά- και σβήνει κι’ αυτός.
Όσο ο ήλιος γέρνει αργά, με μια κάποια νωχέλεια ηγεμονική πίσω απ’ τα τριανταφυλλένια σύννεφα, όλα αλλάζουν μετασχηματίζονται, παίζουν και χάνονται στη νύχτα που υφέρπει. Και μένει τελευταίος, κατά μέτωπον , ο
Όλυμπος με τα πλατειά στήθια του αρματωμένα με απαστράπτοντα χιόνια, με βιολετιά κρύσταλλα με κατακόκκινες ανταύγειες. Τελευταίος ο Βασιλεύς των Βουνών, το
Βουνό των θεών, αποσύρεται στα βάθη των οριζόντων
καθώς εμπρός του έχουν πια λιγωθεί και πνίγηκαν μέσα
στην νύχτα η Κασσάνδρα, η Σιθωνία, το Αγιονόρος, η
Σκόπελος.
Στα ψηλώματα του Πολυγύρου πέφτει κάθε εσπέρα
έτσι η νύχτα. Και η Χαλκιδική χύνεται, με την γαλήνη
και την ομορφιά της, στην καρδιά και την αποκαθαίρει
από τον ρύπον της καθημερινότητας, τις λεπτομέρειες
και τις χυδαιότητες της επικαιρότητας.

στο φως του δειλινού χθες η Χαλκιδική ψηλά
απ’ τις κορυφές του Πολυγύρου. Η μικρή πολιτεία καπνίζει
χαμηλά, στο οροπέδιο, με τις κόκκινες στέγες της και τις
αρμονικές ξυλοδεσιές των εξωστών, που είναι κατάφορτοι από ασβεστωμένους γκαζοτενεκέδες με λουλούδια.
Και πιο κάτω, κύματα αργυρά, οι ελαιώνες απλώνονται και
χύνονται έως κάτω στο ακρογιάλι. Θάμνοι αγριόπρινοι,
φλογώδεις εκλάμψεις από κουμαριές και κάτι κατακίτρινα
σπαρτά εδώ και εκεί θέτουν τις πινελιές στο τοπίο.
Μα τούτο το τοπίο, το γεμάτο από την ηρεμία και την
απαλωσύνη των εναλλαγών, δεν αποτελεί παρά μόνον
το πρελούντιο της συμφωνίας. Όλα όσα η γη συνεισφέρει στην μεγάλη αρμονία του δειλινού. Γιατί πέρα πλέει η Χαλκιδική, με τις τρείς χερσονήσους της, πνιγμένες
στο στερνό φως της ημέρας. Δεξιά η Κασσάνδρα, με την
δακτυλιδένια της μέση, μπροστά η Σιθωνία θρασεμένη,
ζερβά το Αγιονόρος, τυλιγμένο, θαρρείς, στους γαλάζιους καπνούς του λιβανωτού.
Σχήματα γεμάτα αβεβαιότητα, μετέωρα στην σιωπή
των ωρών, βαλαντωμένα από ομορφιά αιωρούνται οι
τρείς χερσόνησοι ανάμεσα σε θάλασσα και σε ουρανό,
βιολετιά. Κι’ αριστερά κρέμεται μεσούρανα σαν υπέρλαμπρος πολυέλαιος ο χιονισμένος κώνος του Άθω. Μονάχα αυτό ο πολυέλαιος.
Το βουνό έχει σβήσει στην χρυσογάλαζη σκόνη που
έχει πνίξει του όγκους, την θάλασσα, τους ορίζοντες.
Μένει μόνον κρεμασμένος ψηλά, αναμμένος ο χιονάτος
κώνος που αντανακλά τις ύστατες ηλιαχτίδες και γίνε6
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ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εάν

το Πάσχα είναι η λαμπρότατη του Χριστιανι- κλωστή που μας κρατάει πάνω από την άβυσσο», όπως
σμού εορτή, τα Χριστούγεννα βεβαίως είναι η γλυκύτα- έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης. Κι αυτό το φως του Πατη και συγκινητικότατη, και δια τούτο, ανέκαθεν εθεω- παδιαμάντη ήταν θησαυρισμένο από τους λειμώνες των
παιδικών του χρόνων, γαληνεμένο στο υποσυνείδητό
ρήθη ως οικογενειακή, κατ’ εξοχήν, εορτή.
Το παρελθόν σε κάποιες στιγμές, ιδιαίτερα στις γιορ- του, κατασταλαγμένο σαν παλιό καλό κρασί που πίνετές μάς αιφνιδιάζει με τη δύναμη της επικαιρότητάς ται από τον αναγνώστη γουλιά – γουλιά στην απόλυτη
του. Αυτή η δύναμη γοητεύει το νου και τη ψυχή μας, ωριμότητά του.
Δίνει μάλιστα την εντύπωση ο Παπαδιαμάντης ότι
δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να ξαναντικρύσουμε τον
κόσμο και να εκτιμήσουμε σωστά τις διαστάσεις του παύει να είναι ο συγγραφέας που απευθύνεται σε αναφυσικού και κοινωνικού μας περίγυρου. Τότε ανακαλύ- γνώστη και γίνεται ο κυρ-Αλέξαντρος που συνομιλεί
πτουμε τον άσωτο εαυτό μας ανεβαίνοντας λίγο ψηλό- εμπιστευτικά με το φίλο του και αναζητάει μαζί του
τη λύτρωση με εξοτερα. Κι’ όταν μάλιμολογήσεις μύχιων
στα την πρόσκληση
ονείρων και διαθέ«Όπου και να σας βρίσκει το κακό, αδελφοί,
την ανεπάντεχη του
σεων. Και προσφέρει
παρελθόντος
την
όπου και να σας θολώνει ο νούς,
το κρασί της γιορυπογράφει η μαγευμνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
τής. Και σε καλεί
τική γραφίδα του
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
στα ξωκλήσια της
«Αγίου των ΕλληνιΟδυσσέας Ελύτης
Σκιάθου, που τα λίγα
κών γραμμάτων» του
τετραγωνικά της χιΑλέξ. Παπαδιαμάντη,
λιόμετρα γίνονται
τότε η ανάβασή μας
«Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιό σημαντικός πεήπειρος και κόσμος
παίρνει το χρώμα της
ζογράφος της νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, αν
και σύμπαν, για να
γιορτής και τη χαρά
όχι ο πιό μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαπροσκυνήσεις την
του πανηγυριού. Γιαμάντη».
εικόνα της Γεννήσετί στην τέχνη του
ως ή ν’ ανάψεις την
κορυφαίου διηγημαΓιώργος Σεφέρης
Αναστάσιμη λαμπάτογράφου, ακόμα και
δα μαζί με τους φτωστην πιο μικρή της
λεπτομέρεια, ο άνθρωπος αναγνωρίζει τον εαυτό του κι χούς ψαράδες, τους ταπεινούς βοσκούς, τους ξωμάχους,
ανακαλύπτει ότι η μαγεία του συγγραφέα τον εκφράζει τις φτωχομάνες, τους ξενιτεμένους που ο νόστος τούς
με πληρότητα. Κι ας έχει περάσει ένας αιώνας συναρπα- φέρνει για λίγο στον τόπο τους, τα ορφανά, όλους τους
καταφρονεμένους. Και μέσα από τους τραγικούς αυτούς
στικός και πολυτάραχος μάλιστα.
Ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης (1851-1911) έχοντας μετα- χαρακτήρες σε σπρώχνει ν’ ανακαλύψεις το μεγαλείο
φραστική εμπειρία, ως μόνιμος μεταφραστής χριστου- του Ανθρώπου και σου αποκαλύπτει το Φως της γιοργεννιάτικων διηγημάτων στις εφημερίδες, εγκαινίασε τής. Η περιγραφική του ευφροσύνη μοιάζει με διάλογο
το εορταστικό διήγημα στην ελληνική πεζογραφία. Και που σε οδηγεί σε εσωτερική ανίχνευση.
Ο Παπαδιαμάντης με τα εορταστικά του διηγήματα
το’ φερε στη μέγιστη ακμή του. Εορταστικά διηγήματα
για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Φώτα και σπάζει το φράγμα της τραγικής ατομικής του μοναξιάς
το Πάσχα μεταγγίζουν στον αναγνώστη την πιο διεισ- και πανηγυρίζει ως το πλέον κοινωνικό πλάσμα. Κι αυτό
δυτική θέρμη που αναδύεται μαζί με το φως της γιορ- είναι το γνώρισμα του αληθινού καλλιτέχνη, να γίνεται
τής. Η γιορτινή φεγγοβολή τους δεν είναι απλώς το κοινωνικός, μεταλαμπαδεύοντας το εσωτερικό νόημα
απαύγασμα μιας ψυχής αλλά η προβολή ενός αθώου της τέχνης στην διψασμένη ψυχή του άλλου που βιώνει
εσωτερικού κόσμου αμόλυντου από τις μικρότητες. Από τον ασίγαστο έρωτά της, ν’ αφήνει διάπλατα ανοιχτό το
τις σελίδες τους, την πηγαία αίσθηση της μουσικότητάς δρόμο για την πορεία του «Εγώ» προς το «Εσύ» και το
τους, τον εκφραστικό τους πλούτο, την εσωτερική τους αντίστροφο να καταφέρνει να «εισδύη μία μόνη ακτίς
ερμηνεία, τη γνήσια θρησκευτικότητα των απλοϊκών και ηλίου, άμα τη ανατολή δια του θαμβού φεγγίτου, εις τον
ανυποψίαστων ηρώων της καθημερινότητας με τις ζω- πενιχρόν θάλαμον» της σύγχρονης ανθρώπινης ύπαργραφισμένες ρεαλιστικά ψυχολογικές τους αναδιπλώ- ξης.
Αυτό είναι άλλωστε το νόημα της γιορτής κι αυτό το
σεις, αναδύεται το φως του Παπαδιαμάντη που δεν είναι
άλλο από τη λάμψη της γιορτής. Το φως που σώζει την φως προσφέρει ο κυρ-Αλέξαντρος. Το φως που ο ίδιος
ανθρωπότητα από την καταδίκη της λάμψης, σαν εκεί- βρίσκει στην πίστη και στη φύση – ο Οδ. Ελύτης γράφει
να τα «σπάνια φωτεινά σημεία από τα οποία κρέμεται η ότι του το’ δωσε «ο μικρός εκείνος άγγελος που κατέσυνέχεια στη σελίδα 9
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Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΩΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ

Φέτος

επέστρεψαν στην πατρίδα τους από τη Σκόπελο, όπου
είχαν προσφύγει μετά την κατάρρευση της επανάστασης στη Χαλκιδική.
Το επώνυμο Κασσανδρειανός προέρχεται από την
Κασσάνδρεια. Το διήγημα Το Χριστόψωμο αρχίζει ως
εξής: «Εις τι έπταισεν η ατυχής νέα Διαλεχτή, … θυγάτηρ του Κασσανδρέως μπαρμπα-Μανώλη, μεταναστεύσαντος κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εις μίαν
των νήσων του Αιγαίου…». Το
πραγματικό της όνομα ήταν Μηλιά.
Ο πατέρας της Μανώλης Δ. Κασσανδρειανός είχε έρθει μαζί με τον
μεγαλύτερο αδερφό του, τον Αθανάσιο Κασσανδρειανό στη Σκιάθο
το 1853. Ήταν και οι δύο πλοίαρχοι.
Τον Αθανάσιο τον αναφέρει ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα Ολόγυρα στη λίμνη με το όνομα «ο καπετάν Δημήτρης ο Κασσανδρειανός».
Πλοίαρχος ήταν και ο Παναγιώτης Ραγιάς. Στο διήγημα Τα Φραγκλέικα «Ο γερο-Ραγιάς από την
Απανωμήν, παλαιός εμποροπλοίαρχος είχε ταξιδεύσει πολλά κοπάδια ζωεμπόρων από τους τουρκικούς αιγιαλούς τον παλαιόν καιρόν, ώστε είχε μείνει παροιμιώδης
η μεγάλη τη φωνή γενομένη ποτε
ερωταπόκρισις μεταξύ τελωνοφυλάκων και ναυτών του καταπλεύσαντος πλοίου: Ε από το καΐκι… τίνος είσθε; - Τ’ Ραγιά.
– Τι φόρτωμα έχετε; - Τραγιά». Στο διήγημα Τ’ μπούφ’
του πλι έχουμε να κάνουμε με το γιο του τον Στέργιο Π.
Ραγιά. Έχει το όνομα «Στέφανος Γιαρούς». «Ποίαν να
είχε καλήν τύχην ο καπετάν Στέφος ο Γιαρούς και του
ήρχοντο όλα βολικά εις αυτόν τον κόσμο; … έλεγαν ότι
είχε συνήθειαν εκάστοτε, όταν επρόκειτο να μπαρκάρει
από τον λιμένα, να βάζει την γυναίκα του, την Σινιώραν,
να προπορεύεται (πρώτη) έως την βάρκαν κι αυτός ν’
ακολουθεί, επειδή εκείνη είχε καλό ποδαρικό…».
Ο Νικόλαος Σταγειρίτης5 γεννήθηκε στον Ίσβορο
(Μ. Παναγιά). Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η οικογένειά του. Ο πατέρας του Χαρίσιος Σταγειρίτης ήταν
μυημένος στη Φιλική Εταιρία και συνεργάστηκε στενά
με τον Εμμανουήλ Παππά στην επανάσταση του 1821
στη Χαλκιδική. Ο αδερφός του πατέρα του Δημήτριος
ονομαζόταν “λογιότατος” για τη μόρφωση και τη σύνεσή του. Ο άλλος αδερφός του πατέρα του, ο Αθανάσιος
Σταγειρίτης,6 ήταν καθηγητής στην Ακαδημία της Βιέννης. Ήρθε σε αντίθεση με τον Κοραή ως προς το γλωσ-

που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τον
θάνατο του1 Παπαδιαμάντη γίνονται ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις, δημοσιεύονται άρθρα σε εφημερίδες και
περιοδικά και εκδίδονται βιβλία που σχετίζονται μ’ αυτόν. Είναι ανεξάντλητος. Ανακαλύπτονται διαφορετικές
πλευρές του και φωτίζεται από πολλές οπτικές το έργο
του. Εμείς θα το ιδούμε, ιδιαίτερα τα διηγήματά του, και
ως ιστορική πηγή και θα αντλήσουμε πληροφορίες για
κάποιους Χαλκιδικιώτες που βρέθηκαν πρόσφυγες στη Σκιάθο «εν ώρα
συμφοράς και ανεμοζάλης, κατά τη
Μεγάλην Επανάστασιν ή μετά τα
άλλα κινήματα τα προ αυτής».2
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
γεννήθηκε το 1851. Το 1821 δεν
ήταν μακριά. Από παιδί στη Σκιάθο είχε γνωρίσει πολλούς απ’ τους
πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί
εκεί και τους θυμάται όταν αργότερα
γράφει τα διηγήματά του. «Γράφω
απλώς τις αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου», λέει
σε συνέντευξή του. Συχνά βέβαια
παραλλάσσει τα ονόματα3 των προσώπων, κυρίως όταν μιλάει αρνητικά
γι’ αυτά.
Οι Βαβδινοί4 ήταν περισσότεροι
από τους άλλους Χαλκιδιώτες στη
Σκιάθο. Ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα Τα δύο τέρατα κάνει λόγο για
«βαβδινόν κόμμα». Διακρίθηκαν στην οικονομική και
κοινωνική ζωή του νησιού και αναδείχτηκαν σε σημαντικά αξιώματα.
Από τη Γαλάτιστα ήταν ο Κωνσταντίνος Αθανασίου.
Ανήκε σε μια οικογένεια που πολλά μέλη της διακρίθηκαν στον αγώνα του 1821. Ο γιος του Δημήτριος Γαλάτης ή Αθανασίου ασχολήθηκε με αρχαιολογικές μελέτες και μεταλλευτικές έρευνες στη Μακεδονία και στην
Κρήτη πριν από την απελευθέρωσή τους. Ο Παπαδιαμάντης σε ένα ιδιόμελο-παρωδία σατιρίζει τις ψαλτικές
επιδόσεις του:
Τι σε, Δημητράκη, καλέσωμεν;
μουσι-κόν της καρα-βάνας
ψάλτην του γλυκού νερού
που κοιτάζεις στο βιβλίο
και τα λες στα κουτουρού…
Συγγενείς του Γαλάτη εγκατεστημένοι στη Σκόπελο
είχαν το επώνυμο Γαλατσιάνος. Στη Γαλάτιστα αντίστροφα υπάρχει το επώνυμο Σκοπελίτης. Πρόκειται για
Γαλατσιάνους που, όταν οι Τούρκοι έδωσαν αμνηστεία,
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σικό. Ο Νικόλαος Χ. Σταγειρίτης συνέχισε τον αγώνα
και στη Νότια Ελλάδα και έφτασε με την αποστρατεία
του στο βαθμό του συνταγματάρχη. Για την προσφορά
του στον αγώνα τιμήθηκε ιδιαίτερα. Ο Παπαδιαμάντης
στο διήγημα Οι χαλασοχώρηδες τον παρουσιάζει με το
όνομα “ο γερο-Νιαουστεύς”. Είναι πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σε δημοτικές εκλογές: «Ο γέρων
πρόεδρος, υψηλός, ευθυτενής, ογδοηκοντούτης, πάσχων την όρασιν… εκοίταζε διά μακρών τας επιτεθείσας
σφραγίδας, κι επί του στήθους του εκρότησαν ελαφρώς
τα παράσημα. Έφερε το Αριστείον του Αγώνος, αργυρούν, και δύο αργυρούς σταυρούς του Σωτήρος…». Το
1833 τοποθετήθηκε υγειονόμος στη Σκιάθο. Στο διήγημα Βαρδιάνος στα σπόρκα διαβάζουμε: «Ο υγειονόμος ήτο αγαθός γέρων, υπερεβδομηκοντούτης πρώην
συνταξιούχος και τώρα είχεν επανέλθει εκτάκτως εις
την υπηρεσίαν ένεκα της περιστάσεως (της χολέρας)
… Είχε διατελέσει ο ίδιος υγειονόμος εις το αυτό μέρος εντελώς αμετάθετος σχεδόν επί τριακονταετίαν…».
Ως συνταξιούχος το 1864 εγκαταστάθηκε μονίμως στη
Σκιάθο, παντρεύτηκε μια κοπέλα πολλά χρόνια νεότερή
του και απόκτησε έναν γιο και τέσσερις θυγατέρες. Στο
διήγημα Τα ρόδιν’ ακρογιάλια «Επάνω στο μπαλκόνι
της αντικρυνής οικίας… ο γερο Χαριστίδης κάθηται
επί θρονίδος και κοιτάζει ρεμβός το πέλαγος. Ο γέρων

φαλαγγίτης, Μακεδών του παλαιού καιρού, έχει κτίσει
φωλεάν τώρα εις το γήρας, αφού επέρασεν όλην την νεότητά του στο φτερό. Έλαβεν εις γάμον την θυγατέρα
ενός ομήλικού του, την οποίαν είχε φιλεύσει πολλάκις
κομφέτα… και τώρα εκείνη του αποδίδει θάλπος εις το
γήρας και αυτός αγάλλεται. Fortunate senex!». Τον βρίσκουμε επίσης στο διήγημα Η καλλικατζούνα, καθώς
και στο διήγημα Ταξίδι καράβι ρωμαίικο με το όνομα ο
γερο-Σταγειρίτης ο πράκτωρ.
Από τη Χαλκιδική ήταν, άγνωστο από ποιο χωριό,
και ο Αθανάσιος Καραθάνος, που το γιο του Λυμπέριο
Καραθάνο αναφέρει ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα Για
την περηφάνεια.
Υπήρχαν και άλλοι Χαλκιδικιώτες στη Σκιάθο. Συναντούμε το επώνυμο «Πολυγερινός», που συνηγορεί
υπέρ της άποψης ότι το παλαιό όνομα του χωριού ήταν
Πολύγερος. Επίσης το επώνυμο «Αγιομαμίτης» που παραπέμπει στο χωριό Άγιος Μάμας.
Πέρα απ’ αυτούς που εντοπίζουμε στα διηγήματα του
Παπαδιαμάντη και στα βιβλία του Ι. Φραγκούλα καθώς
και στα αρχεία του δήμου Σκιάθου και των δύο ενοριακών ναών του νησιού, σίγουρα υπήρχαν και άλλοι Χαλκιδικιώτες στη Σκιάθο και θα ζουν ακόμη προφανώς
απόγονοί τους εκεί ή αλλού. Η έρευνα δεν έχει άκρη.

* * *
συνέχεια από τη σελίδα 7
βηκε από κάποιο σαρακοφαγωμένο τέμπλο για να φυσήξει πάνω στη δεξιά του – το διαχέει απλόχερα στους
καταφρονεμένους που πασχίζουν να γιορτάσουν, στους
προληπτικούς, στη φτώχια και στη μοναξιά, στην ίδια
τη θρησκεία, στους έρωτες, στην κραιπάλη, σ’ ολόκληρη την κοινωνία και τη ζωή. Η ευλάβειά του γίνεται
ρομαντισμός, η ευσέβειά του απληστία για να εισχωρεί
στο εσώτατο δράμα των ταλαίπωρων ανθρώπινων πλασμάτων και να χαϊδέψει την τραγική τους οδύνη και την
ουσία του σπαραγμού τους.
Στη γιορτή χορεύει και ψάλλει μαζί τους, γεμάτος
επιείκεια και κατανόηση για τις ανθρώπινες αδυναμίες.
Αισθητοποιεί τις οπτασίες του για να τις αγγίξει και ο
μύστης της τέχνης του. Εξομολογείται τους ονειρικούς
συνειρμούς του για να διαπεράσει υποδόρια τον καθημερινό αθλητή της ζωής και να του μεταδώσει το ποιητικό του ρίγος και μια δροσιστική πνοή στην αέναη
σύγκρουσή του με την αδυσώπητη μοίρα.
Μπροστά στις γιορταστικές σελίδες του Παπαδιαμάντη ξεχνάει κανείς ότι είναι αναγνώστης. Νιώθει
μπροστά σ’ έναν καθρέφτη με τη βοήθεια του οποίου,
σύμφωνα με τον Pierre Marbille, «μπορεί ο άνθρωπος
να ξεφύγει από τον όγκο τον συμπαγή όπου βρίσκεται
κλεισμένος, ν’ αντιληφθεί το γεγονός της ύπαρξής του,
ν’ αυτοανακαλυφθεί». Και θα αυτοανακαλυφθεί γιατί θ’
ανακαλύψει τα άγνωστα κοντινά του, τον άγνωστο διπλανό του. Θ’ ανακαλύψει ότι «ο ουρανός ήτον ως παμμεγίστη άπειρος κανδήλα… έξω υπό το φέγγος της σε-

λήνης, δεξιόθεν του ναΐσκου, έβρεμε γενναίον πυρ… ο
ουρανός πορφυρίζων εκεί προς ανατολάς έσμιγε με την
θάλασσαν κυανήν απλουμένην κάτω, η δε σελήνη ωχρίασε και τα ολίγα άστρα έσβηναν τρέμοντα… και η Ηώς
ανέτειλε με όλην την πορφυράν αίγλην, καλλωπίζουσα
την μυστηριώδη της νυκτός περιβολήν». Ο καθρέφτης
Παπαδιαμάντης είναι ο καθρέφτης της γαλήνιας επιφάνειας των νερών, οι εικόνες που αντικατοπτρίζει είναι
προέκταση των φωτεινών ακτίνων κι αντανακλάσεις
των πιο μύχιων πόθων μας που διέπονται από την ανθρώπινη αναγκαιότητα. Κι αυτό γιατί η γιορτή το επιτρέπει. Το μυστήριο, απαύγασμα του καθαρού ψυχικού
κόσμου, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των
υλικών πραγμάτων γίνεται αλφάβητο για τους αναλφάβητους της ανθρωπιάς και της αγιοσύνης.
Παντού το φως. Το φως της γιορτής. Στο ναό του Θεού
και στο ναό της ψυχής: «Έλαμψε ο ναός όλος και ήστραψεν εις τον θόλον ο Παντοκράτωρ… και ηκτινοβόλησε
το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μύριας γλυφάς τέμπλον, με τας περικαλλείς εικόνας του, με την μεγάλην
εικόνα της Γεννήσεως…». Παντού το φως. Το φως της
γιορτής και της αγιότητας. Το φως της αθωότητας και η
λάμψη του εξαγνισμού. «Η χιών είχε στρωθεί… Άσπρο
σινδόνι… να μας ασπρίση όλους το μάτι του Θεού… να
μας ασπρίση τα σωθικά μας… να μην έχουμε κακή καρδιά μέσα μας… ωσάν η χιών να ισοπεδώσει και ν’ ασπρίσει… όλας τας αμαρτίας, όλα τα περασμένα». Όλα, όλα
στο φως της γιορτής, το φως του Παπαδιαμάντη!
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ΕΘΙΜΑ ΙΕΡΙΣΣΙΩΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕΧΡΙ ΑΗ- ΓΙΑΝΝΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ

Τα Χριστούγεννα

από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους αποτελούσαν μαζί με τις υπόλοιπες γιορτές του 12ήμερου τις πιο λαμπρές θρησκευτικές
γιορτές του χρόνου.
Στο χωριό μας την Ιερισσό, οι πατεράδες μας, καθιέρωσαν και διατηρούσαν πολλά έθιμα σε όλη τη διάρκεια
του 12ημέρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεγάλη γιορτή όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Κοιμήσεως Θεοτόκου, ήταν η αυστηρή τήρηση της νηστείας και η προετοιμασία για την Θεία Κοινωνία.
Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων οι
πιτσιρικάδες επισκέπτονταν τα σπίτια για να πουν τα
κάλαντα. Μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού ξεκινούσαν με το καθιερωμένο τραγούδι:
«Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ’ αρχοντικό σας
κ.λ.π.»
Στο βραδινό εορταστικό τραπέζι ήταν απαραίτητη η
ψωμένια Χριστόπιτα μελωμένη. Πριν από το φαγητό η
νοικοκυρά του σπιτιού φρόντιζε να θυμιάσει όλο το σπίτι. Την επαύριον την κυρία ημέρα, ο εκκλησιασμός ολοκλήρου της οικογένειας αποτελούσε ιδιαίτερης προτεραιότητας μέλημα.
Τη δεύτερη μέρα ακολουθούσε η διαδικασία της σφαγής του γουρουνιού, που έτρεφαν σχεδόν όλες οι οικογένειες και συμμετείχαν, προσκεκλημένοι από τον νοικοκύρη, συγγενείς και φίλοι, ένδειξη συνάφειας των
ανθρώπων που αποτελούσε πράξη ιερή στις ανθρώπινες
σχέσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα αυτό το δέσιμο
που είχαν μεταξύ τους παλιά οι άνθρωποι.
Τα απογεύματα του τριημέρου, γινόταν οι χοροί στο
χοροστάσι που ήταν καθιερωμένο να γίνονται οι επίσημοι χοροί, στ’ Μαρίν’ τ’ν απουλιάνα.
Οι κούνιες που άρχιζαν από την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων τελείωναν την ημέρα εορτασμού του Αη-Γιάννη.
Ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινούσε από την
παραμονή και αυτοί που έσφαζαν γουρούνια, το κεφάλι το διατηρούσαν μέχρι τότε και μαγειρεμένο το μοίραζαν πιάτα σε συγγενείς και γείτονες.
Πριν από το γεύμα πάλι, όπως και τα Χριστούγεννα, η νοικοκυρά φρόντιζε να θυμιάσει όλο το σπίτι. Στο
τραπέζι του δείπνου, κυριαρχούσε η βασιλόπιτα με ελιάς
κλωνάρι στο μέσο της πίτας που αποτελούσε το κομμάτι του σπιτιού. Ένας από τους συνδαιτυμόνες έλεγε την
προσευχή και στη συνέχεια ο νοικοκύρης του σπιτιού,
έκοβε την πίτα με προτεραιότητα το κομμάτι του Αγίου
Βασιλείου. Ακολουθούσε ένταση για το σε ποιον θα πέσει το φλουρί και εκείνος που το έβρισκε δεχόταν ευχές

και κάποιο δώρο.
Όταν τελείωνε το γεύμα, κάθονταν όλοι γύρω από
την γωνιά του τζακιού και άρχιζε η διαδικασία, με τα
φύλλα της ελιάς. Ο καθένας αφού σάλιωνε το φύλλο, το
έβαζε στη φωτιά και αν πηδούσε το φύλλο ήταν ένδειξη
ότι όλο το χρόνο θα ήταν γερός. Αν υπήρχαν μωρά στην
οικογένεια, η μάνα τα έβαζε να καθίσουν πάνω σε μία
πλακερή πέτρα, για να είναι γερά όλο το χρόνο.
Η ώρα της αλλαγής του καινούριου χρόνου ξεκινούσε με πυροβολισμούς και τις καμπάνες της εκκλησίας
και ακολουθούσαν οι ευχές και οι ασπασμοί.
Την επαύριον Πρωτοχρονιά ο εκκλησιασμός όλης
της οικογένειας ήταν υποχρεωτικός και η νοικοκυρά
πριν από το δι’ ευχών, έφευγε από την εκκλησία και πήγαινε στο σπίτι γιατί θα πήγαιναν τα «καλανταρέλια».
Το πρώτο που έλεγε το τραγούδι μέσα στο σπίτι αποτελείτο από ένα ή δύο το πολύ που μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού ξεκινούσαν το τραγούδι:
«Βασίλειος ο θαυμαστός, όπου είναι παρουσία,
Γράφει μας πνεύμα Άγιον τα ιερά βιβλία κ.λ.π.»
Το δεύτερο σχήμα, έλεγε το τραγούδι έξω από το σπίτι. Ήταν από τρείς και πάνω και η πλειοψηφία τους ήτνα
παιδιά ναυτικών. Ένας απ’ αυτούς κρατούσε ένα καραβάκι και ξεκινούσαν με τα τραγούδι.
«Αρχιμηνιά, κι αρχή χρονιά,
Ψηλή μου δενδρολιβανιά,
Κι αρ΄χη καλός μας χρόνος,
Εκκλησιά με τ’ άγιος θρόνος κ.λ.π.»
Την Τρίτη παρέα την αποτελούσαν τα μικρά παιδάκια που δεν ήξεραν το τραγούδι και κρατώντας κλωνάρια ελιάς χτυπούσαν ρυθμικά την εξώπορτα του σπιτιού
τραγουδώντας το τραγούδι:
«Βάγια, βάγια κόλιντα,
Και καραβασίλια
Χίλια αρνούδια,
Χίλια κατσκούδια,
Χίλια μτζούρια σταρ’»
Τα μπαξίσια συνήθως ήταν ξυλοκέρατα, λιαστά σύκα,
γκουγκούσες (ψωμένια κουλούρια) και σπάνια κάποιο
χαρτζιλίκι.
Τις απογευματινές ώρες πάλι χορός στο χοροστάσι.
Τα σπίτια που είχαν ονομαστικές εορτές όπως και τα
Χριστούγεννα, φεγγοβολούσαν και μέσα γίνονταν χαμός με τα Ιερισσιώτικα τραγούδια και τις χαρούμενες
φωνές.
Τα Θεοφάνεια για το χωριό μας αποτελούσαν και
αποτελούν ένα ξεχωριστό εορταστικό γεγονός γιατί,
έχουμε τη θάλασσα, όπου γίνεται ο καθαγιασμός των
10
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υδάτων με την ρίψη του Σταυρού και ως εκ τούτου, η
συμμετοχή ήταν και εξακολουθεί να είναι πάνδημη τόσο
στον εκκλησιασμό όσο και στην ιερή πομπή προς τη θάλασσα.
Για πολλά χρόνια αυτός που βουτούσε και έπαιρνε του Σταυρό με την παρέα του, ήταν ο Χριστόδουλος
Τζιρλιάρης , πολλές φορές με αντίξοες καιρικές συνθήκες, ο οποίος είχε παρατσούκλι «Νταίρ’ς». Ήταν ένα γεροδεμένο παλικάρι που πάλευε με τους παλαιστές όταν
ερχόταν στο χωριό μας για επίδειξη και τους νικούσε.

Η γιορτή του Αη –Γιάννη αποτελεί το μεγαλύτερο θηρίο όπως έλεγαν και ήταν η τελευταία γιορτή του
12ημέρου. Και επειδή η Υπαπαντή του Κυρίου γιορτάζεται την 2α Φεβρουαρίου λένε: «Η Υπαπαντή τα’ς μαζευ’
μι τα’ αντί» δηλαδή μαζεύει τις γιορτές. Το αντί είναι εργαλείο του αργαλιού, που υφαίνουν οι γυναίκες.
Να προσθέσω ότι στα σπίτια που είχαν Γιάννηδες και
Γιαννούλες γινόταν χαμός με τα γλέντια.
Ωραία έθιμα που δυστυχώς ελάχιστα τηρούνται από
τους σημερινούς ανθρώπους.

* * *

ΤΟ ΡΟΔΙ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ
«σαν χρονικό»
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΚΟΥΝΑΓΙΑΣ

Κάθε

προέδρους, υπουργούς και παράτες, παρελάσεις στην παραλιακή λεωφόρο, σημαιοφόρους, ουλαμούς, αγήματα,
όπλα, τανκς, υπεριπτάμενα υπερηχητικά αεροπλάνα και
αναπήρους από το έπος της Αλβανίας, ο λαός έμπλεος
υπερηφάνειας χειροκροτούσε και στο τέλος με την αποχώρηση των επισήμων αποχωρούσαν και τα εγκλωβισμένα σκυλιά που ξαμολιόταν ανακουφισμένα.
Όλα καλά κι ωραία, αλλά φαίνεται η ευημερία μας
αποκοίμησε, χάσαμε την ενεργητικότητα και την εντιμότητά μας, ο γεωργός έπαψε να είναι ξωμάχος της γης,
ο επιχειρηματίας φυγαδεύει τα κέρδη και τα δάνεια, οι
σπουδαστές δεν τρυπάνε το πανταλόνι στην καρέκλα, ο
Ιησούς ίσως και να ξαναχρησιμοποιούσε το φραγκέλιο
στους ναούς, οι πολιτικοί έγιναν ρουσφετολογικοί μεσίτες διορισμού στο δημόσιο, και οι συνταξιούχοι έχουν
για μέλημά τους να χαρτζιλικώνουν τη μεγάλη ζωή των
εγγονών.
Και ήρθαν οι δύσκολες μέρες που κι αυτές, ύστερα
από τόσες ανομίες, νομοτελειακά θα φτάναν.
Αλήθεια παραμιλάω... Πλησιάζει η 28η Οκτωβρίου,
πάλι έχουμε έναν εχθρό που πρέπει να νικήσουμε. Είναι
κι ο εαυτός μας μέσα. Είναι και οι αγορές, το Δ.Ν.Τ., η
Ε.Κ.Τ., οι Γερμανοί, Γάλλοι κι Αμερικανοί...
Ε, λοιπόν! Μπορούμε να σπάσουμε το ρόδι της ζωής
να γεννηθεί η ελπίδα, ν’αγωνιστούμε όπως η μάνα, ο
πατέρας...!
Είναι 28η Οκτωβρίου. Έζησα το Έπος, τα πολεμικά
ανακοινωθέντα. Ίσως το έχει η μοίρα μας να ξαναγεννιόμαστε από τις στάχτες. Ίσως και να ’ναι ευκαιρία να
γεννηθεί η πραγματική Δημοκρατία της εντιμότητας
και της δικαιοσύνης. Να βάλουμε σ’ενέργεια την υγιή
εφευρετικότητα, το μυαλό και το «μέτρο». Το χρωστάμε
στις επόμενες γενιές...
18-10-2011

που φτάνει το Φθινόπωρο έρχονται και τα
πρωτοβρόχια, χλομιάζει η μέρα, ξεγυμνώνονται τα δέντρα, η νύχτα υγραίνεται βουτώντας στις ώρες της που
μεγαλώνουν, η μελαγχολία κυριεύει τις ψυχές που ψάχνουν διέξοδο ν’αντισταθούν στο βάρος της, ψαχουλεύοντας στην υγρασία του ψιλόβροχου πέρα από το μουντό, κάποιο χρώμα, κάτι σαν ελπίδα. Και τότε στις αυλές
που ακόμα μείνανε στα χωριά, στα εξοχικά και στα παρατημένα οικόπεδα, ανακαλύπτει κανείς κάποια θαμνώδη
δέντρα με μικρά ανοιχτοπράσινα φύλλα, που στολίζονται
σαν σε χριστουγεννιάτικα προεόρτια με τον καρπό της
ευγονίας, τα χρώματα των βυζαντινών μαστόρων της
αγιογραφίας, χρυσοκόκκινο, κοκκινοπράσινο, βυζαντινές
εικόνες της φύσης που θυμίζουν με τους εγκυμονούντες
ρόδινους καρπούς πως δε χάθηκε η ελπίδα, θα συνεχιστεί
η ζωή.
Ήμουν μικρός τότε που άκουγα τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως με τους εκκωφαντικούς ειδικούς βομβητές τους να σκορπούν τον τρόμο και το θάνατο και τη
μάνα να μας διαβάζει τα νοτισμένα γράμματα του πατέρα
από το μέτωπο που πάντα κατέληγαν: «δόξα τω Θεώ είμαι καλά και θα γυρίσω...»˙ κι εγώ με το τέλος του συναγερμού έτρεχα στην αλάνα για τα ατελείωτα παιχνίδια.
Ο πατέρας γύρισε κι ο «Άξονας» νικήθηκε, έτσι που
νομοτελειακά πρέπει να συμβαίνει. Μας έφερε κι ένα
πράσινο φίνο καπέλο με το κοκορόφτερο, μια πένα με
τον κοντυλοφόρο, λάφυρα του πολέμου, και το μήνυμα
να μάθουμε γράμματα. Και δούλεψε ο πατέρας, η μάνα
παιδεύτηκε μπουγαδιάζοντας, στίβοντας μαζί με τ’ασπρόρρουχα το στήθος και το είναι της˙ κι ο πατέρας
έλεγε πάντα «δόξα τω Θεώ» κι έτσι παίρναμε όλοι δύναμη κι ελπίζαμε˙ και μεγαλώσαμε και είδαμε καλές μέρες.
Περάσαν χρόνια και ζαμάνια, ο Αη-Δημήτρης της συμπρωτεύουσας, τέτοια εποχή δεχόταν ευχές, βασιλιάδες,
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14-9-1942. ΠΕΝΤΕ ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΜΑΓΑΣ

H συνεισφορά

και των πιο απλών ανθρώπων κάθε γωνιάς της ελληνικής γης στην ανατροπή δύσκολων καταστάσεων είναι δεδομένη. Όταν η πατρίδα
μας δοκιμάζεται από κρίσεις όπως η σημερινή κάποιοι κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, παραμερίζουν τα προσωπικά
τους συμφέροντα και θυσιάζονται για το σύνολο. Κατά
το παρελθόν, όποτε η κρίση αυτή έπαιρνε τη μορφή της
έσχατης εθνικής μας πτώσης, που είναι η κατοχή του τόπου μας και η υποταγή σε ξένους κατακτητές, αναδύονταν κόντρα στη φοβέρα, το σκοτάδι και την καταπίεση
ηρωικές μορφές που με τον αγώνα και τη θυσία τους ξεθεμελίωναν το συνθλιπτικό τείχος της σκλαβιάς.
Η ιστορία που ακολουθεί χρονικά ανήκει στην εποχή
της γερμανικής κατοχής και διαδραματίζεται στον Άγιο
Νικόλαο Χαλκιδικής και στη Λήμνο.
Στον Άγιο Νικόλαο την περίοδο της γερμανικής κατοχής συγκροτήθηκε δραστήρια οργάνωση που απέβλεπε στην υποδοχή και φυγάδευση συμμάχων στρατιωτών,
καθώς και στην αποστολή νέων, κατοίκων του χωριού,
προς τη Μέση Ανατολή.
Δύο φίλοι, ο Φιλήμων Καρράς του Γεωργίου με το Χουβαρδά Δημήτριο του Γεωργίου με μια βάρκα, πιθανόν του
γερο-Στέργιου του Κόκκα, ξεκίνησαν για τα μικρασιατικά
παράλια. Δυστυχώς όμως η τύχη τους αγνοείται από τότε,
γιατί ή πνίγηκαν ή σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς.
Μια άλλη παρέα φίλων ο Τσιάρας ο Παύλος, γιος του
ένδοξου μακεδονομάχου Τσιάρα Γεωργίου, ο Χούχλιας Γεώργιος του Μιλτιάδη και ένας θεσσαλονικιός φίλος του
και βοηθός του στο ξυλουργείο, ο Σ. Λουίζος επιστράτευσαν ένα γερο-νησιώτη ψαρά, το γερο-Ανδρέα, πιθανόν
από τη Μυτιλήνη, να τους μεταφέρει με το καΐκι του στο
Άγ. Όρος. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όμως του επέβαλαν να τους οδηγήσει στα μικρασιατικά παράλια. Ο γέρος
προσποιήθηκε πως πειθαρχούσε πρόθυμα και τον εμπιστεύτηκαν. Στο ταξίδι την ώρα που κοιμούνταν έδεσε αθόρυβα στο λιμάνι του Μούδρου της Λήμνου και παρέδωσε
τους ανύποπτους αγωνιστές στους Γερμανούς.
Λέγεται ότι ο ίδιος ο γερο-Ανδρέας κατονόμασε και τα
σημαντικότερα στελέχη της οργάνωσης, που ήταν ο γιατρός Σπύρος Κατσαούνης του Αθανασίου και ο γραμματέας της κοινότητας Άγγελος Παπαλεξίου του Αλέξη.
Ένα γερμανικό απόσπασμα κατέφθασε στην πλατεία
του Αγ. Νικολάου και είπαν ότι θα έπαιρναν απλώς κάποιες πληροφορίες από τους δύο συγχωριανούς μας και
θα τους άφηναν ελεύθερους. Έτσι ο Α. Παπαλεξίου παραδόθηκε, ενώ στο γιατρό, που έλειπε στον Παρθενώνα σε ιατρικές επισκέψεις, έστησαν καρτέρι και τον συνέλαβαν στα Πηγαδάκια κατά την επιστροφή του. Τους
υπέβαλαν σε βασανιστικές ανακρίσεις και στη συνέχεια
τους οδήγησαν και αυτούς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Μύρινα της Λήμνου όπου κρατούνταν και οι άλλοι τρεις συγχωριανοί μας.

Εκεί στη Μύρινα παρέμειναν μερικούς μήνες κρατούμενοι. Ο γιατρός διατάχθηκε να παρέχει τις υπηρεσίες του
στους κατοίκους της Λήμνου και ιδίως στους Γερμανούς
στρατιώτες. Κάποιος γέρος από τη Μύρινα θυμόταν πώς
γνώρισε τον κατάδικο γιατρό. Τους είχαν λέει, οι Γερμανοί
να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ολημερίς τα καράβια.
Κάποτε προσποιήθηκαν τους άρρωστους. Ο Γερμανός αξιωματικός τους απείλησε πως θα τους τουφέκιζε, αν αποδεικνυόταν το αντίθετο. Απευθύνθηκε στον κρατούμενο
γιατρό Κατσαούνη. Αυτός διέγνωσε ότι δεν είχαν τίποτα
το παθολογικό, αλλά ότι δεν μπορούσαν να προσφέρουν
την παραμικρή χειρωνακτική εργασία, γιατί ήταν εξαντλημένοι από την ασιτία. Αυτό εξόργισε τους Γερμανούς που
αντελήφθηκαν αμέσως τον αιχμηρό αντιστασιακό υπαινιγμό του και ξέσπασαν πάνω του.
Με σύντομες διαδικασίες τους καταδίκασαν και τους
πέντε πατριώτες μας σε θάνατο. Εκτελέστηκαν στις 14
Σεπτεμβρίου του 1942 στη Μύρινα. Πριν την εκτέλεσή
τους, τους επιτράπηκε να γράψουν στους δικούς τους.
Δεν πρόκειται φυσικά για ανθρωπιστική χειρονομία
των Γερμανών απέναντι στους κατάδικους. Ήταν μια πάγια τακτική των μυστικών υπηρεσιών, μήπως και μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες μέσα από τις επιστολές των μελλοθάνατων παλικαριών.
Από τα γράμματα εκείνα, που στάλθηκαν σε συγγενείς
των ηρώων εδώ στο χωριό, διασώθηκε το γράμμα του Άγγελου Παπαλεξίου. Την επιστολή, που απευθυνόταν στις
αδελφές του ήρωα, διέσωσε και μου την εμπιστεύτηκε ο
ανεψιός του Στυλιανός Παυλούδης. Σας την παραθέτω
χωρίς διόρθωση και ασχολίαστη, ώστε διαβάζοντάς την
να είναι πηγαία τα συναισθήματά σας και να μπορέσετε να
ψηλαφήσετε μόνοι σας τη μεγάλη ψυχή του αγωνιστή και
πατέρα στην πιο συγκλονιστική ώρα της ζωής του.
Έν Κάστρω τη 13/9/42 ώρα Ι εσπερινή.
Αγαπητές μου αδελφές Άννα και Ελευθερία
Χαίρετε για πάντα και υγειαίνετε. Όταν θα πάρετε το
γράμμα μου δεν θα υπάρχω πλέον. Ύστερα από 5 ώρες θα
πεθάνω. Αδέλφια μου σας αφήνω την ευχήν μου, σας εύχομαι να ευτυχήσετε, πάντα να είσθε αγαπημένοι, να αγαπάτε τα αδέλφια μου και να προσπαθήτε όσον δύνασθε για
την οικογένειά μου. Εσύ Ελευθερία που έχετε καλυτέραν
οικονομική ευπορίαν να ενισχύης όσον δύνασθε την οικογένεια μου, μη λυπάσθε τα χρήματα δεν έχουν καμμίαν αξίαν. Να φροντίσετε να σπουδάσετε τα παιδιά μου, τουλάχιστον τον Αλεξάκη μου, άχ αυτό το παιδί πόσο το αγαπούσα
καί η τύχη μου η άμοιρη μας χωρίζει σκληρά, πόσο λυπούμαι που θα αφήσω τα παιδιά μου ορφανά.
Αγαπημένες μου αδελφές αν κάποτε σας λύπησα σαν
άνθρωπος σας ζητω συγγνώμην, εγώ σας συγχωρώ με
όλην την καρδιά μου καί την ψυχή μου. Μπροστά απο
5 ώρες ο παππάς μας εκοινώνησε και μας συγχώρεσε
12
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Γιώργος Χούχλιας

Σπύρος Κατσαούνης

Παύλος Τσιάρας

Άγγελος Παπαλεξίου
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Μπίζα, θυμόταν τους στίχους που έγραψαν οι χωριανοί
μας για το Σπύρο Κατσαούνη, καθώς και το σκοπό του
τραγουδιού και μαζί με τη Μαρία Μανωλάκη του Μανώλη μου το τραγούδησαν. Το παραθέτω αυτούσιο.

όλους. Τώρα μετά από 5 ώρες ήτοι στας 5 το πρωί ανήμερα Σταυρού θα πάγω στους ουρανούς να εύρω τον πατέρα μας και την μητέρα μας, φαίνεται πως ο πατέρας
μου και η μητέρα μου μ’ αγαπούσαν πολύ και μου πήρανε νέον μαζί τους. Ο Καλλικρατίδας με θέλει 1.500
δραχμές καί να του πήτε να της δώση στην Αθανασία,
να πήτε στο Γιώργη να τις πάρη.
Άννα τον Διογένη τον ευχαριστώ πολύ διά την υποστήριξη του στην οικογένειά μου, ήθελα να σας γράψω
μα δεν μας επέτρεπαν.
Το γράμμα μου να το έχετε ως ενθύμιον. Να βοηθήσετε την Αθανασία να κάμη τα ακόλουθα. Να ανάβητε τα
κανδήλια στην Παναγία για την ψυχή μου, και να πήτε
στην Αθανασία να μην πανδρευτή και αφήση τα παιδιά
μου απροστάτευτα.
Τα δέοντα στον Διογένη και το Θεόδωρο και όλους
τους φίλους.
Σας χαιρετώ διά πάντα
Ο Αδελφός σας Άγγελος Παπαλεξίου
Έχω πρωτότυπο φωτογραφίας να την βγάλετε για ενθύμιον.
Η εκτέλεση των πέντε συμπατριωτών μας έγινε την
προαποφασισμένη στιγμή και στη συνέχεια οι Γερμανοί
τους πέταξαν στη θάλασσα. Οι κάτοικοι της Λήμνου περισυνέλεξαν τα σώματα των εκτελεσθέντων και τα ενταφίασαν για ν’ αναπαυθούν για πάντα στη γη της πολύπαθης Λήμνου. Οι ίδιοι κάτοικοι έδειξαν τον πρέποντα
σεβασμό και χάραξαν πάνω σε λευκή στήλη μαρμάρου
τα ονόματα αυτών που τα άγια κόκαλά τους λεύκανε η
γη της Λήμνου. Από τότε κάθε χρόνο τη μέρα της Εθνικής Αντίστασης τιμούν με σεμνή τελετή αυτούς που με το
αίμα τους έβαψαν τα χώματα της δικής τους γης.
Στις διάφορες επισκέψεις μου σε συγγενείς των θυμάτων αυτών άκουσα συγκινητικές αφηγήσεις.
Σε τηλεφωνική επαφή που είχα με το γιο του Σπύρου Κατσαούνη, τον Αθανάσιο, μου ανέφερε: «Ήμουν μικρό παιδί, όταν ήρθαν οι Γερμανοί στην πλατεία του χωριού μας με τις μοτοσικλέτες, να πιάσουν τον πατέρα μου.
Μια μοτοσικλέτα έβγαζε λάδια και γέμισε το χώρο μπροστά στο σπίτι μας. Στη μνήμη μου έχει απομείνει μια μαύρη κηλίδα και στη ψυχή μου μια μαύρη μελανιά, που δεν
μπορώ να διώξω μετά από τόσα χρόνια».
Γράμματα, όπως ανέφερα παραπάνω, έγραψαν όλοι οι
κρατούμενοι. Ο Χούχλιας Γεώργιος, όπως μου εξιστόρησε η γιαγιά Μαρία Χούχλια, έγραψε να μοιραστούν τ’
αδέλφια του τα εργαλεία του ξυλουργείου του και τα
άλλα πράγματά του, να παραμείνουν αγαπημένοι και να
φροντίζουν για τα μνημόσυνά του.
Ο Τσιάρας ο Παύλος έστειλε την κάπα του και τα πράγματά του στο χωριό. Η θεία Αγγελικώ Τσιάρα θυμάται πως
η πεθερά της πάντα κρατούσε στην τσέπη της ποδιάς της
ένα κιτρινισμένο γράμμα, το γράμμα του Παύλου, και πως
τη θάψανε με κείνο, μαζί. Θυμάται ακόμα ότι ο Παύλος
ήταν ένα παλικάρι ψηλό και ξανθό σαν άγγελος. Φυσικά
δεν έχει άδικο, γιατί μόνο λεβέντες αντιμάχονται το χάρο,
κι όταν αυτός τους καταβάλει ψηλώνουν ως τον ουρανό
και μπαίνουν στις τάξεις των αγγέλων.
Η θεια-Αναστασία Καμπάνη του Δημητρίου, το γένος

Το τραγούδι του Σπύρου
Στα χίλια εννιακόσια
και στο σαρανταδύο
κακό μεγάλο έγινε
στη φυλακή στη Λήμνο.
Τριακόσιοι ογδόντα ήτανε
Κλεισμένοι μες στο κάστρο
κι όλους τους σκοτώσανε
με της αυγής το άστρο.
Αποβραδίς τους δώσανε
τη μαύρη προθεσμία,
να κάτσουνε να γράψουνε
την άμοιρη τους μοίρα.
Όλοι καθίσαν κι έγραψαν
μανάδες κι αδερφάδες
Και ο γιατρός παρήγγειλε
στους φίλους πέντε αράδες.
Κλάψτε με φίλοι κλάψτε με
Και σεις εχθροί χαρείτε
Και όσοι μ΄αγαπήσατε
στα μαύρα να ντυθείτε.
Και συ γλυκιά μανούλα μου
τα δάκρυα να πάψεις,
να ‘ρθεις να βρεις το σώμα μου
στο χώμα να το θάψεις.
Γιατί μας είπαν τα σκυλιά
ότι δεν θα μας θάψουν,
μόνο σε άπατα νερά
θα παν να μας πετάξουν.
Στο τραγούδι αυτό του άγνωστου ή των άγνωστων
δημιουργών γίνεται λόγος για 380 κατάδικους. Η πληροφορία φυσικά δεν μπορεί να επαληθευτεί, γιατί στην
αναθηματική στήλη μνημονεύονται τα ονόματα είκοσι
συνολικά εκτελεσθέντων μαζί με τους χωριανούς μας και
μάλιστα με το ενδεχόμενο να είναι εκτελεσμένοι σε όλη
την περίοδο της κατοχής 1941-1944.
Η υπενθύμιση αυτών των γεγονότων και η αναφορά
ονομάτων τέτοιων μορφών είναι χρήσιμη και επιβεβλημένη στις μέρες μας, τώρα μάλιστα που έχουμε εισέλθει
για καλά στο μελαγχολικό φθινόπωρο, που είναι συνυφασμένο μέσα στον κύκλο του έτους με ένδοξες εθνικές
ανατάσεις του πρόσφατου παρελθόντος.
Η εξιστόρηση της θυσίας των ηρώων Αγιονικολατών
στη Λήμνο είναι μια υπόμνηση για επιτέλεση του καθήκοντος στον καθένα μας και ταυτόχρονα ένα μικρό μνημόσυνο στην αθάνατη μνήμη τους.
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Ο ΧΑΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1821
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ

Είχαν

διασκορπισθεί οι επαναστάτες που με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Παπά εξορμούσαν μέσω Ρεντίνας και Απολλωνίας για την πεδιάδα του Λαγκαδά με
τελική προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Είχε πέσει ηρωικά
στο πεδίο της τιμής στα Βασιλικά ο Χάψας και τα Συκιωτάκια μαζί με άλλους Χαλκιδιώτες ενώ τρομερή στη
φονική και πολύνεκρη εκείνη μάχη και οι Τούρκοι καίγανε και ρημάζανε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Όσοι συμπατριώτες μας πρόλαβαν να σωθούν έφυγαν προς ΄Αγιον
΄Ορος, Σιθωνία και οι περισσότεροι προς Κασσάνδρα
Απασχολημένοι οι Τούρκοι με τις λεηλασίες,τις δηώσεις και τους εμπρησμούς, έδωσαν χρόνο στους Κασσανδρινούς να οχυρωθούν κατάλληλα στα τείχη της
Αρχαίας πόλης Κασσάνδρας, όπου και σήμερα ακόμα
σώζεται το περίφημο διατείχισμά της κατά μήκος του
ισθμού. Τριακόσιοι έως τετρακόσιοι ήταν οι υπερασπιστές των νέων αυτών Θερμοπυλών σε σύνολο 1.500
ενόπλων, με σύγχρονους Λεωνίδες –ας μου επιτραπεί
ο λάθος πληθυντικός-τον Κώστα Καρατάσιο και τον
Αθανάσιο Κάψα από τα Παζαράκια, την σημερινή Κρυοπηγή. Με φτυάρια και τσάπες έφτιαξαν 80 φυλάκια με
5 άνδρες στο καθένα. Όταν στρατοπέδευσαν τα τουρκικά ασκέρια στην περιοχή του Αη Μάμα για τέσσερις μήνες η καθυπόταξη της Κασσάνδρας ήταν όνειρο
άπιαστο για κάθε πασά που έστελνε ο Βαλής της Θεσσαλονίκης. Στα γιουρούσια τους ορμούσαν με αλαλαγμούς και όρκους στον Αλλάχ για την επιτυχία της
εκπόρθησης προσπαθώντας να περάσουν το λαιμό της
Ποτίδαιας. Πριν όμως φτάσουν ,το «Πυρ ομαδόν» των
ηρωικών Κασσανδρινών τους έστελνε πίσω με πολλούς
νεκρούς και τρομοκρατημένους. Όλα αυτά συνέβαιναν
επί τέσσερις μήνες. Στο στρατόπεδο των αμυνομένων
τα πράγματα δυσκόλευαν καθώς οι κακουχίες, από το
πολύμηνο πόλεμο, οι αρρώστιες, η έλλειψη εφοδίων,
άρχισε κάμπτει το ηθικό των ντόπιων της ενδοχώρας
που ανησυχούσαν για τη ζωή τους και αποδυνάμωναν
τους υπερασπιστές της χερσονήσου.
Ο Εμμανουήλ Παπάς που βρισκόταν στο αρχηγείο
του πια μέσα στην Κασσάνδρα και συγκεκριμένα στον
Πύργο της Νέας Φώκαιας, εκλιπαρούσε για βοήθεια σε
χρήματα κι εφόδια από τους υπόλοιπους επαναστατημένους Έλληνες χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μόνο από το Διαμαντή Νικολάου από του Ολυμπίους αρχηγούς δέχτηκε
βοήθεια. Η δε κοινότητα του Αγίου Όρους του έκλεισε
οριστικά την πόρτα της βοήθειας για διάθεση των θησαυρών των μοναστηριών. Λίγο πριν πατήσουν οι Τούρκοι
την Κασσάνδρα ταξιδεύοντας από το Άγιον Όρος για τη
Νότια Ελλάδα προκειμένου να παρακαλέσει για βοήθεια,
ο Εμμανουήλ Παπάς έπαθε συγκοπή και πέθανε μέσα στο
καράβι που τον μετέφερε. .Μέσα σε ένα κλίμα σύγχυσης
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και ανησυχίας ο Βαλής της Θεσσαλονίκης στέλνει αυτή
τη φορά για να εκπορθήσει το στενό στις 20 Οκτωβρίου
τον Μεχμέτ Εμιν ή Εμπού Λουμπούτ ή Αβδούλ Αβούδ
πασά ή αλλιώς όπως τον ξέρουν όλοι Λουμπούτ πασά ο
οποίος και έγινε τελικά ο εξανδραποδιστής του πληθυσμού της Κασσάνδρας και ο εμπρηστής των χωριών της.
Ένας αδίστακτος, σκληρός και αιμοσταγής άνθρωπος ο
οποίος χάρη στην πονηριά του κατάφερε και πάτησε τελικά στην άλλη άκρη του λαιμού και πέρασε πίσω από
τους αμυνομένους.Η παραδοση λέει ότι γέμισε το μέρος
της δυτικής –προς τον Θερμαϊκό- πλευράς του Ισθμού
που ήταν πιο ρηχό με κλαδιά ή με μαλλιά κατ’ άλλους
και κατάφερε να περάσει από εκεί το πολυάριθμο ασκέρι
του (14.000 στρατό). Το τι έγινε μετά την εισβολή είναι
αδύνατον να μαθευτούν και ακόμα πιο δύσκολο να περιγραφούν. Οι φρικαλεότητες και το μένος των ασκεριών
του Λουμπούτ πασά ξεπερνούν και τη πιο νοσηρή φαντασία. Στις Πόρτες –τη σημερινή Ποτίδαια-έγινε φονική
μάχη από τους τελευταίους υπερασπιστές. Μεγάλη μάχη
επίσης έγινε στην Κύψελα (σημερινή Κύψα), στο Παλιόκαστρο και στο χωριό Πίνακας, το οποίο τότε καταστράφηκε ολοσχερώς και δεν ξανακατοικήθηκε.Ο Μεγάλος
Γιαννιός έφιππος μεταβαίνει στη Σουλήνα εκεί που βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο Παλλήνη, όπου ναυλοχούσαν καράβια για να μεταφέρουν τον κόσμο μακριά από
την Κασσάνδρα και τη μανία των Τούρκων.Άλλα σημεία
φυγής ήταν ο Άγιος Νικόλαος στο Κάνιστρο, η θέση Παπακυρίτση και το Ποσείδι. Οι Τούρκοι με τη μανία τους
έπεφταν στα καράβια και στους Κασσανδρινούς και
εκτυλίσσοταν εκεί σκηνές φρίκης. Όσο μπόρεσαν οι αμυνόμενοι συγκρατούσαν τα ασκέρια των Τούρκων. Όσοι
μπόρεσαν να φύγουν έφτασαν στο Άγιον Όρος ,απέναντι
στον Όλυμπο και οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν προς
τις Σποράδες, την Εύβοια,τα ην Ανατολική Στερεά και την
Κέα των Κυκλάδων. Όσοι έμειναν στην Κασσάνδρα κρύφτηκαν στα δάση ,τις ρεματιές και τις σπηλιές. Κρυμμένοι
εκεί τρέφονταν με χόρτα και πολλοί πέθαιναν από αρρώστιες και από πείνα. Όσους έβρισκαν οι Τούρκοι, μαζί
με τους Εβραίους βοηθούς τους, στην καλύτερη περίπτωση τους έστελναν στα σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονίκης. Επίσης στην Κρυοπηγή, στη θέση του ξενοδοχείου
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΛΑΣ, είχαν στήσει σκλαβοπάζαρο γι’
αυτό ίσως το χωριό να ονομάστηκε τότε Παζαράκια. Οι
πιο άτυχοι σφάζονταν, οι γυναίκες βιάζονταν κι όσο για
τη Βάλτα συγκέντρωσαν γέρους και γυναικόπαιδα στου
Μάπα τ’ αλώνι και κάνοντας κύκλους γύρω τους άρχισε
το μακελειό. Το ίδιο και στα άλλα χωριά. .Πήραν περιουσιές, το περίφημο διαγούμισμα, το οποίο το επέτρεπε
μάλιστα και ο ιερός νόμος του Ισλάμ, ο περίφημος Φετφάς που επέτρεπε εξανδραποδισμούς, λεηλασίες και αρσυνέχεια στη σελίδα 28
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ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΠΠΟΜΑΧΗΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ,
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η Γαλάτιστα

Ο Αστέριος Φιλίππου ή Φιλιππίδης γεννήθηκε στη
Γαλάτιστα το 1778. Μετά την επανάσταση του 1821
ακολούθησε το κύμα των Μακεδόνων προσφύγων με
αρχικό τόπο καταφυγής τη Σκόπελο. Εκεί εργάστηκε
στο σχολείο του νησιού κυρίως κατά τη δεκαετία του
1820-1830 αφήνοντας τη φήμη ενός ενάρετου και προκομμένου δασκάλου. Αργότερα, ίσως μέσα στη δεκαετία του 1830, εγκατέλειψε τη Σκόπελο και μετέβη στη
Θεσσαλονίκη, όπου για πολλά χρόνια έως και το 1844
διετέλεσε σχολάρχης της εκεί ελληνικής σχολής. Τον
Απρίλιο του 1844 ο γνωστός λόγιος Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων (1780-1857) έγραφε προς τον
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιερώνυμο (1841-1853) για
τον Αστέριο Φιλίππου τα εξής «…ήλγησα μέσα εις την
καρδίαν μαθών την ασθένειαν του σοφού και εναρέτου
διδασκάλου κ. Αστερίου του Φιλιππίδου, ω τίνα των παρόντων παραβάλομεν;…δυσκόλως (νομίζω) ευρεθήσεται
άξιος αυτού διάδοχος ή και οποσούν παραπλήσιος εργάτης της ελληνικής και ορθοδόξου παιδείας».
Ο Τιμόθεος Μόσχου ή Ζωγράφος γεννήθηκε στη
Γαλάτιστα το 1793. Μετά την αποτυχία της επανάστασης στη Χαλκιδική, εργάστηκε για ένα χρόνο ως αρχιγραμματέας της Εφορείας του Αρείου Πάγου. Αργότερα
πολέμησε στο πλευρό του οπλαρχηγού Βάσου Μαυροβουνιώτη. Το 1824 τον εντοπίζουμε ως γραμματέα στο
σώμα του Αν. Καρατάσου στην Ύδρα. Στο τέλος της επανάστασης εγκατέλειψε τη στρατιωτική του υπηρεσία και
άσκησε το επάγγελμα του αλληλοδιδασκάλου, το 1826
στην Ύδρα, όπου σύστησε αλληλοδιδακτικό σχολείο,
στη Σκύρο (1827), στη Σκιάθο (1828-1830), στη Σαλαμίνα (1830) και πάλι στη Σκιάθο και Σκύρο (1830).
Ο τρίτος και περισσότερο πολυπράγμων εκπρόσωπος των «λογίων» της Γαλάτιστας, ακόλουθος ως ένα
βαθμό του πνεύματος ενός άλλου αξιόλογου Χαλκιδικιώτη, του Αθανασίου Σταγειρίτη, από τον Ίσβορο (Στρατονίκη), ήταν ο ιερομόναχος Σεραφείμ Ιππομάχης. Γεννήθηκε στη Γαλάτιστα γύρω στο 1790 και αν κρίνουμε
από το φαινομενικά αρχαιοπρεπές όνομά του, πιθανόν
καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως προέρχεται από τη
γνωστή οικογένεια της Γαλάτιστας Πομάκη. Δεν έχουμε
ιδιαίτερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της ζωής
του, όπως αναφέρει ο ίδιος στην εισαγωγή του βιβλίου
του, «Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής», αναχώρησε από
την Ελλάδα ένα χρόνο μετά την κήρυξη της ελληνικής
επανάστασης. Από σποραδικές πληροφορίες στη βιβλιογραφία μαθαίνουμε πως ο Σεραφείμ στο διάστημα της
παραμονής του στο εξωτερικό, αρχικά κατέφυγε στην
Ιταλία, όπου περάτωσε τις σπουδές του. Στη συνέχεια
ασχολήθηκε επί μια δεκαετία με τη διδασκαλία ελληνο-

με τη χιλιόχρονη ιστορία της,
αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στη διαχρονική πορεία
της Χαλκιδικής. Ωστόσο όλος αυτός ο ιστορικός πλούτος συνεχίζει να παραμένει ανεκμετάλλευτος. Παρόλο
το γεγονός ότι οι ιστορικές πηγές βρίθουν αναφορών,
ελάχιστα στοιχεία σχετικά με το συγκεκριμένο χωριό
έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί και το μεγαλύτερο μέρος από αυτά αφορούν κυρίως στην επισκοπή Αρδαμερίου, η οποία τους τελευταίους πέντε τουλάχιστον αιώνες είχε την έδρα της στη Γαλάτιστα.
Σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας και
μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 18ου αιώνα το χωριό
αποτελούσε μετά τα Σιδηροκαύσια το μεγαλύτερο οικιστικό κέντρο της Χαλκιδικής. Με πληθυσμό σταθερά
αυξανόμενο από τον 15ο τουλάχιστον αιώνα και μετά
γνώρισε αξιόλογη άνθηση, τόσο οικονομική, όσο και
πνευματική. Καίριο ίσως στοιχείο της δυναμικής αυτής
αποτέλεσε κατά πάσα πιθανότητα η υπαγωγή του στα
βακούφια του βαλή της Θεσσαλονίκης Ισχάκ πασά ήδη
από το έτος 1487. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις του βακουφιού, ιδιαίτερα από το 1519 και μετά, περίοδο κατά
την οποία ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, περίπου 200
οικογένειες, εγκαθίστανται στη Γαλάτιστα, αποτελούν
την ερμηνεία για την σημαντική αυτή οικιστική έκρηξη.
Σε έναν τέτοιο πολυπληθή για τα δεδομένα της
Χαλκιδικής οικισμό ήταν φυσικό να αναπτυχθούν και
άλλες δραστηριότητες του πνεύματος. Η ύπαρξη σχολείου εικάζουμε πως χάνεται στα βάθη των αιώνων της
τουρκοκρατίας. Οι εκάστοτε επίσκοποι Αρδαμερίου
ίσως συνέβαλαν με την παρουσία τους στο να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική παράδοση που ανέδειξε αξιόλογους άνδρες, με μόνο γνωστό εκπρόσωπο τους έως
τώρα τον άγιο Αγάπιο.
Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι άγνωστοι αλλά πολύ
αξιόλογοι Γαλατσιάνοι δάσκαλοι του γένους, όπως τα
τρία παραδείγματα που θα αναφέρουμε αμέσως παρακάτω. Πρόκειται για τρεις δασκάλους που έδρασαν στη
νότια Ελλάδα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ο Σεραφείμ Ιππομάχης, ο Αστέριος Φιλίππου ή Φιλιππίδης και
ο Τιμόθεος Μόσχου ή Ζωγράφος γεννημένοι όλοι τους
στα τέλη του 18ου αιώνα, απέδειξαν με την εκπαιδευτική δράση τους πως η σχέση της παιδαγωγική τους κατάρτισης και του τόπου καταγωγής τους, εν προκειμένω
της Γαλάτιστας, ήταν κάθε άλλο παρά τυχαία.
Αφορμή για την απομάκρυνση και των τριών προαναφερθέντων δασκάλων, από τις πατρογονικές εστίες
αποτέλεσε η επανάσταση της Χαλκιδικής. Με την καταστροφή της Κασσάνδρας κάθε ένας πήρε διαφορετική
κατεύθυνση.
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προτείνει τη χειροτονία του σε επίσκοπο (φ.81/16-81862). Λίγα χρόνια αργότερα, το 1867, του απονεμήθηκε ο Σταυρός του Σωτήρος «δια την πολυετή και χρήσιμον εις την ελληνικήν νεολαίαν διδασκαλίαν του».
Ο Σεραφείμ Ιππομάχης απεβίωσε στο Άργος τον
Ιούνιο του 1871, αφήνοντας πίσω του ένα αξιοζήλευτο
διδακτικό έργο. Η εφημερίδα «Αιών» (φ.2692/1-7-1871)
έγραφε για την εκδημία του μεταξύ άλλων τα εξής : «Είς
των αρχαίων διδασκάλων του ελληνικού έθνους, ο ιερομόναχος Σεραφείμ Ιππομάχης, Μακεδών, απεβίωσε κατά
τα τέλη Ιουνίου, εν Άργει, όπου εγκατεβίου προ χρόνων,
βαθύτατον φέρων το γήρας. Οίος ήρξατο του βίου αυτού, διδασκόμενος από της νεωτέρας ηλικίας, τοιούτος
και ετελεύτησεν ο Ιππομάχης, αείποτε διδάσκων τους
Ελληνοπαίδας, εν τε τη αλλοδαπή και εν τη ημεδαπή.
Ευσεβέστατος τα Θεία, εις άκρον χρηστός τα ήθη, νοήμων δε και υπό ακραιφνούς πατριωτισμού εμπνεόμενος,
διήνυσεν όλον τον βίον αυτού, μόνην μέριμναν έχων την
εκπαίδευσιν της νεολαίας, και μόνην γλυκεία ελπίδα την
απελευθέρωσιν της όλης πατρίδος. Ως τοιούτoς δε και
προσωπικώς απεδύθη κατά τον μέγαν εθνικόν αγώνα και
πάντοτε συνέδραμε και ειργάζετο πάση δυνάμει, οσάκις
επαρουσιάζετο ακτίς τις, προς εκπλήρωσιν των εθνικών
πόθων. Αυτάς εκτιμώντες τας αρετάς του Μακαρίτου, ευχόμεθα προς τον Ύψιστον όπως συναριθμήσει την ψυχήν
αυτού εν σκηναίς δικαίων».
Με τα παραπάνω έγινε μια πρώτη παρουσίαση τριών αξιόλογων τέκνων της Χαλκιδικής γης. Τα στοιχεία
που υπάρχουν για τη δράση τους είναι πολύ περισσότερα και θα άξιζε τον κόπο να γίνει μια, όσο το δυνατόν,
πιο ολοκληρωμένη έρευνα για το πρόσωπό τους. Είναι
καιρός η Χαλκιδική και οι κατά τόπους κοινωνίες να
ξεκολλήσουν από τις αγκυλώσεις του παρόντος και να
προσεγγίσουν με σεβασμό και ενδιαφέρον την ιστορία
τους. Από το πιο μικρό έως το μεγαλύτερο χωριό της
Χαλκιδική, μπορούν να πηγάσουν αναπάντεχοι ιστορικοί θησαυροί, αρκεί εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες να πονέσουμε επί τέλους το παρελθόν μας. Τα πρότυπα των
τριών δασκάλων από τη Γαλάτιστα, φαντάζουν σήμερα,
περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.

παίδων σε σημαντικές ελληνικές παροικίες της Ευρώπης, όπως το Λονδίνο, η Τεργέστη και τέλος το Μόναχο,
όπου την περίοδο 1832-1834 χρημάτισε εφημέριος του
ελληνορθόδοξου ναού της Μεταμορφώσεως. Το 1835
επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Άργος, όπου το 1836 του ανατέθηκε η διεύθυνση της εκεί
ελληνικής σχολής. Το 1837 προκειμένου να βελτιώσει
το επίπεδο της διδασκαλίας των ελληνικών εξέδωσε το
βιβλίο του «Επιτομή Ελληνικής Γραμματικής, δια τους
πρωτοπείρους της ελληνικής σχολής του Άργους παίδας». Πρόκειται ουσιαστικά για μια επιτομή της ελληνικής γραμματικής, βασισμένη σε αντίστοιχες πιο πρώιμες εκδοτικές προσπάθειες. Πιθανόν να σχετίζεται με
το βιβλίο του Δ. Βενιέρη, «Επιτομή Γραμματικής», που
εκδόθηκε το 1799 στην Τεργέστη, πόλη στην οποία ο
Ιππομάχης έζησε και άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στο Άργος ο Ιππομάχης παρέμεινε μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1840. Στη συνέχεια χρημάτισε σχολάρχης
του ελληνικού σχολείου Πειραιά έως και το 1850, έτος
ίδρυσης του γυμνασίου Λαμίας. Τη χρονιά εκείνη, έπειτα
από πρόταση προς τη βασίλισσα Αμαλία, του «Επί των
Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» υπουργού Α. Πάικου, ο Σεραφείμ Ιππομάχης διορίστηκε πρώτος γυμνασιάρχης του νεοσύστατου γυμνασίου Λαμίας.
Για το γεγονός αυτό η εφημερίδα «Αιών» (φ. 1108/2510-1850) έγραφε τα εξής : «Συνέστη τέλος πάντων, αν
και ατελές κατά το παρόν, το προ πολλού αναγκαιότατον θεωρούμενον Γυμνάσιον Λαμίας, και την διεύθυνσιν
αυτού ενεπιστεύθη η Κυβέρνησις εις τον Αρχιμανδρίτην
Σεραφείμ Ιππομάχην, άνδρα σεβάσμιον, πολυμαθή, πολύπειρον και κεκοσμημένον με όλας τας εις το οποίον φέρει
διπλούν προσηκούσας επάγγελμα αρετάς. Χρηματίσας
επί πολλά έτη διδάσκαλος εις διαφόρους κοινότητας των
κατά την Δυτικήν Ευρώπην κατωκισμένων ομογενών
εφείλκυσε το σέβας και την αγάπην αυτών». Στη θέση
αυτή παρέμεινε έως το 1855, έτος παραίτησής του.
Το 1862 η εφημερίδα «Εθνοφύλαξ», με άρθρο της
αφού εκθειάζει τις γνώσεις και την εκπαιδευτική πορεία
του Σεραφείμ στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού,

Υπόμνηση εκδηλώσεων
30-11-2011. Τετάρτη ώρα 20.00. Παρουσίαση των δύο νέων βιβλίων του Τάκη Κοσμά, Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ και ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Τα παρουσιάζουν οι φιλόλογοι: Ι. Καραμίχος και Αθ. Χριστιανός.
14-12-2011. Τετάρτη ώρα 20.00. Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Γιάννη Τσίκουλα, Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ. Το παρουσιάζουν ο Σταύρος Αυγολούπης καθηγητής ΑΠΘ και ο Χρήστος
Παπαγιάννης Γεν. Αρχίατρος ε.α.
17-12-2011. Σάββατο ώρα 19.00. Στο Δημοτικό θέατρο Πολυγύρου. Η 2η Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής. Συμμετέχουν οι χορωδίες: Γαλάτιστας, Ιερισσού, Κασσάνδρειας, Πολυγύρου και Παγχαλκιδικού.
20-12-2011. Τρίτη, ώρα 20.00. Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Εστία μας.
15-1-2012. Κυριακή, ώρα 11.00. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
29-1-2012. Εκδρομή σε χιονοδρομικό κέντρο. Δηλώσεις στην κ. Μάχη 413053, 6936/950188
12-2-2012. Κυριακή, ώρα 13.30’. Ο ετήσιος χορός μας στο ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ. Το άτομο 20 ευρώ.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ

Ο κάθε

δικαίωμα (δέκατο) 65 σακιά τα έδενε και τα «βούλλωνε». Ξεχώριζαν να πούμε, από τις 1200 οκάδες ελιές 120
οκ. Δηλ. τσουβάλι και κάτι;
Αυτά τα πήγαιναν οι μυλωνάδες στην αποθήκη του
υποχρεωτικά. Ύστερα έπαιρναν οι εργάτες τα υπόλοιπα
σακιά(τις 1020) οκάδες και τα’ άδειαζαν σιγά σιγά στην
στρόγγυλη κοπάνα. Οι ελιές αυτές ήταν του παραγωγού, που τώρα περίμενε ν’ αλέσει, να τις βγάλει.
Το προσωπικό του κάθε μύλου ήταν 5-6 νοματαίοι.
Οι δυό έριχναν τις ελιές στη κοπάνα με τις μυλόπετρες.
Έπειτα ήταν οι «αλογαραίοι» που δούλευαν με τα’ άλογο
στη πέτρα (μυλολίθαρο» κι αυτοί δύο για να αλλάζουνε.
(Μόλις έκανε ο
ένας το «στάμα»
του (βλέπε πιο
κάτω» έφευγε και
πήγαινε να ζέψει
άλλος). ‘Επειτα
ήταν ο «καζανάς,
αυτός έβαζε φωτιά στο καζάνι να
βράσει ο θερμός
όπου τον πήγαινε στους εργάτες να ποτίσουν
τα «τσιπιά με στη
ζύμη). Γέμιζε και
τις «κόφες» ελιές
και τις έριχνε
στη πέτρα: ακόμα ήταν δύο βοηθοί, αυτοί ανέβαιναν πάνω στη
πρέσσα και κάνανε «…………….» σφίγγανε την πρέσσα κι έβγαινε το
λάδι από τα τσιπιά.
Οι μάστοροι (πληρώνοναταν μεροκάματο (12) δώδεκα γρόσια 9και αργότερα σε δραχμές) ή σε είδος, οι
αλογαραίοι αυτοί που γύριζαν την πέτρα 8-9 γρ., ο καλαθάς δεν έπαιρνε πολλά 6 γρ. Τους τάιζε όλους το αφεντικό (δηλ. αυτός που’ χε τις ελιές). Τους έδινε ψωμί και
το προσφάι το έδινε σε παράδες.
Για το σπίτι τους, μόνο οι μάστοροι (αρχιεργάτες)
παίρνανε λάδι. Διάλεγαν το πιο καλό «ήτανε λάδι λαμπίκους σα’ να ‘ χε περάσει από φίλτρο», έπερναν πάντα απ΄τη κοτυφή (εξού και η παροιμία «πάρε λάδι απ’
τη κορ’ φή και μελ’ απ΄το πάτο».
Η πορεία της δουλειάς:
Το πάτημα (άλεσμα) στο ελαιοτριβείο άρχιζε πάντα
προς το βράδυ, οι εργάτες έριχναν τις ελιές στη στρογ-

νοικοκύρης (ελαιοπαραγωγός) περίμενε
τη σειρά του, ώσπου να τον φωνάξουν στο ελαιοτριβείο.
Ρωτούσε κάθε τόσο τον μάστορα (αρχιεργάτη), «πότι
θα βγάλουμι τσ’ ιλιέζ’ μ’;» - «Τα’ν τάδι μέρα». Του παντούσε και τις έπαιρνε.
Δεν πρόφταιναν όμως οι μύλοι ν’ αλέσουν όλες τις
ελιές της χρονιάς. Έφταναν τα Χριστούγεννα και τα
φώτα κι ακόμα δούλευαν τα λαδαριά. Οι ελιές ωστόσο
«σάχνιαζαν» σαπίζανε πολλές φορές στα τσιοβάχια, οι
στους σωρούς. Για να μην χαλάνε λοιπόν τις βάζανε στ’
αλάτι, (διάλεγαν και τις πιο χοντρές απ’ την «κ΄βάρα»
και τις έφτιαχναν για φαγί». Βάζανε τις ελιές σε κουφίνια ή σε τσουβάλια
τρίχινα,
κάθε τρία δάχτυλα ελιές, μια χούφτα αλάτ’ χοντρό
και τις άφηναν
έτσι μέρες χωρίς
να μουχλιάσουν.
Από το αλάτι χυνότανε σιγά σιγά
το «μαυροζούμι» το νερό της
ελιάς και απόμενε
το λάδι. Κι ύστερα, που τις πήγαιναν στο ελαιοτριβείο, οι ελιές
αυτές είχανε μόνο
λάδι και έβγαινε
στις 3-1 (δηλαδή στις τρεις οκάδες ελιές, μία οκά
λάδ’» το λέγαμε και ήταν μπόλικο και καλό.
Τη μέρα που είχαν συμφωνημένη, πήγαιναν από το
…………………….στο σπίτι του παραγωγού 3-4 εργάτες και έπαιρναν τις ελιές. Κρατούσαν δικά τους τσουβάλια, από την λαδομηχανή κι είχαν μαζί τους και δύο
φανάρια. Οι δύο φκυάρ’ζαν κι τσουβάλιαζαν τσ’ ιλιές κι
άλλοι κ΄βανούσαν.
Παίρνανε όλα – όλα τη κάθε μέρα 12 δώδεκα μόνο
τσουβάλια να βγάλουν. Τόσο ήταν η κάθε αλεσιά, δηλαδή 1200 οκάδες ίσα ίσα ένα στόμα. Τις υπόλοιπες ελιές
τις άφηναν για την άλλη μέρα.
Πήγαιναν τα σακιά στο μύλο και δεν τ’ άδειαζαν,
ώσπου να ‘ ρθει ο «κανταρτζής» με τον γραμματικό του
να τα ζυγίζει και να πάρει το φόρο της «δεκάτης». ΄Ηταν
και οι δύο υπάλληλοι του κράτους (πότε Τούρκοι και
πότε χριστιανού). Ο κανταρτζής ξεχώριζε το δικό του

συνέχεια στη σελίδα 23
18

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Από την εκδρομή στο Σιδηρόκαστρο (25-9-2011)

Στο Ηρώο της πόλεως

Στην κορυφή του γρανιτένιου βράχου

Από τη 2ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα κ.λ.π. (19 & 20 - 2011)

Στην Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου

Στην Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Ι. Ναός Τιμίου Σταυρού Δολιανών με τους δεκατρείς τρούλους

Καλαμπάκα

Από την ομιλία του κ. Ζαφείρη Οικονόμου (16 - 11- 2011)

Το ακροατήριο

Ο ομιλητής
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Από την τετραήμερη εκδρομή στην
ΣΩΖΟΠΟΛΗ

Ι. Ν. Αγίου Νικολάου

Μπροστά στο Λαογραφικό Μουσείο

ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ

Καφέ στον πεζόδρομο
της οδού Αλεξάνδροβσκα

Η κ. Αιμιλία (φοιτήτρια του Α.Π.Θ.) μας ξεναγεί

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

Τείχη και πύργοι του 5ου μ.χ. αιώνα

Ι. Ν. Παντοκράτορα

(Αυτοκράτορας Αναστάσιος Α’)

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Η μοναδική εικόνα των
Αγίων Δημητρίου και
Γεωργίου σε θερμό εναγκαλισμό.

Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου. Μπροστά στα κελιά των Μοναχών
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Ανατολίκή Ρωμυλία (Βουλγαρία)
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Μροστά στο I. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Με φόντο την τ. Μαράσλειο Σχολή

Η κ. Ευτέρπη Θεοκλίεβα (ξεναγός) προσφέρει δώρο
στον Σύλλογο την πτυχιακή της διατριβή

Το σπίτι του Κουιμτζίογλου (Σήμερα Λαογραφικό Μουσείο)

Χαρακτηριστικός τύπος Ελληνικού σπιτιού

Προσφορά αναμνηστικών στην εκπρόσωπο του εκεί
Ελληνικού Προξενείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την εκπρόσωπο του Προξενείου στο ξενοδοχείου Dedeman
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Από τις εκδηλώσεις άλλων φορέων
ΙΕΡΙΣΣΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Εορτασμός Μακεδονικού Αγώνα. Η φωτό μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Μακεδονομάχος Καπετάν Γ. Γιαγλής» του
κ. Βασ. Πάππα.
Τσάμης Καρατάσος
Εμμανουήλ Παππάς
Δύο νέες προτομές ηρώων. Τα αποκαλυπτήρια 28-10-2011

ΑΡΝΑΙΑ
Εορτασμός επετείου της απελευθέρωσης της Αρναίας (1-11-2011)

Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Μνημείου

Ο Ι. Ν. των Αγίων Αναργύρων

Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο κ. Ιωάννης Σαμαράς

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ (ΠΟΤΙΔΑΙΑ)
Εορτασμός επετείου του Ολοκαυτώματος της Κασσάνδρας (14-11-2011)

Ο Μητροπολίτης και οι σημαίες των Σχολείων στον χώρο του
Μνημείου

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχάλη Καρτσιώτη
22
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Το λάδι
Το πρωί γινόταν η παράδοση του λαδιού στον νοικοκύρη – παραγωγό. Από το λάδι όμως αυτό θα έπαιρνε πρώτα ο λιοτριβάρης (μυλωνάς) το δικαίωμά του.
Στο μύλο έμενε και η πυρίνα που την πουλούσαν στους
φούρνους και μαζί μ’ αυτό τις «μούργες» δηλ. τα κατακάθια που χρειάζονταν για σαπούνι.
Το λάδι το μετρούσαν χοντρικά με «τ’ αγιάρ» το κάθε
αγιάρ ήταν 9 οκάδες και 100 δράμια, ήταν ένα δοχείο
σαν λαγήνι, αλλά από ντενεκέ. Καθώς το γέμιζες, είχε
μια τρυπίτσα, που άμα έφτανε το λάδι ως εκεί χυνόταν
και σου έλεγε που έπρεπε να σταματήσεις. Ήταν ίσα ίσα
9 οκάδες και 100 δράμια.
Είχε εποχή που το λάδι πουλήθηκε 30 γρόσια τα’
αγιάρ. «Ευλογημένο λαδάκι του Θεού» το λέγανε πάντα
«παιδοτρόφο» και «κίτρινο χρυσό» το λένε σήμερα.
Θυμάμαι ότι στο χωριό τότε τα πρώτα ελαιοτριβεία
ήταν του Αγγελάκη Αγαπητού (…..σήμερα το εθνικό
στάδιο) και πήρε και το τοπωνύμιο « Στ’ λαδουμηχανή»,
του Κουτσού ή Βαβδινυνού Θανάση και των αδελφών
Δημητρίου και Βασιλείου Γουργούρη. (χρον. Περίοδος
1930-50).
Ένα επίσης από τα πιο παλιά στη Χαλκιδική ήταν του
Αθανασίου Ιωαν. Κότσιανου στον Πολύγυρο. Σήμερα η
παραγωγή ελαιολάδου και όλη η διαδικασία εξαγωγής
του είναι απλή. Μέσα σε λίγες ώρες με τα υπερσύγχρονα φυγοκεντρικά μηχανοκίνητα, βρίσκεται στο σπίτι και
δεν αγγίζει ανθρώπινο χέρι.
Στο χωριό Ορμύλια υπάρχουν σύγχρονα μηχανοκίνητα ελαιοτριβεία του Χ. Δροσσά, του Γ.Π. Συνεταιρισμού και του Λεμονή Παύλου.
Παροιμιώδεις έκφραση:
«φάε λάδι κ’ έλα βράδυ»
«Πάρε λάδι απ’ τη κορφή και μέλι απ’ τον πάτο»

συνέχεια από σελίδα 18
γυλή λεκάνη της μυλόπετρας που συνήθως, χωρούσε
50-60 οκάδες ελιές. Έζωναν ύστερα τ’ άλογο στο ξύλο
της πέτρας κι άρχιζε να γυρίζει γύρω γύρω ώσπου να
πολτοποιηθούν οι ελιές. Γυρίζοντας η πέτρα (μυλόπετρα) κοπάνιζε (τσάκιζε) τις πρώτες ελιές ο εργάτης τις
ανακα΄τευε με το φκιάρι. Οι ελιές «ζουλιώνταν» (πολτοποιούνταν) και κάνανε «ζύμι» (ελαιοπυρήνας) μετά
το βάζανε στα τσίπια που χωρούσαν ως 10-15 οκάδες
το καθένα και τα έβαζαν το ένα πάνω στο άλλο ώσπου
να γεμίσει η πρέσσα. Τότε δυό εργάτες έσφιγγαν με τις
«μανέλες» (χειρολαβές μοχλούς) που τα γύριζαν με όλη
τους τη δύναμη. Ένας άλλος εργάτης κουβαλούσε θερμό (ζεστό νερό) και το έριχνε πάνω στα τσιπιά και ζεματούσε τη ζύμι.
Έτσι έβγαινε το πρώτο λάδι και λίγο νερό μαζί τα (λαδοζούμια) που χύνονταν σε μια γούρνα τσιμεντένια ή
ξύλινη. Όταν αυτά ηρεμούσαν κατακάθονταν, το νερό
πήγαινε κάτω στο πάτο ( οι μούντιρες ή μούργες) και το
λάδι ανέβαινε πάνω. Είχε εκεί πλάι μια άλλη ξύλινη σκάφη και έτρεχε μέσα το λάδι. ‘Ετσι ήταν έτοιμο το πρώτο
λάδι της χρονιάς.
Στη κάθε σειρά τα «τσιούπια» που τοποθετούσαν στη
πρέσσα περίπου 18 που σφίγγανε, στράγγιζαν και τελείωναν την έλεγαν στάμα, στη φράση «αντί γιν’ καν τα
στάματα».
Δούλευαν με τις βάρδιες τους μέρα νύχτα οι εργάτες και τους έφεγγαν τα λυχνάρια. Είχαν ένα μεγάλο λυχνάρι από λαμαρίνα σαν ταψί τετράγωνο με τέσσερα φιτίλια από κουρέλια και έφεγγε σ΄όλο το εσωτερικό του
μύλου. Είχε και ένα άλλο «γκαζιρό» πάνω στο ξύλο της
μυλόπετρας, που γυρνούσε και αυτό μαζί με την πέτρα.
Τους έβαζαν λάδι παίρνοντας από την αλεσιά της βάρδιας.

* * *

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ 2010
ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Ο όρος καιρός αναφέρεται, ως γνωστόν, στην

Πηγή αυτών των δεδομένων υπήρξε το αρχείο του
μετεωρολογικού σταθμού Κασσάνδρας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο σταθμός αυτός είναι προσφορά του
Τομέα Μετεωρολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προς το Δήμο Κασσάνδρας. Είναι εγκατεστημένος,
από τον Οκτώβριο του 2006, στον αύλειο χώρο του Λυκείου Κασσάνδρας και με τα όργανα φυσικής που περιλαμβάνει καταγράφονται συνεχώς οι τιμές διαφόρων

εκάστοτε φυσική κατάσταση της ατμόσφαιρας. Εκτιμάται με τις τιμές των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων όπως: θερμοκρασία του αέρα, βροχόπτωση,
ηλιοφάνεια, υγρασία του αέρα κ.α.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στις παραμέτρους: α) θερμοκρασία του αέρα, β) βροχόπτωση και
γ) ηλιοφάνεια.
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και αποτελεί βασικό κλιματικό στοιχείο ενός τόπου.
Μετριέται με ειδικά όργανα που λέγονται βροχόμετρα-βροχογράφοι. Μονάδα μέτρησης είναι το χιλιοστό
(mm) βροχής. Σημειώνεται ότι 1 mm βροχής σημαίνει
1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 1 κυβικό μέτρο
νερού ανά στρέμμα.
Στο Σχ.2 απεικονίζεται η ετήσια πορεία της βροχόπτωσης, στην Κασσάνδρεια, κατά το έτος 2010.
Όπως είναι φανερό οι μήνες με τα μεγαλύτερα ποσά
βροχής είναι ο Οκτώβριος (167 mm) και ο Φεβρουάριος
(107 mm). Το ετήσιο βροχομετρικό ύψος ήταν 571 mm.
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μετεωρολογικών παραμέτρων, οι οποίες σαφώς είναι
απαραίτητες για τη γνώση του καιρού και του κλίματος
της περιοχής.
Επίσης με τις τιμές αυτές καθίσταται δυνατή η πρόγνωση του καιρού στην Κασσάνδρα, με σημαντική αξιοπιστία, για ένα τριήμερο μπροστά. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, να
γνωρίζει έτσι. τα του καιρού της Κασσάνδρας μέσω της
ιστοσελίδας: http://www.meteo.gr
1. Η θερμοκρασία του αέρα.
Στο Σχ. 1 απεικονίζεται η ετήσια πορεία της θερμοκρασίας του αέρα στην Κασσάνδρεια κατά τον περασμένο χρόνο 2010.
Όπως είναι φανερό η μέση ετήσια κύμανση της θερμοκρασίας του αέρα στην Κασσάνδρεια, κατά το έτος
2010, είναι απλή. Οι μέγιστες τιμές (επάνω καμπύλη)
παρουσιάζουν κύριο ελάχιστο (19,6 0C) τον Ιανουάριο
και κύριο μέγιστο (37,6 ΟC) τον Αύγουστο. Οι μέσες
τιμές (μεσαία καμπύλη) παρουσιάζουν επίσης απλή κύμανση με κύριο ελάχιστο (7,5 0C) τον Ιανουάριο και κύριο μέγιστο (27,8 0C) τον Αύγουστο. Οι ελάχιστες τιμές
(κάτω καμπύλη) παρουσιάζουν διπλή κύμανση με κύριο
ελάχιστο (-3 0C) τον Φεβρουάριο, κύριο μέγιστο (19,2
0
C) τον Αύγουστο, δευτερεύον μέγιστο (4,6 0C) τον
Νοέμβριο και δευτερεύον ελάχιστο (-3,1 0C) τον Δεκέμβριο. Οι τιμές αυτές είναι χαρακτηριστικές του επικρατούντος μεσογειακού κλίματος στην Κασσάνδρα. Με
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3. Η ηλιοφάνεια.
Η παράμετρος αυτή εκφράζει το πόσες ώρες (την
ημέρα, το μήνα, το έτος) ο ήλιος φθάνει με την ενέργειά
του ανεμπόδιστα στη γη. Προφανώς είναι μία τουριστική-ενεργειακή, θα λέγαμε, παράμετρος.
Στο Σχ. 3. απεικονίζεται η ετήσια πορεία των μηνιαίων τιμών ηλιοφάνειας στην Κασσάνδρεια κατά το έτος
2010.
Όπως είναι φανερό οι τιμές αυτές κυμάνθηκαν από
62 ώρες (Ιαν.) έως 349 ώρες (Ιουλ.).Από την ανάλυση
των ημερήσιων τιμών ηλιοφάνειας προέκυψε ότι κατά
το θέρος δεν υπήρξε ούτε μία ημέρα με ηλιοφάνεια μηδέν (ανήλιος μέρα). Τα ποσοστά των ηλιόλουστων ημερών (ηλιοφάνεια ημέρας>6 ώρες) ήταν , κατά την θερινή
περίοδο, >80%. Αυτό σημαίνει ότι οι μέρες της θερινής
κυρίως περιόδου στην Κασσάνδρα χαρακτηρίζονται
στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ως ηλιόλουστες,
κατάλληλες δηλαδή για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
τουριστικής και ενεργειακής μορφής.
Σημ. Ο κάθε Χαλκιδικιώτης μπορεί να ενημερώνεται για τον καιρό και την πρόγνωση του καιρού της
περιοχής του, αξιόπιστα, (μέσω Internet) γράφοντας τη
διεύθυνση : http://www.meteo.gr Ελλάδα κατά τόπους- Κεντρική Μακεδονία- Άθως, Αρναία, Ιερισσός,
Κασσάνδρα, Ν. Καλλικράτεια, Ν. Μουδανιά, Πολύγυρος, Σιθωνία, Στρατώνι.
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μπορεί να λεχθεί ότι κατά το εν λόγω έτος η βροχόπτωση κυμάνθηκε περί το μέσο όρο. Επισημαίνεται ότι το
μεγαλύτερο ημερήσιο ποσό βροχής (55 mm) σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου.
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άλλα λόγια αυτό σημαίνει: ήπιο χειμώνα και δροσερό
Καλοκαίρι.
2. Η βροχόπτωση.
Η βροχόπτωση-βροχή είναι το πιο σύνηθες από
το σύνολο των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Σε προηγούμενο σημείωμα μου, ανεδείχθη

νοποίηση τους. Πχ να τρώμε με χρυσά κουτάλια, ούτε
φυσικό είναι, αλλά ούτε και αναγκαίο.
Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών της τρίτης κατηγορίας ή η δημιουργία νέων προς ικανοποίηση, αποτελεί πλέον τη μάστιγα της σημερινής κοινωνίας, οφειλομένη αποκλειστικά στον εθισμό των πολιτών, στον άνευ
κόπου και μόχθου γρήγορο πλουτισμό, στη θυσία του
αναγκαίου για το πιθανό παραπανίσιο και στη θεώρηση
του αρκετού ως λίγου.
Αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής συμπεριφοράς, είναι
ότι σήμερα φθάσαμε πλέον σε τέτοιο σημείο κοινωνικής,
πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, ώστε οι δύο παραγωγικές γενεές και οι παρηκμακότες συνταξιούχοι, να
μην έχουν κανένα απολύτως μέλλον και το μόνο που μας
απομένει είναι, να μεγαλώσουμε τη νέα γενιά με αρχές και
αξίες (παιδεία) για να ξαναβρούμε την πορεία μας.
Το μέσο αυτό θεραπείας είναι μεν μακροπρόθεσμο,
αλλά αποτελεί τη μόνη ικανή και αναγκαία λύση.
Για να θέσουμε όμως σε εφαρμογή την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να εξαλείψουμε τους παράγοντες που
μας οδήγησαν στο αδιέξοδο, να αντιστρέψουμε δηλαδή τα
ποσοστά χρήσεως του νομίσματος που σήμερα είναι 90%
για χρηματοοικονομικά προϊόντα (φούσκες) και 10% για
ανταλλαγή πραγματικών οικονομικών αγαθών, διότι για
να μηδενίσουμε τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι
αδύνατον, είναι σαν να επιχειρούμε πχ να εξαφανίσουμε
το φαινόμενο της κλοπής ή της αδικίας γενικότερα.
Διότι όπως τονίζει ο Αριστοτέλης η χρήση του νομίσματος για τον φυσικό του προορισμό έχει όριον την
αυτάρκεια, παύει δηλαδή να αγοράζει κανείς πετρέλαιο
άπαξ και καταστεί αυτάρκης, ενώ η χρήση του νομίσματος για συγκέντρωση χρημάτων από τα νομίσματα (πχ
καζίνο) δεν έχει όριο διότι η τάση αυτή χωρεί στο άπειρο.
Ποια όμως τα μέσα θεραπείας:
Πρώτον θα πρέπει με διεθνή συνθήκη και αυστηρό
διεθνή έλεγχο να καθιερωθεί διεθνής νομισματική μονάδα ως αποθεματικό και συναλλακτικό νόμισμα.
Δεύτερον θα πρέπει να απαγορευθεί η κυκλοφορία
οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος που δεν
αφορά ανταλλαγή πραγματικών οικονομικών αγαθών
πχ στοιχήματα, παράγωγα, χρηματοπιστωτικά προιόντα, δανεισμοί για μη ανταποδοτικά έργα κλπ ( όχι φορολογία επί των χρηματοοικονομικών προϊόντων, διότι
αυτό ρίχνει νερό στο μύλο της κρίσης).
Η εφαρμογή όμως των παραπάνω σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία δεν είναι υπόθεση ενός κράτους
αλλά διεθνής.
Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει εγγυημένη διεθνής
πολιτική απόφαση, από τους ισχυρούς της γης και τους
διεθνείς οργανισμούς και ο ρόλος του κάθε κράτους θα
πρέπει να είναι του πιστού φύλακα αυτών των αποφάσεων και του φροντιστή, ώστε η καινούρια γενεά να μεγαλώσει με αρχές και αξίες.

με βάση την Αριστοτελική σκέψη, η βασική αιτία της διεθνούς κρίσεως, οφειλομένη στην καθ’ υπερβολή χρήση
του νομίσματος για αλλότριους σκοπούς και ειδικότερα
για τη συγκέντρωση χρημάτων από το ίδιο το νόμισμα
και την ελάχιστη χρήση για το φυσικό προορισμό του
νομίσματος, δηλαδή της ανταλλαγής οικονομικών αγαθών και παραγωγικών επενδύσεων.
Με προεξάρχοντες κυβερνήσεις, τράπεζες και διεθνή
κεφάλαια (funds), μετετράπη ο πλανήτης σε διεθνές καζίνο, όπου παίζονταν και παίζονται δυστυχώς ακόμη, οι
καταθέσεις των πολιτών και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων σε αναρίθμητα χρηματοοικονομικά
προϊόντα, που δεν εξυπηρετούν καμιά απολύτως φυσική
και αναγκαία ανθρώπινη ανάγκη (κοινώς αέρας).
Κατέστη εν ολίγοις πολιτική αρχή «το μη ποείν ουδέν» και το δίκαιο του ισχυρού(του έχοντος τα περισσότερα νομίσματα), που αποτελούν και την τέλεια αδικία
κατά τον Σωκράτη, εθίζοντας με τον τρόπο αυτό τους
πολίτες στον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό και στη
θυσία του αναγκαίου για το πιθανό παραπανίσιο (πχ.
Λόττο και στοιχήματα) καίτοι εγνώριζαν και γνωρίζουν
ότι η όλη κατάσταση είναι εικονική πραγματικότητα, διότι εκ του μηδενός έργο δεν παράγεται, κατέστησαν με
αυτή τη μέθοδο τους πολίτες δούλους.
Με το σημερινό σημείωμα θα προσπαθήσω με βάση
πάντοτε την Αριστοτελική σκέψη, να σχηματίσουμε εικόνα, γιατί τροφοδοτείται και επιδεινώνεται η κρίση και
ποια τα μέσα θεραπείας αυτής της νοσηρής κατάστασης, που θα ταλανίζει την ανθρωπότητα για τα επόμενα
τριάντα χρόνια, διότι απαιτείται βάθος χρόνου μιας γενεάς για να διορθώσουμε τη στραβή πορεία μας.
Οι ανάγκες που ο άνθρωπος καλείται να ικανοποιήσει κατατάσσονται σε τρείς βασικές κατηγορίες:
• Φυσικές και αναγκαίες
• Φυσικές και μη αναγκαίες
• Μη φυσικές και μη αναγκαίες
Φυσικές είναι αυτές που οφείλονται στη φύση του
ανθρώπου και όχι στη θέληση του, αναγκαίες δε αυτές
που πρέπει να ικανοποιηθούν διότι διαφορετικά ο άνθρωπος παύει να υπάρχει ως υπόσταση.
Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται τρεις βασικές ανάγκες,
η πείνα, η δίψα και το κρύο ή όπως απαρεμφατικά εκφράζονται από τον Επίκουρο το πεινείν, το διψείν και το ριγείν.
Οι ανάγκες αυτές πρέπει να ικανοποιούνται σε πρώτη
προτεραιότητα, διότι από αυτές εξαρτάται η υπόσταση του.
Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι αναπαραγωγικές ανάγκες (σεξουαλικές), που είναι στη φύση του
ανθρώπου και η μη ικανοποίηση τους δεν φέρνει σε κίνδυνο την υπόσταση του.
Οι ανάγκες αυτές πρέπει να ικανοποιούνται σε δεύτερη προτεραιότητα.
Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται ανάγκες, που ούτε
στη φύση μας είναι, ούτε κινδυνεύουμε από τη μη ικα25
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ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΑ ΠΙΡΓΙΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ

Οι Χαλκιδικιώτες έχουν πολύ αναπτυγμένη

που με περιγελούσε ήταν ο αδελφός μου. Με το παραμικρό μεταξύ μας μάλωμα με στόλιζε με τα περιγελάσματα του ονόματός μου. Δύο ήταν τα περιγελάσματα του
αδελφού μου:
- Το πρώτο ήταν:
«Τιρινάν’(ι), Τιρινάν’(ι), Τιρινάν’(ι),
Τιρινάν’(ι), Γιάνν’(ι), ντγάν’(ι)»
- και το δεύτερο που με πείραζε πιο πολύ γιατί το θεωρούσαν πολύ μπανάλ ήταν το:
«Γιάνν’(ι), Γιάνν’(ι), κουριμπγιάνν’(ι)
τ’αντιρούδια σ’μεσ’του ντγάν’(ι)»
Εκείνο όμως που με πρόσβαλλε θανάσιμα ήταν
το περιγέλασμα των παιδιών της αλάνας, το οποίο στην
καλύτερη εκδοχή του ήταν:
«Κούκου του Γιαννάκη σκαλιστό,
δομ’ένα τσιγάρου να του πιώ»
και στη χειρότερη του, αυτή που με καταράκωνε,
ήταν:
«Κούκου του Γιαννάκη σκαλιστό,
δόσι μι του σκούφου σ’να χιστώ»
Βέβαια το περιγέλασμα γινόταν είτε φορούσα
είτε δεν φορούσα σκούφο αλλά όταν φορούσα (πράγμα
που ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια), φρόντιζα να τον βγάζω όταν επρόκειτο να συναντηθώ με άλλα
παιδιά, για να μην δίνω χειροπιαστή τουλάχιστον αφορμή για περιγέλασμα, με αποτέλεσμα να ξεπαγιάζω.
Τέλος και για τους κατοίκους των άλλων χωριών της
Χαλκιδικής είχαμε φροντίσει εμείς οι Πολυγυρινοί να
έχουμε τα απαραίτητα παρατσούκλια και περιγελάσματα
με τα οποία τους κοροϊδεύαμε. Τι παρομοιώσεις με λαχανικά καλλιεργούμενα ή του δάσους, τι χαρακτηρισμούς
«θού κύριε φυλακή τω στόματί μου» δεν χρησιμοποιούσαμε για τον σκοπό αυτό. Εγώ ένοιωθα πολύ περήφανος
που για μας τους Πολυγυρινούς δεν ήξερα να υπάρχει
κάποιο παρατσούκλι ή περιγέλασμα. Έλεγα άλλωστε
μέσα μου «τι να βρουν για μας για να μας κοροϊδέψουν».
Είμαστε αψεγάδιαστοι. Επιπλέον, όπως είχα μάθει και
στο σχολείο, ήμασταν και πρωτευουσιάνοι. Επομένως
ήμασταν στο απυρόβλητο. Μέχρι που ήρθε το μεγάλο
πατατράκ. Η μεγάλη ανατροπή. Και δικαιώθηκε άλλη μια
φορά ο σοφός λαός που λέει πως ο νοικοκύρης μαθαίνει
τελευταίος τις πομπές της οικογένειάς του.
Παίζοντας μια μέρα σ’ ένα δρομάκι λίγο πιο πέρα από
το σπίτι μου έγινα μάρτυρας ενός τρομερού γυναικοκαυγά μεταξύ μίας Πολυγυρινής γυναίκας και μιας εκ
Νοτίου Χαλκιδικής, η οποία είχε παντρευτεί έναν Πολυγυρινό και ζούσε στον Πολύγυρο. Εκείνα τα χρόνια
όταν καυγάδιζαν μεταξύ τους οι γυναίκες οι φωνές τους
ακούγονταν στον μισό Πολύγυρο. Άκουσα λοιπόν κι
εγώ στον καυγά εκείνο μεταξύ άλλων και τη φράση που

την αίσθηση του χιούμορ, της σάτιρας και του αυτοσαρκασμού, που εκδηλώνεται πολλές φορές με τη μορφή φαρμακερών αλληλοπειραγμάτων. Τρελαίνονται με λίγα λόγια
να λένε και να ακούνε μασάλια ή όπως λέμε στα χαλκιδικιώτικα να πιργιλούν και να πιργιλιούντι με αξιοθαύμαστα για την ευστοχία τους και τη φαντασία τους πιργιέλια
και παρανόμια (περιγελάσματα και παρατσούκλια).
Έτσι στα χωριά της Χαλκιδικής δεν υπήρχε, στα παλιότερα ιδίως χρόνια, άνθρωπος για τον οποίον να μην
διηγούνται μία ή περισσότερες ευτράπελες ιστορίες ή
να μην είχε παρατσούκλι και να μην στολιζόταν με ένα
τουλάχιστον περιγέλασμα που αφορούσαν στο όνομά
του, την εμφάνισή του, τον χαρακτήρα του, την καταγωγή του, κάποιες πράξεις του κλπ.
Πολλές φορές μάλιστα ξεχνιόταν το πραγματικό του
όνομα και ήταν γνωστός μόνο με το παρατσούκλι του
και αυτό γινόταν αιτία παρεξηγήσεων όταν τον προσφωνούσαν αντί με το όνομα του με το παρατσούκλι
του, που τις περισσότερες φορές αναδείκνυε όπως είπαμε ένα ελάττωμά του σωματικό ή του χαρακτήρα του ή
το χειρότερο θύμιζε κάποια πράξη του ή κάποιο γεγονός που θα προτιμούσε να μείνει στη λήθη.
Στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στη δεκαετία τοθ
50, που έζησα και τα εφηβικά μου χρόνια στον Πολύγυρο τα παρανόμια και τα περγιέλια ήταν στο ζενίθ τους.
Το πρώτο προσωπικό μου περιγέλασμα που θυμάμαι σε
νηπιακή ηλικία ήταν όταν κάποια μεγάλα παιδιά της γειτονιάς με αποκάλεσαν «σβανούδα»1 και με έδιωξαν απ’
το παιχνίδι που έπαιζαν στο οποία ζήτησα να συμμετέχω κι εγώ. Πήγα κλαίγοντας στη μάνα μου και ανάμεσα
σε λυγμούς και αναφιλητά της είπα (όπως την άκουγα
να το διηγείται μετέπειτα) πως «κατ’ πιδιά μι πιργιλούν
κι μι λεν σβανούδα-σβανούδα». Φυσικά δεν ήξερα τι
σημαίνει σβανούδα, ένοιωθα όμως ότι ήταν περιγέλασμα από τον τρόπο που μου το είπαν και με έδιωξαν.
Προφανώς τα μεγάλα παιδιά βλέποντάς με μικρότερο
και πιο κοντό από του λόγου τους εύστοχα με χαρακτήρισαν σβανούδα χωρίς να τα νοιάζει για τον πόνο που
μου προκάλεσε ο χαρακτηρισμός τους.
Εμείς τα παιδιά περιγελιόμασταν συχνά όταν μαλώναμε και θέλαμε να πληγώσουμε ο ένας τον άλλο και το
περιγέλασμα που προσφερόταν περισσότερο και το είχαμε πρόχειρο, ήταν το σχετικό με το μικρό μας όνομα.
Εγώ το έφερα βαρέως γιατί το δικό μου το όνομα
(Γιάννης) είχε πολλά περιγελάσματα ενώ του αδελφού
μου (Χρήστος) δεν είχε κανένα. Και βέβαια ο πρώτος
1 Σβανούδα: υποκοριστικό του σβάνα, που είναι ένα πήλινο μικρό πιθάρι
για αποθήκευση τροφίμων κυρίως παστών ή τουρσί.
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ΣΑΝ ΑΠΟΨΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ
t 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.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
8 Νοεμβρίου 1911: Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ & ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Την προχθές Κυριακήν εν συρροή απείρου κόσμου
εχειροτονήθη εν τω ναώ του Αγ. Νικολάου υπό της
Α.Π. του Αγίου Θεσ/νίκης και των Αγίων Ροδοστόλου
και Καμπανίας ο εψηφισμένος επίσκοπος Ιερισσού και
Αγ. Όρους Θ. Σωκράτης Σταυρίδης.
Μετά την ιεροτεσλεστίαν ο νέος Επίσκοπος εδέχθη εν τη Ι. Μητροπόλει τα συγχαρητήρια των επιτροπών των διαφόρων κοινοτήτων της επαρχίας,
του Προεδρίου του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου διαφόρων εγκρίτων επαρχιωτών του και συμπολιτών
μας…

Ήτο η εποχή της Κρητικής επαναστάσεως του
1896 και αι παραμοναί του πολέμου. Εσπέραν τινά
ανηρχόμεθα την οδόν Σταδίου, ο κ. Σκουλούδης, ο
αποθανών ιατρός Παπαδάκης και εγώ, η δε συνομιλία εστρέφετο περί των ενδεχομένων συνεπειών του
πολέμου σχετικώς με την ένωσιν την Κρήτης, ότε
παρετήρησεν ο κ. Σκουλούδης, θέτων τέρμα εις την
συνομιλίαν: «Το ζήτημα της ενώσεως της Κρήτης θα
λυθή εν τη Χαλκιδική, δεν γνωρίζω πότε, αλλ’ ασφαλώς εκεί θα λυθή και σημειώσατέ το σεις οι νέοι και
θα με ενθυμηθείτε.
Και η πρόρρησίς του κ. Σκουλούδη επραγματοποιήθη κατά γράμμα στν τηεξώσει των Τούρκων εκ της Ευρώπης.

ΚΗΡΥΞ (Βόλου)
5 Νοεμβρίου 1912: ΟΚΤΑΩΡΟΣ ΜΑΧΗ… ΕΙΣ ΤΗΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
Εις την κωμόπολιν Ρεστίκιοϊ της Χαλκιδικής έλαβε
χώραν λυσσώδης μάχη μεταξύ Ελληνικού αποσπάσματος και Τουρκικού στρατού υπό τον Ερτέμ Αγάν.
Η μάχη εξηκολούθησεν επί 8 ολοκλήρους ώρας.
Οι Τούρκοι υποχωρούντες εις το χωρίον ωχυρώθησαν εντός και πέριξ της οικίας του ιερέως Παπαδημητρίου και εμάχοντο εκείθεν.
Οι Έλληνες έθηκαν πυρ εις την οικίαν, οπότε οι Τούρκοι ηναγκάσθησαν να εξέλθουν παραδοθέντες.

Τακτικός αναγνώστης σας
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
17 Νοεμβρίου 1918: Η ΓΡΙΠΠΗ ΚΑΜΝΕΙ ΘΡΑΥΣΙΝ
Αγγέλλεται εκ Πολυγύρου ότι η γρίππη εις την Χαλκιδικήν ενετάθη. Αύτη ανεφάνη κατ’ αρχάς εις Ιερισσόν,
μετεδόθη δ’ εκείθεν εις Ίσβορον, Μαχαλά, Λιαριγκόβην,
Παλαιοχώριον και Νεοχώριον. Εις τον Ίσβορον εσημειώθησαν 27 θάνατοι, 140 δε είναι ήδη προσβεβλημένοι.
Εζητήθη η αποστολή ιατρού μετά των αναγκαιούντων
φαρμάκων, διότι και ο ιατρός του χωρίου προσεβλήθη
υπό της γρίπης.
Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
2 Οκτωβρίου 1924: Η ΦΩΚΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Οι κάτοικοι του επί της χερσονήσου Κασσάνδρας
προσφυγικού συνοικισμού του Μετοχίου Αγίου Παύλου
δι’ αιτήσεώς των προς την Γενικήν Διοίκησιν ζητούν να
ονομασθή ο συνοικισμός των Φώκαια εις ανάμνησιν της
εν Μικρά Ασία εγκαταλειφθείσης ιστορικοτάτης πατρίδος των.

ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ
20 Νοεμβρίου 1912: ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΝ
Επανήλθον εκ Πολυγύρου της Χαλκιδικής οι κ. κ. Γ.
Παπανικολάου ιατρός και πρόεδρος του Παγχαλκιδικού
Συνδέσμου και ο κ. Ζάχος Ευσταθιάδης Διευθυντής της
Αγγλοελληνικής και θερμόν μέλος του ρηθέντος Συνδέσμου, οι οποίοι εκ μέρους του αυτού Συνδέσμου συνώδευσαν τον Διοικητικόν Επίτροπον Χαλκιδικής κ. Θεόδωρον Αγγελόπουλον μέχρι της έδρας της Διοικήσεως
του Πολυγύρου.
Τας εντυπώσεις και σκέψεις εκ του ταξιδίου αυτού
ανά την Χαλκιδικήν του κ. Γ. Παπανικολάου – Γ. Σκωτ
– ελπίζομεν να δημοσιεύσωμεν λίαν προσεχώς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
21 Νοεμβρίου 1925: ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΔΟΛΟΦΟΝΕΙ Η
ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΠΑΡΟΥΜΠΑ
Εξακριβούται εκ των διενεργηθησών ανακρίσεων, ότι
η τρομερά ληστοσυμμορία του Μπαρούμπα εσκόπει να
δολοφονήσει τους κάτωθι προύχοντας:
Τον Μητροπολίτην Κασσανδρείας Ειρηναίον, τον Δ.
Εμμανουήλ ιατρόν, Π. Πολυγυρνόν έμπορον, Ι. Λίτσαν
έμπορον, Δ. Καρατζοβαλήν πρόεδρον κοινότητος, Αδάμ
Τζίτζαν καφεπώλην και τον αστυνομικόν Σταθμάρχην
Συκιάς Μήτραν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
22 Οκτωβρίου 1912: Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΠΡΟ 16 ΕΤΩΝ
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ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
28 Νοεμβρίου 1954: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Τα εκλεγέντα υπό της Γεν. Συνελεύσεως μέλη του Δ. Σ. του εν Θες/νίκη Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης»
συγκροτηθέντα εις σώμα την 19ην λήγοντος, εξέλεξαν δια μυστικής ψηφοφορίας:
Πρόεδρον τον κ. Στέφανον Κότσιανον
δικηγόρον. Αντιπρόεδρον τον κ. Αθανάσιον Φιλιππίδην δικηγόρον, Γενικόν Γραμματέα τον κ. Ηλίαν Παπαστερίου δικηγόρον, Ταμίαν τον κ. Γεώργιον Παπαδήμον,
υπάλληλον, Συμβούλους την κ. Άννα ΙώβΚαραπάνου και τους κ.κ. Χρίστον Οικονόμου βιομήχανον, Πέτρον Παπαγεράκην
δικηγόρον, Γεώργιον Ψυχούλαν καθηγητήν και Παναγιώτην Καδήν υπάλληλον.

ΤΟΤΕΛΟΥΣ ευρίσκεται εις την ευχάριστον θέσιν να
ανακοινώσει εις άπαντας τους κατοίκους του Νομού και
εις τους εκτός τούτου διαμένοντας και συνεισφέροντας εις τον έρανον:
1.Ότι η κατασκευή του έργου ανετέθη
εις τον γνωστότατον και έμπειρον καλλιτέχνην (γλύπτην) των Αθηνών κ. Ν. Παυλόπουλον (ΝΙΚΟΛΑΝ) (βλ. φώτο) αντί
του ποσού των δραχμών 140.000 με προθεσμίαν παραδόσεως 14 μηνών.
2.Ότι ο ανδριάς θα είναι υπερφυσικού
μεγέθους (ύψους 3 μ. και ύψους βάθρου
1.70)…
Τέλος η επιτροπή ευχαριστεί άπαντας
τους κατανοήσαντας την μεγάλην ηθικήν
δια την Χαλκιδικήν σημασίαν της εκτελέσεως του έργου και συνεισφέραντας προς τον
σκοπόν τούτον και αναμένει και τους τυχόν
δι οιουσδήποτε λούγου καθυστερήσαντας.

25 Δεκεμβρίου 1954: Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Η επιτροπή ανεγέρσεως του ανδριάντος του ΑΡΙΣ-

Ο νομάρχης Χαλκιδικής
ως πρόεδρος της Επιτροπής
Χ. Σταυρόπουλος

* * *
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με ενημέρωσε και με πλήγωσε βαθειά. Η εκ Νοτίου Χαλκιδικής ορμώμενη κυρία αφού στόλισε με απερίγραπτα
κοσμητικά και φιλοφρονήσεις την Πολυγυρινή έκλεισε
το υβρεολόγιό της με τον εξής επίλογο:
«Εχν’δίκιου η κόσμους π’σας λεν’ «Πουλυγυρνά Γαδούρια». Όποιουν να ρουτίις τι είναι οι Πουλυγυρνοί,
Γαδούρια θα σι πει».
Έμεινα εμβρόντητος. «Ώστε είχαμε κι εμείς οι Πολυγυρινοί το παρατσούκλι μας και μάλιστα τόσο μεγάλου εκτο-

πίσματος; Κατάπια τη γλώσσα μου και δεν ξαναγέλασα
ποτέ με τα παρατσούκλια και τα περιγελάσματα που είχαμε
εφεύρει για τα άλλα χωριά που ωχριούσαν μπροστά στα
«Πουλυγυρνά γαδούρια», το δικό μας παρατσούκλι2.
2 Βέβαια πιστεύω ακράδαντα ότι άδικα έχει δοθεί στου Πολυγυρινούς αυτός
ο χαρακτηρισμός-παρατσούκλι, όπως πιστεύω ότι κι εμείς οι Πολυγυρινοί
άδικα πολλές φορές χαρακτηρίζαμε τους συμπατριώτες μας Χαλκιδικιώτες.
Όλα είναι απόρροια της αναπτυγμένης έως υπεραναπτυγμένης αίσθησης
του χιούμορ των αγαπημένων μου συμπατριωτών

* * *
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παγές περιουσιών. Δεκαπέντε μέρες άφησε ο Λουμπούτ
τους Τούρκους και τους Εβραίους μέσα στην Κασσάνδρα.
Ήταν άλλωστε και το κίνητρο για μεγαλύτερη μαχητικότητα εναντίον των Ελλήνων. Να πάρουν ότι θέλουν μετά την
εκπόρθηση. Μετά το πέρας της άθλιας αποστολής του ο
Λουμπούτ πέρασε στον επίλογο του δράματος με το κάψιμο
όλων των χωριών και των μετοχιών της χερσονήσου. Κράτησε μόνο λίγα σπίτια για να καταυλιστεί η φρουρά της ρημαγμένης Κασσάνδρας. Αμέσως μετά στράφηκε στο Άγιον
Όρος και στη Σιθωνία.Η Σιθωνία παραδόθηκε αμαχητί και
στο Άγιον Όρος παρά την αντίσταση ορισμένων παλικαριών
κατάφερε με τις απατηλές του προτάσεις να διαπραγματευτεί με τους προϊσταμένους αποσπώντας μεγάλα χρηματικά
ποσά και εκκλησιαστικά είδη μεγάλης αξίας.
Μετά το χαλασμό βασίλεψε για 8-10 χρόνια η ερήμωση,η απουσία ανθρώπινης ζωής και η εξαφάνιση
10.000 ψυχών. Το μόνο που ακουγόταν ακόμα ήταν οι
οιμωγές και οι θρήνοι των τελευταίων Κασσανδρινών

που απέμειναν για να εξαφανιστούν από το μαχαίρι του
δυνάστη. Τα σπίτια ολόμαυρα από τη φωτιά και μόνο τα
αγριοπούλια πετούσαν εδώ κι εκεί εικόνα τόσο φρικτή
που έκανε τον λαϊκό ποιητή να ρωτήσει τον κόρακα: «Τι
έχει5 καημένε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις...».
Τελικά στις 5/8/1822 εκδόθηκε φιρμάνι αμνηστείας
που επέτρεπε στους ραγιάδες να επιστρέψουν στα χωριά τους υπό όρους πλήρης υποταγής.Έτσι σιγά σιγά άρχισε να εμφανίζεται η ζωή στην χερσόνησο.
Το αίμα όμως των Κασσανδρινών και όλων των Χαλκιδικιωτώνδεν πήγε χαμένο. Απέδωσε καρπούς αφού
καθυστέρησε για έξι ολόκληρους μήνες τα τουρκικά
στρατεύματα που είχαν προορισμό το νότο, με αποτέλεσμα να δώσουν την ευκαιρία να στρεωθεί η επανάσταση
στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και ευαισθητοποίηση ακόμα περισσότερο την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για
στήριξη του αγώνα των Ελλήνων στοιχεία που τελικά
οδήγησαν στην απελευθέρωση της πατρίδας.
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Η δράση του Συλλόγου μας
Ημερήσια εκδρομή στο Σιδηρόκαστρο-ΆγκιστροΠετρίτσι-Λίμνη Κερκίνη
την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011
Με μια ημερήσια εκδρομή άρχισε το εφετινό εκδρομικό πρόγραμμα του Συλλόγου. Με ένα λεωφορείο πλήρες και με αρχηγό
τον μαέστρο της χορωδίας μας κ. Νίκο Καλαϊτζή, που έλκει την καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, ξεκινήσαμε το πρωί της Κυριακής
25 Σεπτεμβρίου 2011. Λίγα τα χιλιόμετρα, γρήγορα τα καταβρόχθισε το λεωφορείο και να ‘μαστε στις 9.30΄ στο Μητροπολιτικό
Ναό του Σιδηροκάστρου για εκκλησιασμό. Καφέ μας πρόσφερε
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σε διπλανή αίθουσα και μετά βόλτα
στην πόλη με το λεωφορείο, με πέρασμα κάτω από τον γρανιτένιο βράχο ύψους 80 μέτρων που υψώνεται πελώριος και δεσπόζει
απειλητικός στο κέντρο της πόλεως. ΄Ενας περίπατος στον κεντρικό δρόμο της πόλεως, φωτογραφίες στο ηρώο και αμέσως μετά
ανάβαση στο κάστρο, στην κορυφή του οποίου κυματίζει μόνιμα
η ελληνική σημαία. Στο κατέβασμα ένας καφές στο εκεί μοναστήρι μας ξεκούρασε γιατί η κόπωση ήταν μεγάλη. Εν τω μεταξύ οι
μισοί σχεδόν είχαν πάει στα λουτρά και απόλαυσαν τις ιδιαίτερες
περιποιήσεις που προσφέρονται για κουρασμένα κορμιά…, για
να φύγουμε μετά όλοι μαζί για το ΄Αγκιστρο όπου κάναμε μια
σύντομη βόλτα και στη συνέχεια να γευματίσουμε στο Πετρίτσι
δίπλα στα γάργαρα νερά του ποταμού. Το απόγευμα με έναν γύρο
στην ωραία λίμνη-βιότοπο της Κερκίνης με τα μύρια είδη πουλιών και με ένα ωραίο καφέ σε καφετέρια, φάτσα στην παραλία,
δίπλα στα πουλιά, έκλεισε ο κύκλος της εκδρομής. Εντωμεταξύ
άρχισε να σουρουπώνει και πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Μια
ακόμα ωραία εκδρομή καταγράφηκε στον κατάλογο του Παγχαλκιδικού και στις καρδιές μας.

Παγχαλκιδικού κ. Γιάννη Κοτσάνη, με 116 συνολικά εκδρομείς ,
με τρεις ξεναγούς τον κ. Γιώργο Κτενίδη , την Δρ Αρχαιολογίας κ.
Ευτέρπη Θοεκλίεβα και την θυγατέρα της Αιμιλία, φοιτήτρια στο
ΑΠΘ (οι δύο κυρίες γνώριζαν άπταιστα τη βουλγαρική) και έναν
θαυμάσιο καιρό ξεκινήσαμε. Αμέσως οι κυρίες του Δ.Σ. κέρασαν
γλυκά εκ μέρους του Συλλόγου και ο αρχηγός έδωσε στον καθένα έναν πλήρη φάκελο με ενημερωτικό υλικό, με το λεπτομερές
πρόγραμμα και με έναν ωραίο κατατοπιστικό έγχρωμο χάρτη.
Γρήγορα με μια μικρή ενδιάμεση στάση ξεκουραστήκαμε στο
Σουφλί για να αναχωρήσουμε για τα σύνορα του Ορμενίου, όπου
οι διαδικασίες πλέον είναι απλές μια και η Βουλγαρία είναι μέλος
της Ε.Ε. Μπήκαμε στη γειτονική χώρα και αργά το βράδυ φθάσαμε
στη Μεσήμβρια. Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο Μαριέτα Παλλάς. Παρά την κόπωση από το μεγάλο ταξίδι, στις εννιά το βράδυ
όλοι ήταν παρόντες στο δείπνο με μια μουσική με ελληνικούς
σκοπούς που γρήγορα ξεσήκωσε στην αρχή τους πιο ζωηρούς
και στη συνέχεια σχεδόν όλους σε μια πίστα που κυριολεκτικά γέμισε με διπλό κύκλο του χορού. Στο ενδιάμεσο φολκλορικό βουλγαρικό συγκρότημα παρουσίασε χορούς της Βουλγαρίας.
Δεύτερη μέρα, Παρασκευή 21-10-2011
Από το πρωί άρχισε η ξενάγηση. Πρώτη επίσκεψη στη Σωζόπολη, μια μικρή παραλιακή πόλη χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Απολλωνίας γι’ αυτό και αρχικά ονομαζόταν Απολλωνία. Είναι
η παλαιότερη από τις γύρω πόλεις, υπήρξε κέντρο εμπορίου και
το όνομά της γράφεται και προφέρεται όπως στα ελληνικά Σωζόπολ. Σήμερα είναι καθαρά παραθεριστικό κέντρο και το καλοκαίρι σφίζει από ζωντάνια ενώ το χειμώνα σχεδόν νεκρώνει.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τον Πύργο (Μπουργκάς).
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη στη βουλγαρική ακτή και η τέταρτη στη Βουλγαρία με πρώτη τη Σόφια,
δεύτερη τη Φιλιππούπολη και Τρίτη τη Βάρνα. Μεγάλο εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο, με μεγάλο λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό και ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Περπατήσαμε και επισκεφθήκαμε την κεντρική αγορά και στη συνέχεια
αναχωρήσαμε για ξενάγηση στη Μεσήμβρια.
Η Μεσήμβρια (Νέσεμπαρ)είναι ίσως η ομορφότερη πόλη
της παραλίας του Ευξείνου Πόντου και αποτελεί σήμερα σημαντικό τουριστικό προορισμό. Έχει δύο τμήματα, την νέα πόλη
και την παλιά. Η δεύτερη είναι χτισμένη σε έναν βραχώδη λόφο-χερσόνησο (παλαιότερα νησί) και συνδέεται με την νέα με
ένα διάδρομο-γέφυρα. Περπατήσαμε για αρκετή ώρα στους
στενούς δρόμους της παλιάς πόλης. Χαρακτηριστικά τα παλιά
σπίτια με την ξύλινη επένδυση και οι πολλές βυζαντινές εκκλησίες. Επισκεφθήκαμε δύο απ’ αυτές και εκεί ψάλλαμε όλοι μαζί
εκκλησιαστικούς ύμνους προς τη Θεοτόκο και τους Αγίους. Οι
περισσότερες εκκλησίες είναι πλημμελώς συντηρημένες και
μερικές εγκαταλειμμένες και κλειστές. Επισκεφθήκαμε επίσης
την αρχαία αγορά, το ναό του Απόλλωνα και μέρος των θρακικών τειχών στην ανατολική παραλία. Η όλη πόλη έχει σαφή τα
ελληνικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Συναντήσαμε και μια
ελληνική οικογένεια από τις ελάχιστες που ζουν εκεί. Γευματίσαμε στα ταβερνάκια της πόλης που αφθονούν και επιστρέψαμε οι περισσότεροι πεζή, αφού το απόγευμα εκείνο ήταν γλυκό,
υπέροχο και ηλιόλουστο. Το βραδινό δείπνο παρατέθηκε πάλι
στο ξενοδοχείο με την ίδια μουσική και τα ίδια κέφια. Χορός,

Η τετραήμερη εκδρομή στη Βουλγαρία (ΠύργοΜπουργκάς, Σωζόπολη, Μεσήμβρια, Αγχίαλο, Φιλιππούπολη, Σόφια) στις 20-23 Οκτωβρίου2011.
Στα πλαίσια των επισκέψεων στις κοιτίδες του ελληνισμού,
με σκοπό τη γνωριμία μ’ αυτούς και την ενίσχυση της εθνικής
μνήμης, εδώ και δυο χρόνια ο Παγχαλκιδικός με καλά οργανωμένες εκδρομές έχει ήδη επισκεφθεί: την ΄Ανω Μακεδονία
(Μοναστήρι, Αχρίδα, Περλεπέ κλπ.) τη νότια Βουλγαρία (Μονή
Ρίλας, Μελένικο) τα παράλια της Μ. Ασίας τη χώρα της ιστορικής Ιωνίας (Τσανάκαλε, Τροία, Σμύρνη, Αιβαλί, Μοσχονήσια,
Σμύρνη, Πέργαμο, Έφεσο, Κουσάντασι, Παμούκαλε, Αϊδίνιο,
Προύσα) και την Κων/πολη (για 3 μέρες). Εφέτος(2011-2012)
η πρώτη έξοδος πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Ρωμυλία
που σήμερα ανήκει στο βουλγαρικό κράτος, όπου επισκεφθήκαμε τις ανθούσες, στο πάλαι ποτέ, ελληνικές πόλεις του Πύργου (Μπουργκάς), της Σωζόπολης, της Μεσημβρίας, της Αγχιάλου και της Φιλιππούπολης, στα παράλια του Ευξείνου Πόντου,
ενώ με την προγραμματισμένη για την άνοιξη του 2012 εκδρομή στη Βόρεια ΄Ηπειρο- νότια Αλβανία (Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αυλώνα, Κορυτσά Άγ. Σαράντα κλπ.), θα ολοκληρωθεί ό
κύκλος της γνωριμίας με τους τόπους του τόξου που στεφανώνει την πατρίδα μας όπου, πρίν λίγα χρόνια, χτυπούσε δυνατά
η καρδιά της Ελλάδας και ανθούσε ο ελληνισμός.
Πρώτη μέρα, Πέμπτη 20-10-2011
Με δύο μεγάλα λεωφορεία, με αρχηγό το Γεν. Γραμματέα του
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χορός και αργά όταν οι πολλοί αποσύρθηκαν έγιναν και νόστιμες και διασκεδαστικές «αχαράδες».

οκλίεβα μπροστά στο Κτίριο Σχολείου, δωρεά του Γρ. Μαρασλή, επέδωσε στο πρόεδρο του Συλλόγου το βιβλίο της που
έγραψε στα ελληνικά και αναφέρεται στην τοπογραφία της
Μεσήμβριας από τον 4ο έως τις αρχές του 7ου αιώνα
Τα στενά σοκάκια, τα μαγαζάκια, ο ρυθμός των σπιτιών,
οι εκκλησίες, τα μεγαλόπρεπα κτίρια-δωρεές των ευεργετών
Μαρασλή, Κουγιουμτζόγλου και άλλων, το υπαίθριο θέατρο,
ο πύργος-κάστρο και γενικά όλη περιρρέουσα ατμόσφαιρα
μοσχοβολούσε Ελλάδα.
Με την κάθοδο αναχωρούμε για τη Σόφια.
΄Ενας ωραιότατος δρόμος ταχείας κυκλοφορίας μας φέρνει σε λιγότερο από δύο ώρες στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Αποβιβαζόμαστε μπροστά στον ορθόδοξο ναό του
Αλεξάνδρου Νέφσκι όπου και μπαίνουμε.
Με κομμένη την ανάσα από το θαύμα αυτό της αρχιτεκτονικής ακούμε προσεκτικά τον ξεναγό μας . Αμέσως μετά όλοι μαζί
ψάλλουμε δυο τρεις εκκλησιαστικούς ύμνους και με πλημμυρισμένη την ψυχή από χίλια μύρια συναισθήματα, ξεχυνόμαστε
στην πόλη ελεύθεροι για ένα δίωρο όσο χρειαζόταν ίσα ίσα για
φαγητό και περίπατο. Τη μέρα αυτήν τα πάντα ήταν κλειστά
λόγω των εθνικών εκλογών που γίνονταν στη χώρα αυτή, για
ανάδειξη προέδρου της Δημοκρατίας και Δημάρχων.
Στις τρεις ακριβώς τα λεωφορεία αναχώρησαν για την επιστροφή. Ξεκούραση, το πρώτο δίωρο και μετά τραγούδια, ανέκδοτα, χωρατά μέχρι και ολόκληρη εθνική γιορτή στήθηκε έτσι
στα γρήγορα ενόψει των επετείων της 26ης και 28ης Οκτωβρίου
Στις εννιά το βράδυ φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη, γεμάτοι νέες
εμπειρίες, γνώσεις, και βιώματα που τα κλείσαμε όλοι βαθιά στην
καρδιά μας για να ζυμωθούν με το είναι μας και να αποτελούν
εσαεί πηγή αναπολήσεων αλλά και γλυκών νοσταλγικών αναμνήσεων. Και σε άλλα με υγεία.
Πριν κλείσει το σημείωμα πρέπει να τονισθεί και μάλιστα
με έμφαση η συμβολή στην επιτυχία της εκδρομής του αρχηγού Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου κ. Γιάννη Κοτσάνη, ο οποίος
για ένα και πλέον μήνα πάσκιζε νυχθημερόν για την καλύτερη
προετοιμασία της. Και το πέτυχε. Γιάννη σε ευχαριστούμε εκ
βαθέων όλοι και οι 115.
Σημειώνεται επίσης ότι στην εκδρομή έλαβαν μέρος και
επτά μέλη του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού μαζί με τον πρόεδρο :
Μιχαήλ Καρτσιώτης πρόεδρος, Γιάννης Κοτσάνης Γεν. Γραμματέας, Αβραάμ Παπαδόπουλος Ταμίας, Ζηνοβία Πάχτα ΄Εφορος, Σαμαράς Ιωάννης, Θεόδωρος Τσαμούρης και Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλη και ΄Αννα Εμμανουήλ αναπληρωματικό μέλος. Η τιμή κατ’ άτομο ήταν 175 ευρώ που περιελάμβανε
τη μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία, τρεις διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και τρία δείπνα.`

Τρίτη μέρα, Σάββατο 22-10-2011
Ξενάγηση στην Αγχίαλο (Πομόριε) που είναι χτισμένη σε μια
στενή βραχώδη λωρίδα γης στον κόλπο του Πύργου (Μπουργκάς)και αποτελεί σπουδαίο τόπο τουριστικού προορισμού. Ο
πληθυσμός της στην απογραφή του 2001 ήταν 14.600 κάτοικοι.
Ιδρύθηκε τον 5ο ή 4ο αιώνα π.Χ. ως αποικία της Απολλωνίας (σημερινής Σωζόπολης) για να καταληφθεί τον 2ο π.Χ. αιώνα από τη
Μεσήμβρια και ξανά από την Απολλωνία. ΄Ηταν καθαρά ελληνική πόλη. Οι τελευταίοι Έλληνες κάτοικοί της έφυγαν τη δεύτερη
δεκαετία του 20ού αιώνα και εγκαταστάθηκαν στη Ν. Αγχίαλο,
λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη (δυτικά), όπου συνεχίζουν να παράγουν κρασιά με την τέχνη που έφεραν από την παλιά τους
πατρίδα. Επισκεφθήκαμε τη Μονή του Αγ. Γεωργίου ή οποία
λειτουργεί με ελάχιστους μοναχούς οι οποίοι επιδίδονται στην
οινοποιία και αμέσως αναχωρήσαμε για Φιλιππούπολη.
Φθάνουμε νωρίς το απόγευμα, τακτοποιούμαστε στο υπέροχο ξενοδοχείο Ντετεμάν 4*+ στην κεντρική πλατεία και
ελεύθεροι στην αγορά γνωρίζουμε την πόλη και οι ερίτιμες
κυρίες επισκέπτονται τα αρωματοπωλεία και όπου καλλυντικά για να διαθέσουν τα λέβα που τις έμειναν…
Το δείπνο εδώ είναι αλλιώτικο. Η αίθουσα ωραιότατη
με έναν θαυμάσιο διάκοσμο. Το φαγητό προσεγμένο καλοσερβιρισμένο με ένα σπάνιο κρασί σε μια ατμόσφαιρα που
απέπνεε αρχοντιά. Η βουλγαρική η ορχήστρα και Βουλγάρα
νεαρή τραγουδίστρια δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών
μας. Την «παρτίδα έσωσε» όμως ο δάσκαλος του χορευτικού
μας τμήματος ο Θεόδωρος Φλώρος, ο οποίος είχε φέρει μαζί
του CD με όλα τα τραγούδια που αρέσουν στον κύκλο μας και
η διασκέδαση πήρε φωτιά και συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Είχαν προηγηθεί οι προσφωνήσεις και η ανταλλαγή των
αναμνηστικών μεταξύ του προέδρου του Συλλόγου μας και
της εκπροσώπου του Έλληνα προξένου στη Φιλιππούπολη, ο
οποίος είχε προσκληθεί επίσημα να παραστεί στο δείπνο.
Τέταρτη ημέρα, Κυριακή 23-10-2011
Στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ). Η Φιλιππούπολη είναι η
δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Βουλγαρία με 380.00 κατοίκους. Είναι χτισμένη επάνω στο ποταμό Έβρο (Μαρίτσα τον
λένε οι Βούλγαροι) και τελευταία έχει αδελφοποιηθεί με τη
Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ παλιά πόλη. Αρχαιότερη από την
Αθήνα και τη Ρώμη. Το 342 π.Χ. την κατέλαβε ο Φίλιππος ο Β΄
και την μετονόμασε Φιλιππούπολη. Τον 6ο αιώνα κατακτάται
από τους Σλάβους, το 815 από τους Βουλγάρους και το 1364
από τους Οθωμανούς. Το 1878 η Ανατολική Ρωμυλία, με όλες
τις πόλεις που ήδη επισκεφθήκαμε, γίνεται αυτόνομη επαρχία και η Φιλιππούπολη πρωτεύουσά της. Τότε ο Ελληνισμός
ξανά άνθισε αφού στη πόλη λειτουργούσαν οχτώ ελληνικά
σχολεία και η ονομαστή Ζαρίφειος Σχολή. Αυτό όμως δεν
κράτησε πολύ και ύστερα από πολλές περιπέτειες ολόκληρη
η Ανατολική Ρωμυλία με την Φιλιππούπολη ορίσθηκε από τα
συνέδρια των μεγάλων να ανήκει στη Βουλγαρία.
Η ελληνικότητα της πόλης είναι χαραγμένη με ανεξίτηλα
αποτυπώματα στο χώρο της παλιά πόλης, στα καλντερίμια
της οποίας πεζοί περπατήσαμε και οι 116 εκδρομείς.
Κάναμε αρκετές στάσεις για ενημέρωση από τους ξεναγούς. Σε μια απ’ αυτές η επίσημη ξεναγός μας κ. Ευτέρπη Θε-

Τριετές μνημόσυνο του αείμνηστου προέδρου μας Βρασίδα Κυργιαφίνη.
Ένα λεωφορείο κόσμος μαζί και η χορωδία του Συλλόγου
και δεκάδες ΙΧ αυτοκίνητα βρεθήκαμε το πρωί της Κυριακής 6
Νοεμβρίου στα Βράσταμα, τη γενέτειρα του Βρασίδα, για να
παραστούμε στο τριετές μνημόσυνο και να συμπροσευχηθούμε «υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ». Παρόντα τα παιδιά του:
ο Δημήτρης, η Λίνα, η Φωτεινή και η σύζυγός του ΄Αννα, μαζί
με πολύ κόσμο που προσέτρεξε και από τα γύρω χωριά. Πολλή η συγκίνηση, ποτάμι τα δάκρια και βουβό το κλάμα όταν η
χορωδία που εκείνος ίδρυσε έψαλε γοερά τρεις φορές το ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ. Συγκλονισμός. Ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού
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το Σύλλογο Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης, του οποίου ο ομιλητής είναι πρόεδρος του Δ.Σ.

κ. Μιχ. Καρτσιώτης, που αντικατέστησε τον αείμνηστο για να
συνεχίσει το έργο του, με έναν μεστό λόγο αναφέρθηκε στην
προσωπικότητα και στην προσφορά του μεταστάντος τόσο
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όσο και στην εκπαίδευση αλλά και
στη Χαλκιδική, την οποία υπηρέτησε ως αντινομάρχης και για
15 ολόκληρα χρόνια ως πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. Έντονη πάντα η μνήμη του και ανεξίτηλη θα μείνει στις
καρδιές μας. Ο Βρασίδας δεν ξεχνιέται. Και άνθρωποι που δεν
ξεχνιούνται δεν πεθαίνουν. Μένουν αθάνατοι. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕ ΠΡΟΕΔΡΕ ΒΡΑΣΙΔΑ.

Διήμερη εκδρομή: Μετέωρα-Περτούλι-Ελάτη- Ασπροπόταμο- Πύλη-Τρίκαλα
Το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκδρομή Μετέωρα κ.λ.π. Με
92 εκδρομείς σε δυο λεωφορεία και με αρχηγούς το Θόδωρο
Τσαμούρη και την Μάχη Κωστοπούλου ξεκινήσαμε στις 7 το
πρωί και γρήγορα βρεθήκαμε ψηλά στα Μετέωρα, προσκυνητές στη Μονή του Αγ. Στεφάνου. Θαυμάσαμε τις μονές του
Βαρλαάμ και του Μεγ. Μετεώρου και εκστασιασμένοι κατεβήκαμε στη Καλαμπάκα. Το λεωφορείο ύστερα από 2 ώρες
μας έφερε στη Μονή του Τιμίου Σταυρού Δολιανών, με τους
13 τρούλους και τη σπάνια αρχιτεκτονική, που προκαλεί θαυμασμό. Πιό κάτω ήταν το ξενοδοχείο όπου διανυκτερεύσαμε,
μετά από ένα μεγάλο γλέντι, όλο κέφι και χορό. Την επαύριο
διασχίζοντας μια εξαίσια, άγρια φύση επισκεφθήκαμε τα στολίδια της ορεινής Θεσσαλίας το Περτούλι και την Ελάτη και το
απόγευμα μέσω Πύλης και Τρικάλων (με καφέ στο κάστρο της
Πόλεως) επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη με την ικανοποίηση
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων.

Ομιλία του αρχιτέκτονα Ζαφείρη Οικονόμου
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί στην
Εστία του Συλλόγου την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 η ομιλία
του αρχιτέκτονα και αναστηλωτή αρχαιοτήτων κ. Ζαφείρη Οικονόμου με θέμα «Τα σπίτια της Χαλκιδικής». Η προσέλευση
του κόσμου υπήρξε εντυπωσιακά μεγάλη. Ο ομιλητής γλαφυρός και καλά προετοιμασμένος ικανοποίησε το πολυπληθές
ακροατήριο τόσο με το λόγο του όσο και με το πλήθος των
εικόνων και των ταινιών που πρόβαλε. Στο τέλος από το Σύλλογο Γαλατιστέων παρετέθη ΄μπουφές με τοπικά προϊόντα
προσφορά των επαγγελματιών της Γαλάτιστας, που ευχαρίστησαν όλους ιδιαίτερα. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με

* * *

Η δράση των άλλων Συλλόγων και φορέων
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώματα που στέλνουν οι ίδιοι οι Σύλλογοι του Συλλόγου από σημειώματα ή από συμμετοχή της διοίκησής του ύστερα από πρόσκληση).

Ο Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
(1ο λογοτεχνικό/εικαστικό τριήμερο)
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Παναγία, από το Σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγ. Παναγίας στο STYLE CAFE,
το 1ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ, από την Παρασκευή 9/9/2011 έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9 /2011.
Η βραδιά της Παρασκευής 9/9/11 ήταν αφιερωμένη στον
Οδυσσέα Ελύτη που φέτος γιορτάζουμε τα εκατό χρόνια από τη
γέννησή του. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βιογραφικά στοιχεία
του ποιητή, απαγγελίες και τραγούδια από μελοποιημένα ποιήματά του, που τραγούδησαν η μουσική παρέα του Συλλόγου Με-

γαλοπαναγιωτών και μέλη της χορωδίας Μεγάλης Παναγίας. Το
πρωινό του Σαββάτου η ηθοποιός Δώρα Καραθανάση διάβασε
παραμύθια στα παιδιά και τα απασχόλησε με θεατρικό παιχνίδι. Οι
εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με τη Βραδιά Φεγγαριού. Διαβάστηκαν
ποιήματα για το φεγγάρι, για το οποίο μίλησε ο καθηγητής αστρονομίας κ. Σταύρος Αυγολούπης και η βραδιά έκλεισε με τραγούδια για το φεγγάρι από νεαρούς καλλιτέχνες του χωριού. Τέλος το
πρωί της Κυριακής, η συγγραφέας Αθηνά Τσιρίκα διάβασε παραμύθια στα παιδιά και ζωγράφισε μαζί τους.
Παράλληλα με αυτές τις εκδηλώσεις στον ίδιο χώρο λειτούργησαν όλο το τριήμερο εκθέσεις: φωτογραφίας, ζωγραφικής,
ξυλογλυπτικής, γλυπτικής, αγιογραφίας, θεατρικής μάσκας και
έκθεση βιβλίου.
Ο Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης απέκτησε νέο Δ.Σ.
του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:Πρόεδρος: Ζαφείρης Οικονόμου, Αντιπρόεδρος: Κυριακή Ματθαίου, Γεν. Γραμματέας: Σταυρούλα Ρήγα, Ταμίας: Μαρία Κυλιάφη, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Ευδοκία-Δούκαινα Οικονόμου, Μέλος: Μέλος:
Παναγιώτης Μωραΐτης. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος εύχεται
στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυχία στο έργο του. Ευχαριστίες και
συγχαρητήρια ανήκουν και στο απερχόμενο Δ.Σ. για το έργο
που επιτέλεσε. Ήδη το νέο Δ.Σ. προγραμμάτισε για το 2011
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Τέλος στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Κυριακή, ο Σύλλογος πραγματοποίησε μια ωραία ημερήσια εκδρομή στον Ταξιάρχη
Χαλκιδικής, η οποία κάλυψε πλήρως όλους τους στόχους της,
προσθέτοντας μία ακόμη επιτυχία στο έργο του.

συνεστίαση των μελών στις 2-12-2011 και Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στις 18-12-2011 στην Εστία του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος Ταξιαρχιωτών Θεσσαλονίκης
Στις 3 Σεπτεμβρίου για 4η συνεχή χρονιά ο Σύλλογος διοργάνωσε τη καθιερωμένη εκδήλωση «Αντάμωμα των Απανταχού
Ταξιαρχιωτών» με τους μόνιμους κατοίκους του χωριού στην
πλατεία. Η εκδήλωση πλουτίστηκε με επίσκεψη στο δασικό
μουσείο με αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, με παραδοσιακά τραγούδια από την χορωδία του ΚΑΠΗ του χωριού και
στη συνέχεια με τρικούβερτο γλέντι.
- Στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδρομή
στην Πρέβεζα, Σούλι, Ζάλογγο, πηγές Αχέρωντα, Λευκάδα και
Πάργα.
- Στις 7 Νοεμβρίου με τους άλλους φορείς του χωριού οργανώθηκε η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤΟΥ για την οποία ο Π.Λ. διαθέτει
ιδιαίτερη σελίδα.

Στην Ιερισσό
Την Κυριακή 16 - 10 -2001 γιορτάστηκε ημέρα Μνήμης του
Μακεδονικου΄Αγώνα και παρουσιάστηκε το βιβλίο του πρ.
βουλευτή Βασίλη Πάππα.
Η παρουσίαση του βιβλίου που φέρει τον τίτλο «Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ » πραγματοποιήθηκε
στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Αθ. Καραθανάση και τον Γέροντα Μάξιμο
Ιβηρίτη, οι οποίοι τόνισαν, ότι μέσα από τις 400 σελίδες του
βιβλίου, έγιναν γνωστά για τον Μακεδονικό Αγώνα και τους
Βαλκανικούς Πολέμους ιστορικά στοιχεία που για πρώτη φορά
έρχονται στη δημοσιότητα. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν
ο αρχαιολόγος και ιστορικός Δρ. Ιωακείμ Παπάγγελος.
Ακολούθως, ο συγγραφέας κ. Βασίλειος Πάππας αναφέρθηκε στους στόχους της συγγραφής του βιβλίου του, δηλώνοντας ότι πρόκειται περί οφειλής στην ανεξερεύνητη τοπική
ιστορία της περιοχής , στην ανάδειξη των ηρώων της αλλά και
στο χρέος προς τις νεότερες γενιές.
Την εκδήλωση , που παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο , εμπλούτισε η προβολή ανάλογου φωτογραφικού υλικού και
εγγράφων, ακόμη δε ακούστηκε το γνωστό δημοτικό τραγούδι
του Καπετάν Γιαγλή. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Ιερισσού κ.κ. Νικόδημος ενώ ο δήμαρχος
Δήμου Αριστοτέλη κ. Χρ. Πάχτας ευχαρίστησε και συνεχάρη τον
συγγραφέα και αποδέχθηκε την πρότασή του να γιορτάζεται ο
Μακεδονικός Αγώνας στην Ιερισσό την πρώτη Κυριακή μετά την
13η Οκτωβρίου κάθε χρόνου . Παραβρέθηκαν , αφού προηγούμενα παρακολούθησαν τη δοξολογία στον Ι.Ν. Γεννέσιο της
Θεοτόκου , την επιμνημόσυνη δέηση και κατέθεσαν στεφάνι
στην προτομή του Γιαγλή, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιω. Γιώργος, ο δήμαρχος κ. Χρ. Πάχτας και εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών. Η εκδήλωση στο χώρο προ της
προτομής έκλεισε με ενός λεπτού σιγή και με την ανάκρουση
του εθνικού Ύμνου από την φιλαρμονική της Αρναίας.
Στην εκδήλωση εκλήθη και παρέστη ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος και δια του γενικού γραμματέα του κ. Ιωάννη Κοτσάνη
που κατέθεσε στεφάνι.

Ο Σύλλογος Βρασταμινών Θεσσαλονίκης
Πραγματοποίησε α) Μια ημερήσια εκδρομή στον ΄Αγ. Νικόλαο Νάουσας με επίσκεψη στη Σχολή του Αριστοτέλη στη Μίεζα και β) Μια διήμερη πολύ επιτυχημένη εκδρομή στη Θάσο
στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2011, με συμμετοχή 40 εκδρομέων οι οποίοι έκαμαν το γύρο του νησιού και επισκέφθηκαν
όλες τις ομορφιές και τα αξιοθέατα.
Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο, έχουν ως εξής:
Στις 25-27 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε 3ήμερη εκδρομή
στην Αχρίδα, με επιμορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, η
οποία επέτυχε πλήρως του σκοπού της.
Στις 19-20 Ιουλίου, συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση του
Πανηγυριού του Προφήτη Ηλία και διέθεσε σοβαρό χρηματικό ποσό, για την πραγματοποίησή του.
Στις 23 Ιουλίου το «Αντάμωμα Αγάπης» το οποίο κατά τα καθιερωμένα, πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην Ιερισσό,
από τον Σύλλογο, σημείωσε κι εφέτος καταπληκτική επιτυχία,
συγκεντρώνοντας πλήθος μελών, συμπατριωτών και φίλων, σ’
ένα μοναδικό κάλεσμα συναδέλφωσης.
Στις 9 Αυγούστου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Φίλοι Περιβάλλοντος Ιερισσού» πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική
εκδρομή, στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού στην Ολυμπιάδα
Χαλκιδικής.
Στις 12 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Συλλόγου τελέσθηκε όπως κάθε καλοκαίρι, θεία λειτουργία στο εξωκκλήσι του
Αγ. Παύλου στην Ιερισσό, με συμμετοχή πλήθους κόσμου και
συγκεντρώθηκε, αξιόλογο χρηματικό ποσό, για την βοήθεια
απόρων οικογενειών.
Στις 13 Αυγούστου ο Σύλλογος, συμμετείχε ενεργά με πρωτεύοντα ρόλο, στην μεγάλη γιορτή της Πανσελήνου η οποία
αποτελεί το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού και εντυπωσιάζει πάντα, με την λαμπρότητά της.
Στις 28 Αυγούστου βράδυ Κυριακής, πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη ψυχαγωγική συνάντηση γυναικών, μελών και
φίλων του Συλλόγου.
Στις 8 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος συμμετείχε, στη διοργάνωση του Πανηγυριού της Ιερισσού και πρόσφερε γλυκά στους
πολυπληθείς πανηγυριώτες.

Στον Πολύγυρο
Με πρωτοβουλία και φροντίδα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χαλκιδικής και με την οικονομική συνδρομή της τ.
Νομαρχίας και σημερινής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στήθηκαν στο Πολύγυρο οι προτομές δύο ηρώων του
έθνους μας του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ και του ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ των οποίων η δράση και η προσφορά προς το Έθνος
μας και ιδιαίτερα στη Χαλκιδική μας είναι γνωστή. Με τα δύο
αγάλματα έχουμε την εντύπωση ότι η Χαλκιδιή τιμώντας τους
δύο άνδρες εξοφλεί ένα ελάχιστο από το μέγα χρέος που
τους οφείλει, υπακούοντας στην αρχαιοελληνική προσταγή
«Ανδρών αγαθών έργω γενομένων, έργω και δηλούσθαι τας
τιμάς». Σ΄όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση συγχαρητήρια.
΄Εκαναν εθνική πράξη. Ο Σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών
αλλωστε χρόνια τώρα μας δίνει διαρκώς απτά δείγματα εθνικής γραφής. Πώς να μην θυμάσαι αυτούς τους ανθρώπους.
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επιμνημόσυνη δέηση, ποιήματα και τραγούδια που αναφέρονται
στα γεγονότα του Χαλασμού, καθώς και σχετική ομιλία από τον
καθηγητή κ. Λεωνίδα Μουγαλιανό. Στην εκδήσωση εκλήθη και ο
Παγχαλκιδικκός Σύλλογος. Ευχαριστούμε θερμά.

Στην Αρναία
Στην Αρναία γιορτάσθηκε επίσημα στις 1-11-2011, ημέρα μνήμης
των Αγίων Αναργύρων, η επέτειος της απελευθέρωσης της Αρναίας από τον ελληνικό Στρατό το 1912, παρουσία των Αρχών του
Νομού Χαλκιδικής, με επίσημη Δοξολογία στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσσού Αγ. ΄Ορους και Αρδαμερίου
κ.κ. Νικόδημος, με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της πόλεως από τη Βουλή των Ελλήνων δια χειρός του βουλευτής Χαλκιδικής κ. Γιώργου Βαγιωνά, από τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ.
Γιάννη Γιώργο, από το δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη κ. Χρήστο
Πάχτα, και τις άλλες Αρχές, με γιορτή στη δημοτική αίθουσα της
Αρναίας, όπου εκφωνήθηκε και ο Πανηγυρικός της ημέρας από
τον Αρναιώτη καθηγητή Γιάννη Σαμαρά, ο οποίος απέσπασε τα
συγχαρητήρια και τέλος με βράβευση των μαθητών των Λυκείων
της Αρναίας που εισήχθησαν εφέτος σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στις εκδηλώσεις εκλήθη και παρέστη κλιμάκιο του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού
και κατατέθηκε στεφάνι από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μιχ.
Καρτσιώτη.
Σημειώνεται ότι και ο βουλευτής κ.Γεώργιος Βαγιωνάς και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιάννης Γιώργος και ο Δήμαρχος του Δήμου
Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας και ο ομιλητής κ. Γιάννης Σαμαράς, είναι τακτικά μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Στην Ν. Ποτίδαια
Στην Ν. Ποτίδαια πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14-11-2011 η
επίσημη εκδήλωση του εορτασμού ολοκαυτώματος της Κασσάνδρας το 1821, παρουσία όλων των Αρχών του Νομού Χαλκιδικής
με επίσημη Δοξολογία στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ.κ. Νικόδημος, με πανηγυρική ομιλία,
από τον διευθυντή του 1ου Δημ. Σχολείου Κασσανδρείας κ. Κων.
Καπετσώνη, με καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο της πόλεως
από την Ελληνική Κυβέρνηση δια χειρός του Υφυπουργού της
και βουλευτή Χαλκιδικής κ. Ι. Δριβελέγκα, τη Βουλή των Ελλήνων
δια χειρός του βουλευτή Χαλκιδικής κ. Αργ. Λαφαζάνη, από τον
αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Γιάννη Γιώργο, από το Δήμαρχο
Ν. Προποντίδας κ. Δαμ. Ιορδανίδη και τους άλλους εκπροσώπους
των Αρχών. Ακολούθησε τέλος μεγάλη μαθητική παρέλαση στην
κεντρική οδό της Ν. Ποτίδαιας, ενώπιον του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και μέλους του Συλλόγου μας κ. Ιωάννη Δριβελέγκα. Στις εκδηλώσεις εκλήθη και παρέστη κλιμάκιο του Δ.Σ. του
Παγχαλκιδικού και κατατέθηκε στεφάνι από τον πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτη.
Σημειώνεται ότι και ο Υφυπουργός κ. Ι. Δριβελέγκας και ο βουλευτής κ. Αργ. Λαφαζάνης και ο Αντιπεριφερειά ρχης κ. Γιάννης Γιώργος και ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας κ. Δαμιανός Ιορδανίδης είναι
τακτικά μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Στην Κασσάνδρεια της Κασσάνδρας
Ο εκεί Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «Κασσάνδρα»
διοργάνωσε εφέτος στις 13-9-2011 στο ηρώο της πόλεως εκδήλωση μνήμης του ολοκαυτώματος της Κασσάνδρας το 1821 με

* * *

Νέα της Χαλκιδικής μας
Γράφει ο ΒΑΪΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Δημοσιογράφος

Γ

και επωνύμων καλλιτεχνών και άλλοι νεότεροι δημιουργοί.
Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και περιμένομε και άλλες δραστηριότητες.

ιορτή κτηνοτροφίας στη Γαλάτιστα, πραγματοποιήθηκε
στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2011 η πρώτη Γιορτή Κτηνοτροφίας στη Γαλάτιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Σκοπός η ενίσχυση του ρόλου της κτηνοτροφίας ώστε αυτή
να αποτελέσει κινητήρια δύναμη και μοχλό ανάπτυξης της
περιοχής, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
της περιοχής. Εκεί εκτέθηκαν πάσης φύσεως κτηνοτροφικά
προϊόντα, μηχανήματα, ζωοτροφές κ.α., έγιναν γευσιγνωσίες, ημερίδες και ποικίλες εκδηλώσεις, έτσι που επιβεβαίωσαν
για άλλη μια φορά ότι η Γαλάτιστα αποτελεί κέντρο αναφοράς για την κτηνοτροφία. Στόχος απώτερος η γιορτή-κθεση
να εξελιχθεί σε θεσμό.

Γ

ια δημοσίευση σε ΦΕΚ εστάλη η υπουργική απόφαση που
αφορά «Έγκριση κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία: Ίδρυμα Στεφάνου Αθανασίου Κοτσιάνου και Καίτης Στεφάνου Κοτσιάνου» το οποίο με διαθήκη του σύστησε ο αείμνηστος Πολυγυρινός ευπατρίδης Στέφανος Κότσιανος, με
σκοπό τη χορήγηση βραβείων και υποτροφιών σε μαθητές
Γυμνασίων και Λυκείων που κατάγονται αρχικά από τον Πολύγυρο και έπειτα από όλη τη Χαλκιδική και διακρίνονται για
τις επιδόσεις τους κλπ.

Ο

ι μαθητές του Λυκείου Πολυγύρου, κατά την παρέλαση
της 28ης Οκτωβρίου αντί να γυρίσουν το κεφάλι τους
προς τους επισήμους, όπως συνηθίζεται, εις ένδειξη τιμής,
όταν πέρασαν από μπροστά τους, έκαναν βήμα σημειωτόν,
γύρισαν την πλάτη τους και μετά συνέχισαν την παρέλαση.

Ε

ικαστικοί του ευρύτερου Δήμου Πολυγύρου ίδρυσαν Σύλλογο και προχώρησαν σε έκθεση έργων τους σε κτίσμα
που τους παραχώρησε ο Δήμος Πολυγύρου. Η έκθεση αυτή
αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, γιατί δίνει την ευκαιρία να εμφανισθούν, πέραν των ήδη γνωστών
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Ο

ι συνέπειες της οικονομικής κρίσης με τις προεκτάσεις
που έχουν στο πολιτικό-αυτοδιοικητικό σκηνικό, επηρέασαν και τη Χαλκιδική. Μέσα σε αυτό το ζοφερό σκηνικό
από τις θετικές εξελίξεις ήταν η ανακοίνωση του υπουργείου
αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και συγκεκριμένα του
Χαλκιδικιώτη υφυπουργού Γιάννη Δριβλέγκα για διανομή γης
σε νέους αγρότες που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, έναντι χαμηλού ενοικίου.

στη θέση του γραμματέα της ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΠΕΔ αντικατέστησε τις πρώην
ΤΕΔΚ των αντίστοιχων 7 νομών της περιφέρειας.

Α

πό τα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της Χαλκιδικής είναι η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας με τις συνέπειες που έχει. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του συνεταιρισμού οικοδόμων του
Στανού, με πάνω από 150 μέλη, που δυσκολεύονται πλέον
να θεωρήσουν τα βιβλιάρια ασθενείας του ΙΚΑ, αφού δε μπορούν να συμπληρώσουν τον κατώτατο αριθμό ενσήμων που
απαιτούνται. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις
κοινότητες του νομού.

Ό

σον αφορά το δρόμο Γαλάτιστας-Θέρμης, εγκρίθηκε
από το ελεγκτικό συνέδριο το συγκεκριμένο έργο και
έτσι αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της εργολάβου εταιρίας και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. εφ’ όσον τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το έργο έχει προϋπολογισμό 37,5εκ. ευρώ.

Π

ρόβλημα παρατηρήθηκε και όσον αφορά τη διανομή
καυσόξυλων καθώς οι συνεταιρισμοί των δασεργατών
δεν υλοτόμησαν τις ίδιες ποσότητες με τα προηγούμενα χρόνια και έτσι οι δικαιούχοι θα παραλάμβαναν λιγότερα χωρικά.
Το δασαρχείο Πολυγύρου παραχώρησε σε δικαιούχους μέχρι
δύο χωρικά(περίπου 1 τόνος).

Ε

πίσης κανονικά εκτελούνται οι εργασίες στο δρόμο Ποτίδαιας-Κασσανδρείας, συνολικού μήκους 18 περίπου χιλιομέτρων με προϋπολογισμό 80 εκ. ευρώ.

Σ

τα ευχάριστα και θετικά αυτού του διαστήματος, ήταν η
ανάδειξη του δημάρχου Κασσάνδρας Βασίλη Παπαγιάννη

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου συνελθών εκτάκτως σήμερα 8 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Σάββατο
λόγω του θανάτου του ιατρού ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ εκ Βάβδου, παλαιού μέλους και ΔΩΡΗΤΗ του Συλλόγου μας.
Αποφάσισε ομόφωνα
1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του μεταστάντος.
2. Να παραστούν τα μέλη του στην εξόδιο ακολουθία και ταφή του.
3. Να εκφωνηθεί αποχαιρετιστήριος λόγος.
4. Να κατατεθεί αντί στεφάνου και εις μνήμην του ποσό 100 ευρώ, στο Ταμεί της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκηε.
5. Να δημοσιευθεί ο θάνατος τυο στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Παγχαλκιδικός Λόγος.
Σημειώνεται ότι ο μεταστάς έχει ανακηρηχθεί από 10ετίας ΔΩΡΗΤΗΣ του Συλλόγου και το όνομα του είναι γραμμένο «εις μνήμην
αιώνιον,», με χρυσά γράμματα στην εντοιχισμένη πινακίδα στην Εστία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΝΘΗ
Έφυγαν από τη ζωή οι φίλοι-μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου:
Συργιανούδη- Παπανικολάου Μαρία από την Κρήμνη
Δημόπουλος Ιωάννης από τον Πολύγυρο
Παπαδόπουλος Δημήτριος από τον Πολύγυρο
Πετρίτση-Ρουμελιώτη Δέσποινα από τα Βράσταμα
Γκλάβας Βασίλειος από τα Βράσταμα και
Κουτσός Βασίλειος, δωρητής του Συλλόγου μας από το Βάβδο.
Στους οικείους τους ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ.
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε
Επιστολές

Μαίανδρος. Θεσσαλονίκη 2010.
Δρ Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Η Λογοτεχνία της
Μακεδονίας από την Άλωση της Θεσσαλονίκης (1430) έως το
1980, Θεσσαλονίκη 2011
Δημήτρης Ν. Αλεξάνδρου, Ανατολικά των Λωτοφάγων.
Στην Κυρηναϊκή των Ελλήνων. Εκδόσεις Ερωδιός, Θεσσαλονίκη 2011

Ο κ. Θανάσης Οικονόμου, μέλος του Συλλόγου μας, με επιστολή του προς το Δ.Σ. αναφέρει ότι ετοιμάζει εδώ και δυο
χρόνια συγκριτική μελέτη με θέμα: Δημοτικά Τραγούδια Πετροκεράσων-Χαλκιδικής-Β. Σποράδων και Πηλίου και προτείνει την έκδοσή τους από το Σύλλογο.
Ο κ. Θωμάς Ρομπόπουλος, επιχειρηματίας, μέλος του Συλλόγου μας και τέως Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, μας έστειλε την επιστολή παραίτησης από το βουλευτική αξίωμα που
απηύθυνε στον Πρωθυπουργό στις 30 Οκτωβρίου 2011 και
μας γνωρίζει ότι επανέρχεται στη θέση του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.

Περιοδικά

Πολύγυρος τεύχη 64 και 65, (Ιουλίου-Αυγούστου και Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011)
Αρναία, τεύχος 92 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
2011. Εκδότης ο θεολόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Το Κύτταρο Ιερισσού, τεύχος 6 του 2011. ΄Εκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Ιερισσού «Ο Κλειγένης».
Πολύγυρος, τεύχη 64 & 65, Ιούλιος - Αύγουστος, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011. ΄Εκδοση του Λαογραφικού Ομίλου
Πολυγύρου.
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.139, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011. ΄Εκδοση της Εταιρείας Φωκιών μελετών.
Βοϊακή Ζωή, Ιούλιος - Αύγουστος 2011.΄Εκδοση της Βοϊακής Εστίας Θεσ/νίκης.
Εμμανουήλ Παππάς, τεύχος 90, Αύγουστος 2011.

Ο κ. Γιώργος Ζωγραφάκης, μέλος του Συλλόγου μας, στην
από 23-9-2011 επιστολή του γράφει: «Στο οστεοφυλάκιο-το
οποίο επαξίως συμπληρώνει το όλο μνημείο του καπετάν Χάψααναγράφεται ‘ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΤΗ 2-5-1905’, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναφορά για το
ποιοι και από πού ήταν αυτοί Μακεδονομάχοι. Και συνεχίζει .Δεν
θέλω να πω ότι αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία να στήσουν
το οστεοφυλάκιο σκόπιμα παρέλειψαν να αναγράψουν το ποιοι
και από πού ήταν αυτοί οι Μακεδονομάχοι. Ωστόσο δεν παύει
να είναι μια ουσιαστική παράλειψη, την οποία αγαπητοί «συνάδελφοι» του Παγχαλκιδικού σας παρακαλώ με την παρούσα, να
αποκαταστήσετε, χωρίς να πειράξετε καθόλου το μνημείο. Μπορείτε δηλαδή να εντοιχίσετε μια μεταλλική διακριτική πλάκα που
να προσθέτει: «ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΦΩΤΗ».
Σημειώνεται ότι ο επιστολογράφος προηγουμένως εξιστορεί
τα της μάχης της 2ας Μαΐου 1905 του σώματος Νταφώτη με
τους Τούρκους πάνω από το Μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας,
στην οποία έπεσαν 11 άνδρες του σώματος.

Εφημερίδες

Παλιοχωρινά Νέα φύλλο (18 Ιούλιος- Αύγουστος-+ Σεπτέμβριος 2011).
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλοι του Καλλιτέχνη Γιάννη Τριάντη, Περίοδος ΙΑ΄, τεύχος 4, ΙούλιοςΑύγουστος 2011
Τα Αηδόνια. Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
Παλαιοκάστρου Χακλκιδικής. Φ. 30 . Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2011.
Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι».
Φ. 18. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα Παγχαλκιδικιώτικου
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 136. Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 80 ΑπρίλιοςΜάιος-Ιούνιος 2011.
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών
Θεσσαλονίκης. Φ. 111. Σεπτέμβριος 2011.
Εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Καλλιτέχνη Γιάννη Τριάντη. Φ4 Ιούλιος - Αύγουστος 2011.
Η Νεικοπτελέμα. Εφημερίδα του Συλλόγου Πολιτισμού
Στρατωνίου. Φ. 57-58. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011.

Βιβλία

Γιάννης Τσίκουλας, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής
του Α.Π.Θ. Η δική μου παιδιατρική, Ιστορίες μιας ζωής. Θεσσαλονίκη 2011
Σταύρος Αστ. Κλειδαράς. Άγνωστες ηρωικές μορφές
του ’21 από το Γομάτι Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 2011.
Δρ Ευτέρπη Θεοκλίεβα-Στοΐτσεβα. Η τοπογραφία της
Μεσημβρίας του Ευξείνου Πόντου από τον 4ο έως τις αρχές του
7ου αιώνα, Αλεξανδρούπολη 2009. (Το βιβλίο προσφέρθηκε
τιμής ένεκεν, στο Σύλλογο κατά την εκδρομή μας στη Μεσήμβρια στις 20-23 Οκτωβρίου 2011, αποτελεί δε τη διδακτορική
διατριβή της συγγραφέως).
Δρ Ερατώ Ζέλλιου-Μαστοροκώστα, Σαράντος Παυλέας, Ο υπαρξιακός ποιητής με τον ωκεάνιο στίχο. Εκδόσεις

Η έκδοση του επόμενου 10ου τεύχους
Το επόμενο δέκατο τεύχος του περιοδικού μας θα κυκλοφορήσει
περί τα μέσα Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2012.
Παράκληση οι εργασίες να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου 2012.
Ενημερωτικά: Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα φυλάσσονται
στο αρχείο του Περιοδικού για τα επόμενα τεύχη.
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Η επικοινωνία μαζί σας

Μάθετε να διαβάζετε τα μηνύματα στο κινητό σας
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. 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 των 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 μάθουν να τα διαβάζουν οι ίδιοι.

Κυκλοφόρησε ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
Περολαμβάνει τα τεύχη των ετών 2009 και 2010 και διατίθεται από τα γραφεία του Συλλογου στην τιμή
των 25 ευρώ. Τηλέφωνο παραγγελιών 2310/304-191 και 6972/984506. Αρμόδιος ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Πάνος Βερροιώτης.

Πρόβλημα στην αποστολή του περιοδικού
Ο τρόπος διεκπεραίωσης του Περιοδικού μας άλλαξε.
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 πληρώνουμε 91 λεπτά. Σκεφθείτε τώρα πόσο δυσβάστακτη είναι η επιβάρυνση του ταμείου του Συλλόγου, τη στιγμή που στέλνουμε ταχυδρομικά 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 την Εστία του Συλλόγου ή από τους ορισμένους
εκπροσώπους μας στις κομωπόλεις και στα χωριά μας.

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, 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. (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.

280
μέλη δεν έχουν εξοφλήσει ακόμα τη συνδρομή τους.
Ο Σύλλογος μεγάλωσε, έχει πολλά τμήματα, πολλές δράσεις που συνεπάγονται πολλά έξοδα.
Στηρίξτε μας. Δεκα πέντε ευρώ είναι αυτά.

Α ρ . Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ΑΤ Ε 2 3 3 0 1 0 1 3 9 8 1 5 8
Η είσπραξη των συνδρομών από 1 - 11 - 2011 ανετέθει με απόφαση του Δ.Σ. στη συνεργάτιδα
του Συλλόγου κ. ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΟΥ
Τηλ. 2310/905-993 και 6979/910-850 την οποία μπορείτε να καλείτε στο σπίτι ή στο γραφείο σας για την
οικονομική σας τακτοποίηση.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Έτος ιδρύσεως 1903
Μαντώς Μαυρογένους 23 – Τ.Κ. 542 49
Τηλ. 2310/323-839. Φαξ 2310/326-108
Κινητά: 6946/470-157

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2011
Αριθμ.πρωτ. 105

Θέμα μόνο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού καλούμε όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του Συλλόγου
στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΤΙΑ του Συλλόγου ( Μαντώς
Μαυρογένους 23, Νέα Ελβετία) την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως
• Έκθεση πεπραγμένων του δ.σ.
• Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2010
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Έλεγχος πεπραγμένων - Προτάσεις
• Έγκριση ή μη των πεπραγμένων
• Τροποποίηση του καταστατικού
• Απονομή τιμητικών διακρίσεων
• Κοπή βασιλόπιτας

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει,
η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 την ίδια ώρα (11.00΄)
στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα της Η.Δ.
και με οσαδήποτε μέλη βρεθούν παρόντα.
Για τη διευκόλυνση στην πληρωμή των συνδρομών και επαναβεβαίωση των στοιχείων, ο Ταμίας και ο
Γραμματέας του Συλλόγου θα βρίσκονται στην ΕΣΤΙΑ από ώρα 9.30΄π.μ.
Η παρουσία όλων στη Γεν. Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Καρτσιώτης
6936/950-188

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη
Πάνος Βερροιώτης, αντιπρόεδρος
Αβραάμ Παπαδόπουλος, ταμίας
Ζηνοβία Πάχτα, έφορος
Θεόδωρος Τσαμούρης, μέλος
Ιωάννης Σαμαράς, μέλος
Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλος
Ζαφείριος Οικονόμου, μέλος
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Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Κοτσάνης
6946/470-157
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Ανακοίνωση

Ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός
του Παγχαλκιδικού
θα γίνει

την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012
(Κυριακη του Ασώτου)
ώρα 13.30 μεσημέρι
στο ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ
Τηλέφωνα πληροφοριών 2310 203320 και 6974755805 κ. Άγγελος Γαλαρνιώτης

Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ 20 ΕΥΡΩ,
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ: (ΜΟΥΣΙΚΗ, ΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΟ (1/2 ΦΙΑΛΗΣ) Κ.Λ.Π.

Για δηλώσεις και κρατήσεις υπεύθυνος ο κ. Γιάννης Κοτσάνης τηλ.: 2310 424331 και 6936950188
Δεκτά δώρα για τη λαχειαγορά (στον ίδιο).
Σημ. Το ξενοδοχείο για τη μετάβασή μας εκεί θα διαθέσει το λεοφωρείο του που θα ξεκινήσει ώρα 12.30
από το τέρμα Βούλγαρη. Μνημείο Χάψα

Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 8.9.2011 μέχρι 15.11.2011
Αριθμός
Μητρώου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Κυριαφίνης Δημήτριος
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Γούλα Αναστασία
Δερμεντζής Γεώργιος
Γεωργιόπουλος Κων/νος
Ζαμπόκας Πέτρος
Καδή Στυλιανή
Χαραυγή Δούκα Ζαφείρω
Συρόκου Χαρίκλεια
Κωνσταντινίδου Αφροδίτη
Προύσα Θεοδώρα
Χατζητζίβας Γεώργιος
Κιοσέ Ειρήνη
Σκαρλή Κυριακή
Λαμπρινός Ιωάννης
Βούλτσιου Δήμητρα
Βαμβακά - Δραΐνα Ιωάννα
Παπαχρήστου Χρήστος
Γιαννούσης Ιωάννης

Βράσταμα
Θεσσαλονίκη
Βασιλικά
Λακκιά
Θεσσαλονίκη
Ν. Μουδανιά
Αρναία
Πολύγυρος
Νικήτη
Θεσ/νίκη
Θεσ/νίκη
Γαλάτιστα
Θεσσαλονίκη
Βασιλικά
Αρναία
Πολύγυρος
Πολύχρονο
Ιερισσός
Αρναία

1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027

Αριθμός
Μητρώου

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ντελή Ζωή
Σαρδελλά Ευφροσύνη
Φαντοπούλου Βαρβάρα
Παπαβραμίδου Μαγδαληνή
Γαβριλάκη Ανδρομάχη
Παυλίδης Νικόλαος
Κουλακιώτη Μερόπη
Σαρόγλου Χαράλαμπος
Δημητρακούδη Μάγδα
Ιωαννίδου Καίτη
Στογιάνη Εύη
Αρφανάκη Θεώνη
Σιώμη Σοφία
Ψαθά- Πετροπούλου Ελένη
Πολάκη Κωνσταντία
Ταβουλάρη Αναστασία
Λάσκου - Φυλάκη Ευθαλία
Μπίκου Μαρία

Παλαιοχώρα
Βαρβάρα
Πευκοχώρι
Πευκοχώρι
Αγ. Παρασκευή
Πορταριά
Πολύγυρος
Ν. Μουδανιά
Ταξιάρχης
Νικήτη
Ν. Πλάγια
Ποτίδαια
Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Ν. Μουδανιά
Ελαιοχώρια
Ν. Πλάγια
Νικήτη

1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045

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 ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Φέτος λειτουργούν κανονικά 3 τμήματα
ΧΟΡΩΔΙΑ (Κάθε Τρίτη 20.30’ – 22.00’)

Μαέστρος: Καλαΐτζής Νίκος, 2310 309 940 . Χορωδοί: Ασπρικίδου, Βαλιάνου-Αλωπ. Ελένη, Βογδανου Αναστασία, Βογιατζή Τασούλα, Γιαννακάρη Μαρία, Γρηγορίου Γρηγόρης, Γρηγορίου Καλιόπη, Γρίβα
Μαρία, Δαλκιράνης Χρήστος, Εμμανουήλ Άννα, Ζαχοπούλου Χρυσάνθη, Ζιούπος Γεώργιος, Καλτσού
Νίκη, Καντρατσιώτου Ελένη, Καραγιάτη Βασιλική, Καραμίχος Ιώαννης, Καραμίχου Μαρία, Καραμπούτα
Αλεξία, Καραμπούτας Δημ, Καρτσούνη Ασπασία, Κατραντσιώτης Ελευθέρ., Κατσούλη Μαρία, Κομνιανίδου Άννα, Κοντογιαννοπούλου Α., Κορωνάκου Άννα, Κουκούτσης Νικόλαος, Κουρμπανίδου Βασιλική,
Κυργιαφίνη Άννα, Κωνσταντινίδου Σοφία, Κωστοπούλου Μάχη, Παρδάλη Άννα, Πάχτα Άννα, Πάχτα Ζηνοβία, Πετρίδης Βασίλειος, Πουμάκης Αθανάσιος, Ράλλη Μαρία, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαρά Αθανασία,
Σαμαράς Νικόλαος, Σαρδελλά Φρόσω, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σούστα Αναστασία, Συρόκου Χαρίκλεια,
Τσακμάκη Ελευθερία, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσαμούρης Θεόδωρος, Τσαμουρτζή Μαρία, Τσαμουρτζής
Αθανάσιος, Τσιάλτα Γλύκα, Τσίκουλας Ιωάννης.
Υπεύθυνος τμήματος: Θεόδωρος Τσαμούρης, μέλος του Δ.Σ. τηλ. 6971 897 214
Σημ. Η χορωδία θα εμφανιστεί μαζί με άλλες τέσσερις χορωδίες στη 2η Συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής
στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου, το Σάββατο 17-12-2011 και ώρα 19.00.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (Κάθε Τρίτη 19.00’ – 20.15’)

Χοροδιδάσκαλος: Φλώρος Θεόδωρος, 2310 343 570. Χορευτές: Αδαμούδη Βικτωρία, Αλωπούδη
Ελένη, Αρφανάκη Θεώνη, Βαγκλή Αθανασία, Βεζυρτζή Δήμητρα, Γαβριλάκη, Γιαννακάρη Μαρία, Γκιουζέπα Μαρία, Δάφφα Αναστασία, Δημητρακούδη Κατερίνα , Ζιούπου Χρύσα, Καΐμάκη Μαλαματή, Κακαρίκα Στέλλα, Καλτσού Νίκη, Καραμούζη Γεωργία, Καραμούζης Χρήστος, Κατραντσιώτου Ελένη, Κεφανιοπούλου Βαρβάρα, Κοντογιαννοπούλου Α., Κουκούτσης Νικόλαος, Κουτσιαφάλα, Κυπαρισσά Τούλα,
Κωστοπούλου Ανδρομάχη, Λουκίδου Ράνια, Λυρτζής Αστέριος, Μανωλάκη Δήμητρα, Μήτσιος Αθανάσιος, Μπινομάκη Ελένη, Νουκάρη Ελενη, Ντελή Ζωή, Παλαιοχωρήτου Αικατερίνη, Παπαβραμίδου Μάγδα,
Παπαδημητρίου Μένη, Παπαδοπούλου Άννα, Παπατζίκου Άννα, Παρδάλη Άννα, Παυλίδης Νικ., Πάχτα
Ζηνοβία, Πολάκη Κων/ντια, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαλέκη Μαίρη, Σαμαρά Αθανασία, Σαμαράς Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Γιώργος, Στοΐλη Παναγιώτα, Τσιάλτα Γλύκα, Τσότσου-Κυριαφίνη Άννα, Φανιοπούλου
Βαρβάρα, Φλώρου Σοφία, Χαλκιά Νίκη, Ψαθά-Πετροπούλου Ελένη.
Υπεύθυνη τμήματος: Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλος του Δ.Σ. τηλ. 6932 474 037
Σημ. Το χορευτικό θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στον ετήσιο χορό μας στις 12 Φεβρουαρίυ 2012, ώρα
13.30’ στο Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
(Κάθε Πέμπτη 18.00’ – 19.00’ και 19.00’ – 20.00’)

Διδάσκει η κα Άννα Κομνιανίδου. Συμμετέχουν: Αρφανάκη Θεώνη, Γιαννακάρη Μαίρη, Δημητρακούδη Μαγδαληνή, Δημητρακούδη Καίτη, Ιωαννίδου Καίτη, Κοτσάνη Βικτωρία, Κουτσού Άννα, Κυπαρισσά
Τούλα, Μπίκου Μαρία, Μπινομάκη Ελένη, Νικολαίδου Βάσω, Ντελή Ζωή, Σαμαρά Ολυμπία, Σαρδελλά
Φρόσω, Στογιάννη Έυη, Σώμη Σοφία, Τσεπέλη Βάσω , Τσιάλτα Γλύκα.
Υπεύθυνοι τμήματος:Πάχτα Ζηνοβία, μέλος του Δ.Σ. τηλ. 6937 313 294, Ανδρομάχη Κωστοπούλου, έφορος - μέλος του Δ.Σ. τηλ. 6932 474 037
Σημ. Το τμήμα αυτό κατασκευάζει κοσμήματα αλλα και στολίδια για το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Την
άνοιξη θα γίνει έκθεση των έργων στην εστία του Συλλόγου.

Σημειώνεται επίσης ότι η φοίτηση και στα τρία τμήματα πρέπει να είναι τακτική,
εκτός εάν λόγοι υγείας δικαιολογούν την απουσία.
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ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στο κέντρο της Χαλκιδικής δεσπόζει ο ΟΡΕΙΝΟΣ
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ, περιοχή κατάφυτη, περιοχή ασύγκριτης ομορφιάς, με μαγευτική θέα προς κάθε
κατεύθυνση. Στην πλαγιά του, εκεί που σμίγουν όλοι οι
γραφικοί δρόμοι του βουνού, είναι κτισμένος ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ.
Παραμονή του Πολιούχου και Προστάτη του χωριού
Αρχαγγέλου Μιχαήλ (7-11) κι αμέσως μετά το τέλος
του Πανηγυρικού Εσπερινού, με συνεργασία όλων των
φορέων του χωριού μας, πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά η εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ TOY ΕΛΑΤΟΥ» με σκο– Διατηρούν τους νέους ανθρώπους στο χωριό τους και
γιατί το φυσικό έλατο βοηθά στην τοπική οικονομία,
μιας προέρχεται από ιδιωτικές καλλιέργειες
– Γιατί το φυσικό έλατο δίνει στο σπίτι την αίσθηση της
Φύσης
– Γιατί είναι βιοδιασπόμενο και άρα ανακυκλώνεται εύκολα, σε αντίθεση με το τεχνητό που έρευνες αποδεικνύουν ότι επιβαρύνει δεκαπλάσια το περιβάλλον, από το χρόνο ζωής του

πό να σηματοδοτηθεί η έναρξη των εργασιών της κοπής
των ελάτων προς διάθεση στις αγορές της Ελλάδος.
Η προετοιμασία άρχισε με στήσιμο στολισμένων ελάτων ένθεν και ένθεν του δρόμου και σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από την πλατεία του χωριού.
Πλήθος κατοίκων και επισκεπτών παραβρέθηκαν
μαζί με τοπικές Αρχές στην εκδήλωση. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από το Χολομώντα και ειδικότερα
από τον Ταξιάρχη πρόκειται να διακινηθούν περισσότε– Γιατί καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του και πριν κοπεί αποτελεί παραγωγική πηγή οξυγόνου και τμήμα
της χλωρίδας με ευεργετικές επιδράσεις στη ζωή άλλων οργανισμών
– Τέλος γιατί πάντα στη θέση ενός κομμένου δέντρου
φυτεύουν δύο
Καλά Χριστούγεννα με ένα φυσικό έλατο στολισμένο
χωρίς φόβο, χωρίς τύψεις αλλά με την ικανοποίηση ότι
αυτή η καλλιέργεια προσφέρει στο περιβάλλον τα μέγιστα»
Αστέριος Λυρτζής
Πρόεδρος Συλλόγου Απανταχού Ταξιαρχιωτών
ρα από 50.000 φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, σε τιμές καθηλωμένες λόγω της κρίσεως. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα σχεδόν το 90% του ενεργού πλυθησμού
των κατοίκων του Ταξιάρχη ασχολείτε με την καλλιέργεια των ελάτων.
ΟΙ ΕΛΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΤΟ ΓΙΑΤΙ:
– Καλλιεργούν τα άγονα χωράφια και τα μετατρέπουν
σε δάσος
– Διατηρούν τη παράδοση και προστατεύουν το δάσος

