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ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος μεγάλωσε ήδη πολύ. Τα 
μέλη του  διπλασιάστηκαν και  συνεχώς αυξάνονται. Με 
την ευχέρεια εξάλλου που παρέχει  η περυσινή τροπο-
ποίηση του Καταστατικού, να εγγράφονται πλέον, ως  
μέλη, όλοι οι Χαλκιδικιώτες, από όλα τα χωριά και τις 
κωμοπόλεις της Χαλκιδικής(1), αλλά και όσοι άλλοι 
συγγένεψαν με τη Χαλκιδική ή βρίσκονται για  χρόνια 
σ’ αυτήν  και ζουν μαζί μας, προβλέπεται τα μέλη να αυ-
ξηθούν ακόμα περισσότερο.

Προκύπτει αμέσως η ανάγκη εφαρμογής μέτρων για 
την καλύτερη επικοινωνία της Διοίκησης με τα μέλη και 
των μελών με τη Διοίκηση, για πληρέστερη και αμφί-
δρομη ενημέρωση, ώστε η συμμετοχή στις εκδηλώσεις, 
στις δράσεις, στην κυκλοφορία του Παγχαλκιδικού Λό-
γου και στη στήριξη των πολιτιστικών και πνευματικών 
δραστηριοτήτων των αδελφών τοπικών πολιτιστικών 
Συλλόγων να είναι ουσιαστική και εύκολη. 

Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι είναι ανάγκη να βρεθεί 
ένας τρόπος επικοινωνίας γρήγορος, άμεσος και απο-
τελεσματικός. Βέβαια, ήδη από πενταετίας, έχει καθιε-
ρωθεί η επικοινωνία με SMS, δηλαδή με μηνύματα μέσω 
κινητών τηλεφώνων. Το μέτρο αυτό διευκόλυνε και δι-
ευκολύνει πάρα πολύ, αλλά όχι όλους, λόγω της άγνοι-
ας χειρισμού του κινητού από μια μερίδα αποδεκτών και 
λόγω του τηλεγραφικού-συντομότατου χαρακτήρα του 
μηνύματος.  Στη συνέχεια ήρθε η ενημέρωση με το πε-
ριοδικό αλλά και αυτή δεν έχει τη φρεσκάδα της αμεσό-
τητας και της επικαιρότητας, αφού αυτό εκδίδεται κάθε 
τρεις μήνες.

Η ενημέρωση εξάλλου με εγκυκλίους, όπως τα πα-
λαιότερα χρόνια, είναι πλέον  αδύνατη λόγω του μεγά-
λου αριθμού των φακέλων, που χρειάζεται να ετοιμά-
ζονται κάθε φορά, αλλά και της μεγάλη δαπάνης των 
ταχυδρομικών που απαιτείται.

Πέρα από αυτά αντιληφθήκαμε ότι είναι ανάγκη να 
δώσουμε την ευχέρεια στα μέλη, αλλά και στους τοπι-
κούς φορείς να επικοινωνούν «προσωπικά» με το Σύλ-
λογο, να συνομιλούν μαζί του, να ενημερώνουν και να 
ενημερώνονται  και να νιώθουν τη ζεστασιά που χαρίζει 
η προσωπική επικοινωνία.

Γενικά ως διοίκηση του Συλλόγου επιθυμούμε νε 
βρεθούμε πιο κοντά στους Χαλκιδικιώτες και στη Χαλ-
κιδική, πιο κοντά στους Συλλόγους και τους άλλους 
φορείς της, πιο κοντά στην κοινωνία, όπου ζούμε, για 
να αφουγκραζόμαστε καλύτερα τον παλμό της και να 
προβάλλουμε και να προωθούμε το ιστορικό, το πολιτι-
στικό, και όχι μόνο, πρόσωπό της αποτελεσματικότερα.

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ιδρύονται παραρτήματα του Συλλόγου
σε ολη τη Χαλκιδική

Νέα οργανωτική δομή του Παγχαλκιδικού. 
Για το λόγο αυτόν το Δ.Σ. εφαρμόζοντας  τη διάταξη 

του άρθρου 25 του Καταστατικού αποφάσισε και ίδρυ-
σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στις κωμοπόλεις και στα χωριά 
της Χαλκιδικής, ( σε πρώτη φάση στις έδρες των πρώην 
Καποδιστριακών Δήμων, και σε δυο ακόμα κωμοπόλεις), 
που αναγράφονται στον κατάλογο που ακολουθεί. Σε 
κάθε Παράρτημα υπάγονται και τα γύρω χωριά που ως 
Δημοτικά Διαμερίσματα ανήκαν στον οικείο Καποδι-
στριακό Δήμο.

Σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ορίστηκε, ως  ΑΝΤΙΠΡΟ-
ΣΩΠΟΣ του Συλλόγου, επίλεκτο τακτικό μέλος που 
διαμένει εκεί, ο οποίος θα εκπροσωπεί τη Διοίκηση 
σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό και  ορίζει 
το Δ.Σ. Τα ονόματα των αντιπροσώπων με τα τηλέφω-
να είναι καταχωρημένα στον κατάλογο που ακολουθεί. 
Η θητεία των αντιπροσώπων ακολουθεί τη θητεία του 
Δ.Σ.

Σε κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ επίσης καθορίστηκε και ένας 
ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (κατάστημα, γραφείο κλπ.), όπου 
θα στεγάζεται-φιλοξενείται το Παράρτημα και όπου 
μπορεί ο καθένας  να συναντήσει τον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-
ΠΟ και να συνομιλήσει μαζί του για ό,τι τον απασχολεί 
ή τον ενδιαφέρει, να πραγματοποιήσει μια εγγραφή, να 
αφήσει το μήνυμά του, να καταθέσει τη συνδρομή του, 
να παραλάβει το περιοδικό,  να παραλάβει το πρόγραμ-
μα των προσεχών εκδηλώσεων ή να δηλώσει συμμετοχή 
σε αυτές (π.χ. εκδρομές) κλπ. κλπ. 

Τα Καταστήματα αναφοράς προσφέρονται ευγενικά 
και δωρεάν από τους ιδιοκτήτες τους για τη φιλοξενία 
των Παραρτημάτων, προκειμένου να στηριχθεί η νέα δι-
οικητική δομή. Γι’  αυτό μόνο ευχαριστίες τους πρέπουν.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ έρχεται σε επαφή  και με τους 
άλλους αδελφούς Πολιτιστικούς Συλλόγους, οι οποίοι 
αποτελούν τα βασικά κύτταρα του πολιτιστικού μας 
κορμού, αλλά και με τους  άλλους κοινωνικούς φορείς 
της περιοχής, ενημερώνεται σχετικά με τις δράσεις τους, 
διερευνά τρόπους συνεργασίας για κοινές εκδηλώσεις, 
στη βάση πάντα της ισοτιμίας και συνοδεύει το Δ.Σ. 
στις επισκέψεις του στους φορείς του Παραρτήματος. 

Εδώ σημειώνεται για άλλη μια φορά η διακήρυξη: 
Κάθε Χαλκιδικιώτης πρέπει πρώτα να είναι μέλος του 
Συλλόγου του χωριού του,  ο οποίος φροντίζει για τα το-
πικά  πολιτιστικά πράγματα, και όχι μόνο,  και ύστερα-
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παράλληλα να είναι μέλος του Παγχαλκιδικού, ο οποίος 
μεριμνά για τα ευρύτερα θέματα της Χαλκιδικής.

Παραθέτουμε αμέσως πιο κάτω το σχετικό άρθρο του 
σημερινού Καταστατικού, το οποίο προστέθηκε με την  
περυσινή τροποποίηση, και αποτελεί τον κανονισμό 
λειτουργίας των Παραρτημάτων, μέχρι συντάξεως του 
οριστικού κανονισμού:  

                                                  
΄Αρθρο 25ο

Ορισμός εκπροσώπων, ίδρυση παραρτημάτων σε πό-
λεις και χωριά

Ο Σύλλογος,  σε πόλεις και χωριά της  Χαλκιδικής, της 
πόλης της Θεσσαλονίκης και όπου αλλού στην ημεδαπή 
ή στην αλλοδαπή κρίνει πρόσφορο, δημιουργεί Παραρ-
τήματα και ορίζει Εκπροσώπους του, με σκοπό να  απο-
τελούν συνδέσμους  της περιοχής εκείνης με το Σύλλογο, 
για αμεσότερη επικοινωνία των μελών με το Δ.Σ. , για την 
εγγραφή νέων μελών, για αμφίδρομη ενημέρωση, για τη 
διακίνηση του Παγχαλκιδικού Λόγου και των άλλων μη-
νυμάτων του Συλλόγου, για την διευκόλυνση των μελών 
στην οικονομική τακτοποίησή τους (καταβολή συνδρο-
μών), για τη διευκόλυνση των μελών  προς  συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την πληροφόρηση του 
Δ.Σ. σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε 
περιοχής και ό,τι άλλο ήθελε καθορίσει το Δ.Σ.  Οι Εκ-
πρόσωποι, των οποίων τα ονόματα ανακοινώνονται από 
τις σελίδες του Παγχαλκιδικού Λόγου, ώστε να τους γνω-
ρίζουν τα μέλη,  επικοινωνούν συχνά με τον πρόεδρο του 
Συλλόγου και μετέχουν όποτε κληθούν, στις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι στο Καταστατικό 
του 1914 με τα άρθρα 1 και 29 ο Παγχαλκιδικός Σύνδε-
σμος (τότε) έθετε σε άμεση προτεραιότητα την ίδρυση 
παραρτημάτων:

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Ίδρυσις εις εκάστην κωμόπολιν και χωρίον της Χαλ-
κιδικής παραρτήματος του Συνδέσμου, μεριμνώντος δια 
παν αφορώντην ευημερία των κατοίκων, ευρισκομένου 
δε εις τακτικήν επικοινωνίαν μετά του εν Θεσσαλονίκη 
κέντρου του Συνδέσμου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με τη  νέα διοικητική δομή ο Παγχαλκιδικός Σύλλο-

γος βγαίνει πλέον από τα στενά όρια της Θεσσαλονί-
κης, αγκαλιάζει όλη τη Χαλκιδική, είναι πανταχού πα-
ρών και γίνεται πραγματικά ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ. Τώρα 
είναι πλέον καιρός για αθρόα εγγραφή  νέων μελών, 
ώστε ο Παγχαλκιδικός να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτε-
ρο κύρος και δύναμη, ώστε να συμβάλλει στην ανάδειξη 
και ανάπτυξη του υπέροχου τόπου μας, της Χαλκιδικής 
μας. Για την επιτυχία αυτού του στόχου, πολλές ελπίδες 
στηρίζουμε  στους αντιπροσώπους των Παραρτημάτων, 
οι οποίοι είναι πρόσωπα επιλεγμένα, υψηλού κοινωνι-
κού κύρους.  

Τέλος σημειώνεται ότι μετά την  εφαρμογή και λει-
τουργία της νέας δομής για μια συλλογική περίοδο, το 
Δ. Σ., από κοινού με τους Αντιπροσώπους, θέλει εκπο-
νήσει τον οριστικό Κανονισμό λειτουργίας του θεσμού, 
αφού λάβει υπόψη  τις προτάσεις και τα προβλήματα 
που θα προκύψουν από την λειτουργία του.   

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(1) Ως Χαλκιδική νοείται ο ιστορικός χώρος ό οποίος 
συμπίπτει με τα όρια  της Χαλκιδικής χερσονήσου (άρ-
θο24 του Καταστατικού). ΔηλαδήΧαλκιδική είναι ό χώ-
ρος κάτω από την οριογραμμή που αρχίζει από το μυχό 
του Θερμαϊκού, περνά τις λίμνες Αγ. Βασιλείου και Βόλ-
βης και καταλήγει στο Στρυμονικό  κόλπο. Διευκρινίζεται 
ότι άλλα είναι τα όρια του Νομού Χαλκιδικής που ορίζο-
νται εκάστοτε από τις κυβερνήσεις με διοικητικές πράξεις 
και άλλα τα όρια της Χαλκιδικής ως γεωγραφικής ενότη-
τας, ως ιστορικού τόπου.

Η Β’ ΦΑΣΗ

Σε δεύτερη φάση η οργανωτική δομή θα προχωρήσει 
με ορισμό «εκπροσώπων» σε όλα τα χωριά της Χαλ-
κιδικής, ώστε η επικοινωνία, να διευκολυνθεί ακόμα 
περισσότερο.
Όσοι επιθυμούν να εκπροσωπήσουν το Σύλλογο στον 
τόπο τους, μπορούν να το δηλώσουν από τώρα.

Το Δ.Σ. 
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α)α Οι έδρες των   
Παραρτημάτων

Οι αντιπρόσωποι                       Σημεία αναφοράς
με  τα τηλέφωνά τους                των Παραρτημάτων

1. Άγ. Νικόλαος
Σμάγας Δημήτριος                Καφέ - Μπουγάτσα Ελευθ.Σαραφιανού
6942095999                           2375031558  (κεντρικήπλατεία)

 
  2. Αρναία

Παντελής Ζωγράφος             Εμπορικό κατάστημα Γιαννούση
6956140450                          2372022209(παραπλεύρως Δασαρχείου)

3.
Γαλάτιστα Σουάνης Αστέριος               Κατάστημα νεωτερισμών ιδίου

6978262440                         2371031201 (πλησίον γραφ.Κοινότητας)

4. Ιερισσός
Ταλέας Φώτιος                       Γραφείο ιδίου Ν. Ρόδα
6944758623                             237731644

5. Κασσάνδρεια
Παραλής Νικόλαος              Φαρμακείο ιδίου (στον πεζόδρομο)
2374022475                           2374022474

6. Ν. Καλλικράτεια
Μακαρίτης Βασίλειος          Βιβλιοπωλείο Νικ Μπούρμπουλα
6944343868                          2399021885    (κεντρική πλατεία)

7. Ν. Μαρμαράς
Γκισγκής Χρήστος                 Κοινοτ.κατάστημα Ν. Μαρμαρά
6977447848                            2375071242

8. Ν. Μουδανιά
Χατζηπαπάς Αθανάσιος      Βιβλιοπωλείο Οιωνός
6976762043                         2373025139 (πλησίον κεντρ. πλατείας)                     

9. Ν. Τρίγλια
Οικονομίδης Αλέξ.               Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ
6976238375                          6948725569 (Ελένη Γκίκογλου)

10. Νικήτη
Κωστίκας Στυλιανός              Γραφ. Ασφαλειών ιδίου                                                                                          
6974792466                          2375022164 (έναντι εισόδου Δημ. Σχολ.)

11.
Ορμύλια Γκαρλής Βασίλειος              Βιβλιοθήκη τ. Δήμου Ορμύλιας

6973557907                          2371351040 (στο Δημαρχείο)

12.
Παλαιόχωρα Μπαμπαΐτης Χρήστος          Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ

 6976601853                         2371061210 ( Δημ. Τζάγιας)

13.
Παλλήνη
 (Πολύχρονο)

Βαμβακάς Αστέριος             ΚΑΠΗ Πολυχρόνου
 6974486323                         2374051683

14. Πολύγυρος
Κανατάς Ιωάννης                Κατάστημα τυροκομικών Αντ. Βερροιώτης
 6945822836                        2371022204 Κων/πόλεως 15, Πολύγυρος
Διαμαντουλάκης Γ.             Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου
 6977007729                        2371021420 (ισόγειο Δημαρχείου)

15. Συκιά
Ντέμπλας Κυπαρίσσης      Κοινοτικό κατάστημα Συκιάς
6973399092                          2375350200

16. Βασιλικά
Σαμαράς Αστέριος              Καφενείο Γεωργ. Νικολούδη
6978279448                         2396022738 (κεντρική πλατεία)   

17. Επανωμή
Λάτσιος Γρηγόριος              Φαρμακείο Πράτανου-Λάτσιου Γερακίνα
6944450896                          2396041240  (κεντρική πλατεία)   

18. Ζαγκλιβέρι
Μπαλμπάτσης Άγγελος        Εστιατόριο «Πλάτανος»
6974372972                          2393031390  (κεντρική πλατεία)   

Σημ.: Απ’ τους Αντιπροσώπους και τα «Σημεία αναφοράς» θα προμηθεύεστε στο εξής το περιοδικό, 
θα ενημερώνεστε για ό,τι σας ενδιαφέρει και θα αναφέρετε ό,τι σας απασχολεί. Σ’αυτούς μπορείτε να 
καταβάλετε τις συνδρομές σας και να προμηθεύεστε «αιτήσεις εγγραφής» για νέα μέλη.

Τα Παραρτήματα και οι Αντιπρόσωποι 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου στη Χαλκιδική από 1-9-2013
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ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος-Ποιητής

«Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθ-
σημανή τω χωρίω, κηδεύσατέ μου το σώμα και συ Υιέ και 
Θεέ μου παράλαβέ μου το πνεύμα». 

«Τὶ σὲ καλέσωμεν, ὧ Κεχαριτωμένη; 
Ἁγνήν, Μητέρα; ὅτι ἔσχες σαις ἁγίαις ἀγκάλαις Υἱόν, 

τὸν πάντων Θεόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν.»  ( Ώραι)

Συχνά, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, η Εκκλησία 
μας προτρέπει να τιμήσουμε με δοξαστικούς αίνους την « 
Πλατυτέραν των Ουρανών», επικαλούμενη τον μεσολα-
βητικό της ρόλο για τη σωτηρία μας. Στην επίκληση της 
Παναγίας εγείρουμε το φθαρτό μας σώμα, για να απονεί-
μουμε το βαθύ σεβασμό 
μας και να καταθέσου-
με στα πόδια της την 
ανθρώπινη μικρότητα, 
την ελπίδα και τη γλυ-
κιά προσμονή της θείας 
μεσολάβησης.

Στις 15 Αυγούστου, 
με την Κοίμησή της, 
σύμπασα η Χριστιανο-
σύνη κλίνει ευλαβικά 
το γόνυ και εκ βάθους καρδίας αναπέμπει μελίρυτους 
ύμνους στη Χάρη Της με επαναλαμβανόμενη την ιλα-
στήρια επωδό « Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».

Σε καμιά ενδεχομένως χώρα της Ορθοδοξίας η Κοί-
μηση της Θεοτόκου δεν έχει τον πάνδημο λατρευτικό 
χαρακτήρα που έχει στην Ελλάδα. Σε κλίμα ιδιαίτερης 
κατάνυξης και συναισθηματικής φόρτισης βιώνουμε 
την πορεία, πρώτα της Παναγίας προς τον θάνατο («Τις 
εστίν άνθρωπος ος ζήσεται και ουχί όψεται θάνατον;») 
και στη συνέχεια τη θεία Μετάστασή Της, καθώς την φι-
λοξενεί η γη μόνο και μόνο για να την αγιάσει (« Γη μεν 
τη ση ταφή ηυλόγηται Παρθένε»).

Ο Κύριος με την ψυχή της Μάνας Του στα Άχραντά 
Του χέρια οδεύει προς τον Ουρανό, καθώς οι «άγγελοι 
εξίστανται σκοπούμενοι τον οικείον Δεσπότην γυναικεί-
αν ψυχήν χειριζόμενον» ( Δ’ Ωδη, Ιέ Κανόνας).

Η καλοκαιρινή Πασχαλιά της Κοίμησης μας αποσπά 
από την ραστώνη, για να ανοίξουμε τα βαριά μας βλέ-
φαρα που πασπαλισμένα με τη στάχτη της ανίας κλεί-
νουν, αδυνατώντας να συλλάβουν το ανυπέρβλητο μυ-
στηριακό κλίμα της Κοίμησης της Παναγίας που με το 
θάνατό Της νίκησε το θάνατο, ενδεδυμένη το νέο, αθά-

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.
ΕΟΡΤΩΝ ΕΟΡΤΗ, ΓΛΥΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

νατο, άυλο και πνευματικό σώμα που δεν είναι ορατό 
από τα σαρκικά ανθρώπινα μάτια, το σώμα που ενωμένο 
με την πανάγια ψυχή Της μετέστη προς τον Ουρανό.

Στην αυγουστιάτικη διάχυση των αρωμάτων, όπου σε 
απέραντες εκτάσεις της γης, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε λιβά-
δια, σε δάση, σ’ ερημονήσια και γκρεμούς πολύχρωμα ξεφυ-
τρώνουν με χίλιους τρόπους τα λουλούδια, η Παναγία του 
πόνου και των ιλασμών, άνθος μυρόπνοο του Παραδείσου 
παρακολουθεί τη ζωή μας με τα ανύσταχτα Μάτια Της, που 
καμιά φορά στις εικόνες Της δακρύζουν, για να μας υπενθυ-
μίζει τη ζωντανή γέφυρα με τη γήινή Της υπόσταση.

Απ’ άκρου σε άκρον η ελληνική γη ντυμένη την πολυ-
χρωμία των ανθέων στην αποθέωση της ομορφιάς τους, 

λιοσπαρμένη, ηλιο-
λουσμένη και αφημέ-
νη στη θωπεία της αύ-
ρας και των μελτεμιών, 
υποδέχεται με λα-
μπρότητα τη Λαμπρή 
του Καλοκαιριού, τη 
Θεία Κοίμηση και Με-
τάσταση της Θεοτό-
κου στους κόλπους 
του Υιού και Θεού της.

Στις 15 Αυγούστου η Παναγία ανανεώνει την αέναη 
παρουσία της στον ανθρώπινο πόνο, στα πάθη και τις 
σωματικές κακώσεις και μας καλεί να ενδυναμώσουμε 
την πίστη μας και να λουστούμε στο Φως Της.

Αναρίθμητα αγιοκέρια σιγολιώνουν με τον ανθρώπι-
νο πόνο μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της Μεγα-
λόχαρης. Σ’ αυτήν ακουμπά ο άρρωστος την υγεία του, 
η μάνα τις αγρυπνίες της, ο μοναχός την κλονισμένη πί-
στη του, ο γονιός την ευτυχία της οικογένειάς του, ο 
ολιγόπιστος τις υπαρξιακές του ανησυχίες, ο σπουδα-
στής την ανεπάρκειά του, ο πένητας την επιβίωσή του.

Αναρίθμητα χείλη ασπάζονται τις άγιες εικόνες Της. 
Αναρίθμητα μάτια τις θωπεύουν, αναρίθμητες ψυχές 
βρίσκουν απάγκειο στη γαλήνια συγχωρητική αγκαλιά 
της και την αγιάζουν, αναπέμποντας ύμνους, δοξολογί-
ες, μεγαλυνάρια. 

Κάθε προσφώνηση στην Παναγία και μια ψυχική εκ-
κένωση, ένας εξειδικευμένος πόθος, μια ασίγαστη πα-
ραμυθητική διάθεση και μια εξομοιωτική ταύτισή μας με 
τη Θεοτόκο Μαρία, τη σάρκα από τη σάρκα μας, την 
Υπεραγία των Αγίων. Στο εναγώνιο και ελπιδοφόρο αί-
τημα μας για την ολοκληρωτική, ψυχική και σωματική 
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*  *  *

μας εξάρτηση συχνά καταφεύγουμε στον παρακλητικό 
ψαλμό «Μη παρίδης τον άσωτον, ελπίς απηλπισμένων, 
ασθενών συμμαχία, θλιβομένων χαρά και αντίληψις». 

Είναι η Μεγαλόχαρη, η Μεσίτρια των αμαρτωλών, η 
προστάτιδα των αδικημένων, το λιμάνι, το καταφύγιο, το 
στήριγμα όσων με Θέρμη την επικαλούνται, η Ελεήτρια, 
η Γλυκοφιλούσα, η Γοργοεπίκοος, η Μάνα του κόσμου. 
Πάνω από επτακόσια είναι τα επωνύμια με τα οποία η ευ-
λαβής εφευρετικότητα των πιστών κοσμεί την Παναγία.

Δεν υπάρχει γωνιά της ελληνικής γης που να μην κο-
σμείται από ιερά προσκυνητάρια, εξωκκλήσια, μονα-
στήρια και μεγαλοπρεπείς ναούς στη Χάρη Της.

Καράβια φορτωμένα την πίστη των ανθρώπων ελλι-
μενίζονται στα αυγουστιάτικα αγκωνάρια της Ορθοδο-
ξίας, την Τήνο, την Πάρο, την Μυτιλήνη.

Πληγωμένα γόνατα, μαυροφορεμένες γυναίκες, χλω-
μά πρόσωπα θα σύρουν και φέτος το κομβόι των αν-
θρώπων, ανηφορίζοντας στην Παναγία της Τήνου, για 
να εναποθέσουν την ελπίδα της ίασης μαζί με τα ιερά 
τάματα του αδιεξόδου τους. Από το ταπεινό κερί, μέ-
χρι τα ασημένια καντήλια και τις ασημένιες απομιμήσεις 
ανθρώπινων άκρων. Εκατοντάδες τα πολύτιμα καντή-
λια των ναυτικών μας αιωρούνται κρεμάμενα, παρηγο-
ριά θρόισμα στις θαλασσοδαρμένες ψυχές τους.

Κάθε καντήλι και μια ναυτική τραγωδία, κάθε τάμα κι 
ένα ανθρώπινο δράμα.

Χιλιάδες τα ορθάνοιχτα μάτια που ικετεύουν την πα-
ρέμβαση της Παναγίας. 

Οι υμνογράφοι εξαντλούν τη φαντασία τους σε υψη-
λές ποιητικές αποδόσεις με τα ευωδιαστά λουλούδια του 
έμμετρου λόγου. Στην «Υψηλοτέρα των Ουρανών» αρ-
μόζει η υψηλότερη ποίηση. Και ο υμνογράφος του Ακα-
θίστου απεγκλωβίζει τα πιο ευγενικά ψυχικά του αποθέ-
ματα στην πιο θεόπνευστη υμνωδία όλων των εποχών, 

στην πιο αξιοπρεπή εκπροσώπηση του ανθρώπινου γέ-
νους ενώπιον της Κεχαριτωμένης . και μαζί με τον υμνω-
δό ενώνουμε κι εμείς, στην πιο ελπιδοφόρα συγχορδία, 
τις πάλλουσες από συγκίνηση φωνές μας, για να απο-
νείμουμε στην Κεκοιμημένη Παρθένο τους απογειωμέ-
νους χαρακτηρισμούς της : «Χρυσοπλοκώτατε Πύργε 
και δωδεκάτειχε Πόλις, ηλιοστάλακτε Θρόνε, καθέδρα 
του Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πώς γαλουχείς τον 
Δεσπότην» ( Εξαποστειλάριο, ήχος γ’).

Κι εκεί όπου ο λόγος αδυνατεί να αποδώσει τη μυ-
στηριακή Μετάσταση της Παναγίας, έρχεται η εικα-
στική Τέχνη να ιστορήσει, ορμώμενη από μια εσώτερη 
ψυχική καθοδήγηση, το δέος που διακατέχει τους Απο-
στόλους καθώς πλαισιώνουν τη μελλοθάνατη Μαρία. 
Φωτισμένοι αγιογράφοι με τη δύναμη του χρωστήρα 
σε στιγμές απόλυτης αυτοσυγκέντρωσης και ένθεου οί-
στρου απεικονίζουν την «εκ περάτων» συνάθροιση των 
Αποστόλων «περικυκλούντες την κλίνην τρόμω».

Στις μητέρες του Κόσμου λόγω του ρόλου τους έλα-
χε η ευλογία να τιμούν με βαθιά συναισθηματική έντα-
ση και ιερή κατάνυξη την Κοίμηση καθώς η Παναγία 
ενσαρκώνει με τον πιο ιδανικό τρόπο το γυναικείο πρό-
τυπο στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και το σύμβολο της 
ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας για την αν-
θρωπότητα.

Στη Μάνα λοιπόν όλου του κόσμου με τα χείλη των 
ευσεβών, γονυπετείς και ελάχιστοι, ας ψάλλουμε με συ-
ντριβή «Δέσποινα πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου 
και λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως».

Σε καιρούς χαλεπούς, όπου οι σωματικές και ψυχικές 
δυνάμεις μας εγκαταλείπουν και η απογοήτευση και το 
αδιέξοδο μοιάζουν μονόδρομος, ας αναφωνήσουμε «την 
πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτηρ του Θεού φύ-
λαξόν με υπό την Σκέπην Σου».

Πολλοί ἄνθρωποι, καί δυστυχῶς στήν πλειοψηφία 
τους νέοι, φρενάρουν τή σκέψη τους μέ τό μεταφυσι-
κό ζήτημα «ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε, γιατί ὑπάρχουμε, ποῦ 
πᾶμε», ἐκδηλώνοντας τά συναισθήματά τους μέ τήν 
γνωστή ἔκφραση «ἔχω ὑπαρξιακά προβλήματα». Τό ζή-
τημα ἀναγόμενο στό χρόνο εἶναι παρελθόν, παρόν καί 
μέλλον.

Καί σέ ὅ,τι ἀφορά τό παρελθόν καί τό μέλλον, οὐδέ-
ποτε θά πάρουμε λογική ἀπάντηση, διότι γιά μέν τό 

«ΟΥΚ ΗΛΘΕ ΔΙΑΚΟΝΗΘΗΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΙ ΚΑΙ 
ΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ ψΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΛΥΤΡΟΝ ΑΝΤΙ ΠΟΛΛΩΝ»

(Ματθ. κ΄ 28)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

μέλλον εἶναι προφανές, γιά δέ τό παρελθόν, καίτοι γνω-
ρίζουμε ὅτι προερχόμεθα ἀπό τούς γονεῖς μας, καί αὐτοί 
ἀπό τούς δικούς τους, δέν μποροῦμε νά ἀνατρέξουμε 
στήν ἀρχή, ἐπειδή ἡ ἀκολουθία αὐτή χωρεῖ στό ἄπειρον. 
Κάθε ἐπιμονή λοιπόν σ’ αὐτόν τόν λογισμό εἶναι παρα-
λογισμός.

Ἀπομένει λοιπόν ἡ ἀπάντησις γιά τό παρόν, τόν σκο-
πό δηλαδή γιά τόν ὁποῖον ὑπάρχουμε, διότι ἡ φύση καί 
γιά τά καθ’ ἡμᾶς ὁ Θεός «οὐδέν ἀτελές (ἄνευ σκοποῦ) 
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καί εἰς μάτην ποιεῖ».
Ἡ ἀπάντησις ἐδῶ ἔχει δοθεῖ μέ καταπληκτικά ἁπλό 

τρόπο ἀπό τόν Ἰησοῦ, ὅταν ἔπλυνε τά πόδια τῶν μα-
θητῶν του, οἱ ὁποῖοι ἄφωνοι καί ἀποροῦντες ἄκουγαν 
χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται τό πραγματικό νόημα καί 
διερωτῶντο, πῶς εἶναι δυνατόν ὁ Κύριος νά τούς πλένει 
τά πόδια.

Βρισκόμαστε λοιπόν ἐδῶ, γιά νά ὑπηρετήσουμε καί 
ὄχι νά ὑπηρετηθοῦμε καί νά ἀναλώσουμε μέχρι τέλους 
τήν ψυχική μας ἐνέργεια στό σύνολό της γιά τή λύτρω-
ση τῶν πολλῶν. Κάθε σκεπτικός καταναγκασμός γιά 
τό ζήτημα αὐτό εἶναι ἀνόητος καί παραλογικός καί γι’ 
αὐτό στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ σημειώμα-
τος ὑπογραμμίζω τό δυστυχῶς γιά τήν 
πλειοψηφία τῶν νέων ἀνθρώπων πού 
φρενάρουν τή σκέψη τους μ’ αὐτόν τόν 
λογισμόν.

Ἀλίμονο πού οἱ νέοι καταναγκάζουν 
τή σκέψη τους μέ αὐτόν τόν λογισμό, 
διότι αὐτό ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ στα-
σιμότητα στό παρόν καί προσκόλληση 
στό παρελθόν, πρᾶγμα πού σημαίνει, ὅτι 
παύουν νά ζοῦν, ἀφοῦ δέν τούς ἀπασχο-
λεῖ τό μέλλον.

Τό σημείωμα αὐτό τό γράφω, μέ 
ἀφορμή τήν τελευταία ἐπίσκεψή μου 
στό Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ Ἁγίου 
Ὄρους καί Ἀρδαμερίου στον μακαριστό 
Κυρόν Νικόδημον, ὀλίγον πρό τοῦ θα-
νάτου του, ὅταν μείναμε μόνοι, καί ἐνῶ εἶχε ἀντιληφθεῖ 
τόν ἐπερχόμενο θάνατο, μέ ρώτησε «καί τώρα κύριε 
Τσαμούρη ποῦ πᾶμε;», τοῦ ἀπάντησα μέ τήν επικεφα-
λίδα τοῦ σημειώματος, μέ κατενόησε πλήρως, μέ φίλησε 
καί συμπλήρωσα τήν ἀπάντηση, ὅτι διακονήσατε ἐπί 
μακρόν μέ πάθος καί νά κοιμηθεῖτε ἤσυχος.

Τώρα τό πρόβλημα συνίσταται στό πόσο εὔκολο εἶναι 
νά ἐφαρμοσθῆ ἡ εὐαγγελική αὐτή ἐντολή, ἀφοῦ ἀπό τή 
φύση του ὁ ἄνθρωπος, τό μέγιστον πού μπορεῖ νά ἀγα-
πήση τόν πλησίον του, εἶναι ὡς σεαυτόν, ὄχι πάνω ἀπό 
τόν ἑαυτόν του καί προηγεῖται πάντοτε ἡ ἱκανοποίηση 
τῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀτόμου, ἀπό τήν ἴδια τήν φύση του. 
Τό πρόβλημα εἶναι εὔκολο, ἄν ὅμως προηγηθῆ παιδεία 
ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία καί καταστῆ συνήθεια καί συ-
νείδηση, ὅτι ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἀτομικῶν του ἀναγκῶν 
θά προκύψη ἀπό τήν θεραπεία τῶν γενικῶν.

Αὐτό ἄλλωστε εἶναι  καί τό ἀνώτατον ἀγαθόν πού 
ἐπιδιώκει ὁ ἄνθρωπος μέσω τῆς κοινωνίας «τό πολιτικό 
ἀγαθό» πού εἶναι τό δίκαιο, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τό 
κοινό συμφέρον. Ὅμως αὐτό προϋποθέτει πολιτικό σύ-
στημα στήν κοινωνία πού νά ἐφαρμόζει τήν πραγματική 
πολιτική. Καί ἡ πραγματική πολιτική συνίσταται στήν 
πρακτική ἔκφραση τοῦ μέτρου καί τῆς ἀρετῆς καί τῆς 
στήριξης τῶν ἀξιῶν ἤ ἐπί τό αὐστηρότερο στήν τήρηση 
τῶν θεμελειωδῶν ἠθικῶν κανόνων.

Ἐν ὀλίγοις ἡ πολιτική πρέπει νά στηρίζεται στήν Ἀρε-
τή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ἱκανή καί ἀναγκαία νά στηρί-
ζη τόν πολιτικό στό δύσκολο ἔργο του, προκειμένου 
νά ἐξασφαλίσει κοινωνική ἠρεμία καί ἤμερη πολιτική 
ἔκφραση.

Δυστυχῶς ὅμως σήμερα ἐπικρατεῖ ἡ πολιτική τῆς κο-
λακείας, τοῦ πελατειακοῦ συστήματος, τῆς δοσοληψίας 
καί τῆς ἄνομης συναλλαγῆς, τῆς μή ἐφαρμογῆς τῶν νό-
μων ἤ τῆς κατ’ ἐπιλογήν ἐφαρμογῆς καί κυρίως ἐπικρα-
τεῖ τό δίκαιον τοῦ ἰσχυροῦ καί τό χειρότερο ὁ εὔκολος 
καί γρήγορος πλουτισμός ἀπό ἀπληστία. Ἐλλείπει ἐν 
ὀλίγοις παντελῶς τό στοιχεῖον τῆς Ἀρετῆς.

Καί ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά προκύ-
πτουν ὡς λογικό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς 
πολιτικῆς καί ταλαιπωροῦν τίς κοινω-
νίες καί ὄχι μόνον τή δική μας. Σ’ αὐτό 
δίνουν ἀπάντηση τόσο ὁ Μέγας Στα-
γειρίτης Ἀριστοτέλης, ὅσο καί ὁ Γάλλος 
Montesceu, μέ τό περίφημο μανιφέστο 
τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης. Λέγει λοι-
πόν ὁ Ἀριστοτέλης: «Ὅταν λείπει ἡ ἀρετή 
καί ἡ ὅποια κατεχόμενη δέν χρησιμοποι-
εῖται κατά φύσην ἀλλά κατ’ ἐκτροπήν.» 
Δηλαδή ὁ γιατρός δέν χρησιμοποιεῖ τήν 
ἰατρική γιά τήν ὑγεία, ὁ δάσκαλος τήν 
διδασκαλία γιά τήν παιδεία, ὁ στρατη-
γός τήν στρατηγική γιά τήν νίκη ἀλλά 
γιά τήν συλλογήν χρημάτων (κοινῶς 
φακελλάκια).

Τά ἴδια περιγράφει καί ὁ Montesceu στή Μανιφέστο 
του μέ πολύ χειρότερο τρόπο.

Χάνεται ἡ φιλοδοξία καί ὑπερέχει ἡ πλεονεξία.
Χάνεται ἡ ἐλευθερία μέ τούς νόμους καί ὑπάρχει ἡ 

ἀνομία.
Ὁ κανόνας θεωρεῖται καταναγκασμός.
Ἡ ἠθική ἐπιταγή αὐστηρότης.
Ἡ προσοχή – φόβος.
Ὁ πλοῦτος τῶν ἰδιωτῶν πού ἀποτελοῦσε τόν δημό-

σιο θησαυρό ἀνατρέπεται καί γίνεται ὁ Δημόσιος Θη-
σαυρός πλοῦτος τῶν ἰδιωτῶν.

Ἡ Δημοκρατία θεωρεῖται λεία, δύναμη της εἶναι ἡ 
ἰσχύς μερικῶν πολιτῶν καί ἡ ἀσυδοσία τῶν ὑπολοίπων.

Ἐν συμπεράσματι, ἄν θέλουμε νά βροῦμε διέξοδο ἀπό 
τήν δεινή θέση πού ἔχουμε περιέλθει, ὀφείλουμε νά με-
γαλώσουμε τήν νέα γενιά μέ ἀρχές καί ἀξίες καί νά ἔχου-
με τήν ὑπομονή γιά τριάντα χρόνια, διότι τόσος χρόνος 
ἀπαιτεῖται, γιά μιά γενεά, καί νά συνηδειτοποιήσουμε 
ὅτι οἱ δύο παραγωγικές γενεές καί οἱ συνταξιοῦχοι δέν 
ἔχουν κανένα ἀπολύτως μέλλον πλέον τῆς ἐκπλήρωσης 
τῆς παραπάνω ὑποχρέωσης ἔναντι τῆς νέας γενιᾶς.

Τότε καί μόνον τότε – μέ τήν ἀποτελεσματική ἐκπλή-
ρωση αὐτῆς τῆς ὑποχρέωσης ὡς ἀντιπαροχή – οἱ ἀγέν-
νητοι καί οἱ νεκροί κατά τόν Παλαμᾶ θά μᾶς κρίνουν μέ 
ἐπιείκεια γιά τά ὅποια λάθη καί παραλείψεις.-
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Η ύπαρξη ανθρώπων στην Χαλκιδική είναι παλαι-
οτάτη. Αυτό τουλάχιστο αποδεικνύει το κρανίο των 
Πετραλώνων, το οποίο είναι 200.000 +, - 40.000 ετών. 
Αυτό αποδεικνύουν και πολλά άλλα ευρήματα, μεταξύ 
των οποίων και το κρανίο ανθρωποειδούς 9-9,5 εκατομ-
μυρίων ετών που βρέθηκε πριν ολίγα έτη στην περιοχή 
της Νικήτης. Φαίνεται ότι τα σπήλαια, τα οποία χρησι-
μοποιούσαν ως κατοικία, τα πλούσια δάση, κυρίως του 
Υψιζώνος, νυν Χολομώντος, με τα άφθονα νερά και το 
πλούσιο κυνήγι, οι κατάλληλες για ψάρεμα αβαθείς 
ακτές και αργότερα, όταν άρχισαν να καλλιεργούν την 
γη, οι εύφορες πεδιάδες, κυρίως της Καλαμαριάς, την 
έκαναν ιδανικό τόπο κατοικίας την μακρινή εκείνη επο-
χή. Την κατοίκηση ανθρώπων εδώ και 80.000 έτη ή και 
περισσότερα επιβεβαιώνουν και οι έρευνες του DNA.

Επομένως και η ιστορία της είναι παλαιοτάτη. Και 
αυτό επιβεβαιώνει και η μυθολογία, η οποία συνεχώς 
αποδεικνύεται ιστορία. Απόδειξη ο Τρωικός πόλεμος, 
που πριν τις ανασκαφές του Σλήμαν εθεωρείτο μυθο-
λογία, ο μινωικός (κρητικός) πολιτισμός, που πριν τις 
ανασκαφές του Έβανς εθεωρείτο επίσης μυθολογία, και 
τόσα άλλα μυθικά στοιχεία που οι ανασκαφές απέδειξαν 
ότι είναι ιστορία.

Και η μυθολογία αναφέρει ότι μετά τον κατακλυσμό 
του Δευκαλίωνος, που πρέπει να είναι ο τελευταίος των 
παγετωνικών περιόδων και να έγινε περίπου το 10.000 
π.Χ., ο Δευκαλίων και η Πύρρα κατέφυγαν στην Όρθυ ή 
στον Παρνασό ή στον Άθω ή στην Αίτνα και κατά εντο-
λή των θεών, για να μην χαθεί το γένος των ανθρώπων, 
ρίχνοντας πέτρες πίσω από τους ώμους τους δημιουρ-
γούνταν από τις πέτρες του Δευκαλίωνος άνδρες και 
από τις πέτρες της Πύρρας γυναίκες. Επομένως και η 
Χαλκιδική είναι ένας από τους τόπους όπου δημιουργή-
θηκαν οι άνθρωποι.

Στην Χαλκιδική έγινε  και το μεγαλύτερο μέρος της 
Γιγαντομαχίας, της πάλης των δυνάμεων του κακού, του 
σκότους, των γιγάντων, και του καλού, των θεών. Γι’ 
αυτό η νυν Κασσάνδρα ονομάσθηκε την εποχή εκείνη 
Φλέγρα, επειδή ακριβώς φλεγόταν από την Γιγαντομα-
χία, που ίσως ήταν οι τεκτονικές ανακατατάξεις. Και ο 
Άθως δημιουργήθηκε από την καταπλάκωση του  γίγα-
ντα Άθω, συμμάχου του Κρόνου, από έναν βράχο που 
έρριξε εκατόγχειρας, αδελφός του Κρόνου αλλά σύμμα-
χος των δώδεκα θεών.

Ευτυχώς νίκησαν οι δυνάμεις του καλού, του φωτός 
και κυρίως ο θεός Ποσειδών πρέπει να λατρευόταν ιδι-
αιτέρως στην Χαλκιδική. Γι’ αυτό το δυτικότερο ακρω-
τήριο της Φλέγρας ονομάσθηκε Ποσειδώνειον, γι’ αυτό 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΔΡ. ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ
Φιλόλογος

Επ. προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στο Ποσείδι ή Ποσειδόνιον της Κασσάνδρας βρέθηκε 
ναός του Ποσειδώνος του 12ου π.Χ. αι, μήκους περίπου 
12 μ., ο παλαιότερος ναός και το μεγαλύτερο έως σήμε-
ρα ευρεθέν κτίσμα της Β. Ελλάδος της εποχής εκείνης 
και ένας από τους παλαιοτέρους ναούς του ελλαδικού 
χώρου. Γι’ αυτό η μεσαία χερσόνησος της Χαλκιδικής 
από τον υιό του Ποσειδώνος Σίθωνα ονομάσθηκε Σι-
θωνία, από την σύζυγο του Σίθωνος νύμφη Μενδηίδα 
ονομάσθηκε Μένδη αρχαία πόλη της Φλέγρας και από 
την θυγατέρα του Παλλήνη ονομάσθηκε κατόπιν η 
Φλέγρα Παλλήνη1 και τον 4ο π.Χ. αι, ονομάσθηκε Κασ-
σάνδρα από την πόλη Κασσάνδρεια, την οποία ίδρυσε 
ο βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσσανδρος. Και η πόλη 
της Σιθωνίας Τορώνη έλαβε το όνομά της από την κόρη 
ή εγγονή του Ποσειδώνος Τορώνη. Ο δε Σίθων συχνά 
υποβρυχίως δια θαλάσσης πήγαινε έως την Αίγυπτο, 
που σημαίνει ότι οι Χαλκιδικείς από την μακρινή εκεί-
νη εποχή είχαν εμπορικές επαφές και με την Αίγυπτο. 
Πόλη δε με το όνομα Μένδη υπήρχε και στα παράλια 
της Αιγύπτου.

Την ανάπτυξη της Χαλκιδικής την εποχή αυτή επι-
βεβαιώνουν τα ευρήματα των πολλών προϊστορικών 
οικισμών. Αναφέρουμε μόνον τα βραχιόλια και τα πε-
ριδέραια, που αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της επο-
χής αυτής ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητοι στην εμφάνισή 
τους, το μόλις 3 χιλιοστών πάχος επιφανείας αγγείο της 
Ολύνθου, το αγγειοπλαστικό καμίνι του Άγιου Μάμα-
ντος και τον πολύπλοκο ρυθμιζόμενο ιπνό2 (φούρνο) 
της Ολύνθου. Και τα αρχαιολογικά όμως ευρήματα από 
όλη την Χαλκιδική και της ιστορικής εποχής είναι πολ-
λά και ορισμένα εξαιρετικά.

Την  2η χιλιετία π.Χ. οι κάτοικοι της Χαλκιδικής άρ-
χισαν να εκμεταλλεύονται και τα μεταλλεύματα της Σι-
θωνίας, όπως έδειξαν οι ανασκαφές που έγιναν από το 
πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ της Αυστραλίας και την ελλη-
νική αρχαιολογική υπηρεσία. Γι’ αυτό πολλοί δέχονται 
ότι το όνομα της η Χαλκιδική το οφείλει στα πλούσια 
μεταλλεύματα χαλκού. Στα μεταλλεύματα χαλκού, που 
υπάρχουν στο έδαφός της, οφείλει το όνομά της η Χάλ-
κη, ένα από τα εννέα Πριγκιπόνησα της Προποντίδος.

Το 1290 βασίλευε στον Άθω ο Φιλάμμων και υπήρχε 
υψηλός πολιτισμός, αφού ο υιός του Θάμυρις είχε συν-
δέσει μία Θεογονία, μία Κοσμογονία και μία Τιτανομαχία 
και ορισμένοι τον θεωρούσαν δάσκαλο του Ομήρου, ο 
οποίος3 γράφει ότι ο Θάμυρις καυχόταν ότι μπορούσε 
να νικήσει και τις μούσες στο τραγούδι, γι’ αυτό τον τύ-
φλωσαν. Ο Σοφοκλής έγραψε τραγωδία Θάμυρις, αλλά 
χάθηκε, ο Πολύγνωτος από την Θάσο ζωγράφισε εικό-
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Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ) ΠΟΛΕΜΟΣ. 1913 να του, που τοποθετήθηκε στην Λέσχη των Δελφών, και 
άγαλμά του υπήρχε στο ιερό των Μουσών του Ελικώ-
νος, όπου υπήρχαν και τα αγάλματα του Απόλλωνος, 
Ερμού, Διονύσου, Ησιόδου, Αρίωνος κ.λ.π

Από τον 8ο και κυρίως τον 7ο αι. π.Χ. Έλληνες από την 
Ν. Ελλάδα μετανάστευαν στην Χαλκιδική. Και πώς να 
μην μεταναστεύουν, αφού μόνον στην περιοχή του νυν 
Μεταγγιτσίου υπήρχαν 100.000 τ.μέτρα μεταλλεύματα 
χρυσού και η άρωζη ξυλεία του Χολομώντος ήταν η πιο 
κατάλληλη για την κατασκευή κουπιών. Με ξυλεία της 
περιοχής των Σερρών και της Χαλκιδικής κατασκευά-
σθηκαν και τα πλοία που νίκησαν τον περσικό στόλο 
στην Σαλαμίνα. Ο Ξέρξης μάλιστα, περνώντας από την 
Χαλκιδική, δια της βίας υποχρέωσε και τον περιλάλητο 
δύτη από την Σκιώνη Σκυλλία4 και την κόρη του Ύδνα 
να τον ακολουθήσουν. Όταν όμως τον περσικό στόλο 
κατά τον περίπλου του Πηλίου τον προσέβαλαν σφο-
δροί άνεμοι, ο Σκυλίας και η Ύδνα με κρυφές καταδύσεις 
αφαιρούσαν τις άγκυρες από τα πλοία και έβλαπταν με 
κάθε τρόπο αυτά, για να διευκολύνουν την συντριβή 
τους στους βράχους. Και όταν ο στόλος ναυλοχούσε 
στις Αφέτες, αυτομόλησαν κολυμπώντας 80 σταδίους 
και έφθασαν στο Αρτεμίσιο, όπου βρισκόταν ο ελληνι-
κός στόλος. Για τις υπηρεσίες τους αυτές οι αμφικτίονες 
ανέθεσαν στους Δελφούς χάλκινους ανδριάντες αυτών. 
Ο Νέρων μετέφερε τον ανδριάντα της Ύδνας στην Ρώμη, 
αλλά του Σκυλία υπήρχε στους Δελφούς τουλάχιστο 
έως το 170 μ.Χ. Και η τοποθέτηση ανδριάντα ή εικόνας 
κάποιου ανθρώπου στους Δελφούς ήταν μεγίστη τιμή.

Αλλά η προσφορά της Χαλκιδικής και στον καλλιτε-
χνικό και πνευματικό τομέα είναι μεγάλη από τον 6ο αι. 
π.Χ. και μετά. Αναφέρουμε μόνον τον γλύπτη Ηρόδοτο 
από την Όλυνθο, τον γλύπτη του 5ου αι. π.Χ. Παιώνιο από 
την Μένδη, έργα του οποίου είναι και το άγαλμα της Νί-
κης, που αφιέρωσαν οι Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου στην 
Ολυμπία, και οι επίχρυσες Νίκες ακρωτήρια του ναού 
του Διός στην Ολυμπία, θαυμαστές του οποίου ήταν ο 
Περικλής και ο Σωκράτης και ο Ευριπίδης, και τους επί-
σης Ολυνθίους γλύπτη Σθέν(ν)ι και τον Αριστόνικο, τον 
κιθαριστή του Φιλίππου Β΄ και του Μ. Αλεξάνδρου, για 
τον οποίο ο Πλούταρχος γράφει: «Κιθαρωδοί δ’ άλλοι 
τε και Αριστόνικος, ός μάχη προσβοηθήσας έπεσε λα-
μπρώς αγωνισάμενος. Εκέλευσεν ουν (ο Αλέξανδρος) 
αυτού γενέσθαι και στηθήναι χαλκούν ανδριάντα Πυ-
θοί, κιθάραν έχοντα και δόρυ προβεβλημένον, ου τον 
άνδρα τιμών μόνον, αλλά και μουσικήν κοσμών, ως αν-
δροποιόν, και μάλιστα δη πληρούσαν ενθουσιασμού και 
ορμής τους γνησίως εκτρεφομένους». Αναφέρουμε και 
τους ζωγράφους Ανδρόβιο από την Παλλήνη, ο οποίος 
ζωγράφισε  και τον Σκυλλία να αποκόπτει τις άγκυρες 
των πλοίων του Ξέρξη, και Δωρόθεο από την Όλυνθο.

Στον πνευματικό τομέα αναφέρουμε τον αστρονό-
μο και μαθηματικό Αλέξανδρο του 6ου αι π.Χ, έργα του 
οποίου είναι και Περί γεωμετρίης και Περί ενιαυτού, τα 
οποία βρέθηκαν σε αραβικό κώδικα στην βιβλιοθήκη 
της Τεχεράνης. Τον σοφιστή Αντίμοιρο από την Μένδη. 
Τον Ηρόδοτο από την πόλη Ολόφυξο του Άθω, ο οποίος 
έγραψε Περί Νυμφών και Θεών. Τον καταγόμενο από τα 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
1. Την εποχή των Αργοναυτικών ονομαζόταν Παλλήνη: «…και 

Άθω δενδρώδεα κάψουν, Παλλήνην τ’ ευρείαν,…», Ορφέως 
Αργοναυτικά, στ. 467-468.

2. Ερ. Ζέλλιου-Μαστροκώστα, Η χερσόνησος της Χαλκιδικής 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους, Θεσσαλονίκη, Μ.Τρια-
νταφύλλου, σ.32-33

3. Ιλιάδα, Β 594-600.
4. Ηρόδοτος, Η 8. Ερ. Ζέλλιου-Μαστροκώστα, Η ιστορική αλή-

θεια για τα Σκόπια, Θεσσαλονίκη, Μέλισσα, εκδ. β΄ 2008, σ.40.   
5. «Φαίνεται ότι η πόλις υπήρχε προ της αποικίσεως τω 656 – 55 

π.Χ. υπό των Ανδρίων», Δ. Ζάγκλη, Χαλκιδική, Θεσσαλονί-
κη 1956, σ. 109.                                                                      

6. Από την Όλυνθο κατάγονταν και ο Κρήτης, τεχνικός σύμβουλος, 
και ο Οφέλας, οικονομικός σύμβουλος του Μ. Αλεξάνδρου.

Στάγειρα5  ιατρό της μακεδονικής αυλής και πατέρα του 
Αριστοτέλους Νικόμαχο, ο οποίος έγραψε έξι βιβλία, 
πέντε ιατρικής και ένα φυσικής. Τον Αριστοτέλη, τον 
ιδρυτή των επιστημών, τον μεγαλύτερο  με τον Πλάτω-
να φιλόσοφο της ανθρωπότητας όλων των εποχών, τον 
παιδαγωγό  του Μ. Αλεξάνδρου. Τους σημαντικοτέρους 
συνεργάτες του Μ. Αλεξάνδρου Ολυνθίους ιστορικούς 
Στράττι, Έφιππο και Καλλισθένη, ανεψιό του Αριστο-
τέλους, ο οποίος ήταν και φιλόσοφος και συγκαταλέ-
γεται στους «λογιοτάτους των αρχαίων συγγραφέων» 
και έγραψε Ελληνικά, όπου γράφει την ιστορία από το 
387-357 π.Χ., Περί του ιερού πολέμου(356-345) και Αλε-
ξάνδρου πράξεις.

Αναφέρουμε και τον κωμικό ποιητή Πυσείδιππο τον 
Κασσανδρέα, ο οποίος μετά τον θάνατο του Μενάν-
δρου το 290 π.Χ. κυριάρχησε στην ελληνική σκηνή. Το 
πρώτο έργο του το παρουσίασε το 288 π.Χ. και έγρα-
ψε περισσότερες από τριάντα κωμωδίες. Ορισμένοι 
αναφέρουν σαράντα, μεταξύ των οποίων: Αναβλέπων, 
Αποκλειομένη, Δημόται, Δίδυμοι, Επίσταθμος, Ερμα-
φρόδιτος, Εφεσία, Κώδων, Λοκρίδες, Μεταφερόμενος, 
Μύρμηξ, Παιδίον, Σύντροφος, Φιλοπάτωρ, Χορεύουσαι, 
Γραμματειδιοποιός, στην οποία ελέγχει τους Έλληνες 
για τους εμφυλίους πολέμους. Τον Ποσείδιππο, ανδρι-
άντας του οποίου υπάρχει στο μουσείο του Βατικανού 
και η βάση άλλου αγάλματός του βρέθηκε στη Δήλο, 
μιμήθηκε ο Πλαύτος, ο οποίος έγραψε τους Μεναίχμους 
κατά μίμηση των Διδύμων.

Αλλά και η Όλυνθος6, από την οποία, όπως αναφέ-
ραμε, κατάγονταν πολλοί άνθρωποι της τέχνης και του 
πνεύματος και οι σημαντικότεροι συνεργάτες του Μ. 
Αλεξάνδρου και έλαβε το όνομά της από τον Όλυνθο, 
τον υιό του Ηρακλέους, ήταν η πρώτη πόλη της Ευρώ-
πης που κτίσθηκε με το ιπποδάμειο σύστημα και η δημο-
κρατία αυτής θεωρούνταν τελειοτέρα της αθηναϊκής.

Καθ’ όλη την περίοδο της ελληνικής αυτοκρατορίας 
των μέσων χρόνων (βυζαντινής αυτοκρατορίας) όλη 
η Β. Ελλάς, επομένως και η Χαλκιδική, αποκρούει τις 
επιδρομές των εξ ανατολών και κυρίως από τον βορρά 
βαρβάρων.
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ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φιλόλογος

Στο σημείωμά μου αυτό μεταφέρω γνώμες ιστορικών, 
εφ΄όσον δεν είμαι ειδική επιστήμων  γράφω με το κοινό 
ενδιαφέρον της ελληνίδας, για την Ιστορία της χώρας 
της.  Και εξηγούμαι: Τα τελευταία χρόνια λόγος γίνε-
ται για τη γένεση του ελληνικού έθνους.  Προϋπήρξε 
του ελληνικού κράτους ή το έθνος ακολούθησε τη δημι-
ουργία του νεοελληνικού κράτους, όπως και τόσα άλλα 
έθνη στο 19ο αιώνα;

Οι θέσεις των ιστοριογράφων Ελλήνων και ξένων εί-
ναι διαφορετικές, με κυρίαρχη άποψη σήμερα στον ακα-
δημαϊκό χώρο, τη δεύτερη.

Η υπόθεση απασχολεί γενικά τη διανόηση στις μέρες 
μας και ο πανηγυρικός της 25ης Μαρτίου ε.ε. στο Πανε-
πιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σχετικός με το θέμα, δεί-
χνει την ευαισθησία και της κοινωνίας, γιατί συνδέεται 
με το ζήτημα της συνέχειας του ελληνισμού από την αρ-
χαιότητα ως σήμερα, με συνδετικό κρίκο το Βυζάντιο.

Ο ομιλητής, καθηγητής Νομικής, τόνισε την ύπαρ-
ξη του ελληνισμού διαχρονικά ιδίως την πολιτιστική - 
γλωσσική, αναφέροντας για τους αμφισβητούντες νεω-
τεριστές ακόμα και τη γνώμη του Marx ότι υπάρχουν 
έθνη αρχαία, όπως το ελληνικό, το κινεζικό και ... το 
ινδικό, αν καλοθυμούμαι.

Στη θεματική αυτή ο σύγχρονος έλληνας πολίτης έχει 
φυσικά το δικαίωμα, στο όνομα της ελευθερίας σκέψης 
και λόγου, να πάρει τη μιά ή την άλλη θέση, πειθόμενος 
από τις ιστορικές πηγές αν είναι και μελετητής.

Και υπάρχουν σημαντικοί επιστήμονες του κλάδου 
για τους οποίους η ιστορική συνέχεια των Ελλήνων δια-
κόπηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο, με την πληθυσμιακή 
αλλοίωση που επέφεραν οι ξένοι επιδρομείς (Σλάβοι και 
άλλοι) και κατά την τουρκοκρατία που ακολούθησε.

Για άλλους όμως το Βυζάντιο ήταν από μια περίοδο 
και εξής της χιλιόχρονης ιστορίας του, ελληνική πολι-
τεία, κυρίως στα Υστεροβυζαντινά – Παλαιολόγεια χρό-
νια.  Κάποιοι δεν διστάζουν να θεωρούν το 1204 – Λα-
τινοκρατία – ως απαρχή της ταυτότητας των Ελλήνων 
(Αρβελέρ).  Συνεχιστές του ελληνικού γένους λοιπόν 
ένιωθαν οι τουρκοκρατούμενοι κάτοικοι του ελληνικού 
χώρου και μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καναϊρτζή 
1774 οι μορφωμένοι του εξωτερικού, Κοραής, Ιγνάτιος 
Ουγγροβλαχίας και οι έμποροι συμβάλλουν, ώστε το 
ελληνικό γένος να μην αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα 
χριστιανικό μιλέτ αλλά ως συγκεκριμένη εθνότητα.

Ο Διαφωτισμός, ευρωπαϊκός και ελληνικός, και ο φι-
λελληνισμός στο κλίμα του ρομαντισμού της εποχής συ-
νέδραμαν στην αφύπνιση των Ελλήνων και βοήθησαν τη 
μεγάλη ελληνική επανάσταση του 1821, που με την αίσια 
έκβασή της δημιούργησε το νεότερο ελληνικό κράτος.

Είναι το λεγόμενο Παπαρρηγοπούλειο σχήμα ερμη-

ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

νείας της νεολληνικής ιστορικής αφήγησης.
Το ενστερνίστηκαν πολλοί γνωστοί ιστοριογράφοι 

και πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι.
Όμως οι εποχές αλλάζουν, μαζί και οι τρόποι αντίλη-

ψης και έκφρασης της πραγματικότητας, εν προκειμένω 
της ερμηνείας των ιστορικών γεγονότων.

Για τους μοντέρνους μελετητές, το νεοελληνικό 
έθνος γεννιέται με τη συγκρότηση του ελληνικού κρά-
τους, καθώς αυτοί θα αναγνώσουν τα γεγονότα σύμφω-
να και με τις ιδεολογικές θέσεις του καιρού τους.

Όμως το ζήτημα παραμένει.
Αποσιωπώ τη στάση ξένων ιστοριογράφων Άγγλων 

και Αμερικανών του 20ου αιώνα (και παλαιοτέρων) για την 
απαξιωτική τους θέση ως προς την υπόσταση του σκοταδι-
στικού Βυζαντίου.  Κρατώ όμως σαν αρχή το λόγο – αξίωμα 
του λατίνου ιστορικού Τάκιτου (1ος - 2ος αι. μ.Χ) ότι όποιος 
γράφει Ιστορία οφείλει να γράφει sine ira et studio (χωρίς 
οργή και συμπάθεια) και θα περιοριστώ να αναφέρω αυτά 
που διάβασα σε σχετική μελέτη 1, προς γνώσιν των ανα-
γνωστών του περιοδικού μας και που είναι μια πτυχή της 
νεοελληνικής ιστοριογραφίας επί του θέματος:

Στα 1919 εγκαινιάστηκε παρουσία του Βενιζέλου η 
έδρα «Κοραής» στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου για τη με-
λέτη της ελληνικής ιστορίας, που χρηματοδοτήθηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση και από τους Έλληνες του Λον-
δίνου.  Πρώτος κάτοχος της έδρας ο Άγγλος Τόυνμπη ο 
οποίος ήδη στα 1911-12 μετά από παραμονή του στην Ελ-
λάδα γράφει στη μητέρα του «Επιστρέφω στην Οξφόρδη 
αποφασισμένος να κηρύξω με θρησκευτική ευλάβεια τον 
μισελληνισμό σε κάθε φιλέλληνα που θα συναντήσω»2.

Συνεχιστής του έργου ο Αμερικανός Ρ.Τζέκινς, όλος 
αποστροφή για το Βυζάντιο το ίδιο και ο επόμενος κά-
τοχος της έδρας Σ.Μάνγκο που απορρίπτει οποιαδήποτε 
σχέση του νεώτερου ελληνισμού με τον αρχαίο.  Ευτυ-
χώς η παράδοση του ανθελληνισμού στο πανεπιστήμιο 
αυτό φαίνεται έχει διακοπεί την τελευταία περίοδο και 
ο νεοελληνιστής ιστορικός Ρ.Κλογγ, που μελέτησε τα 
αρχεία του Τόυνμπη, γράφει ορθά: αναμφισβήτητα κά-
ποιος που αντιπαθούσε τόσο έντονα το λαό του οποίου 
την ιστορία επρόκειτο να διδάξει δεν έπρεπε να υποβά-
λει υποψηφιότητα για την έδρα 3.

1.  Γιώργος Καραμπελιάς, «1204 η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνι-
σμού», Θεσσαλονίκη 2006, γ΄έκδοση
2.  Πασχάλης Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, «Ιστοριο-
γραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002», Αθήνα 2004 
(Από Γ.Καραμπελιά, σημείωση 1)
3. το ίδιο με παραπάνω

συνέχεια στη σελίδα 11
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 16ο

 Ήταν Σεπτέμβρης 1922. Είναι Σεπτέμβρης 2013. Ενε-
νήντα-ένα χρόνια  πέρασαν από τότε που γράφτηκε η 
μελανότερη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Μία σελίδα 
που κανείς δεν θέλει να θυμάται, αλλά και κανείς δεν 
θέλει να ξεχάσει. Κάθε φόρτιση της μνήμης ίσως είναι 
επώδυνη αλλά και λυτρωτική.

Τα τραγικά γεγονότα της εποχής εκείνης είναι δύ-
σκολο να αποτυπωθούν με τη βοήθεια των λέξεων. Οι 
λέξεις γίνονται αδύνατο εργαλείο για την περιγραφή 
τέτoιων γεγονότων όσο δυνατή 
και αν είναι η πένα του γράφο-
ντος, όσο καλός μάστορας και αν 
είναι στο κτήσιμο των λέξεων.

Εχουν γραφτεί δεκάδες βιβλία, 
αλλά κάθε ένα από αυτά κάτι νέο 
έχει να προσθέσει.

Για αρκετά χρόνια από το 1915 
έως το 1923 η προσοχή όλου του 
κόσμου ήταν στραμμένη στα πα-
ράλια της Μ. Ασίας λες και ο Θεός 
είχε βάλει εκεί  το κέντρο του δια-
βήτη  για να κάνει τον κύκλο του σύμπαντος.

Ενάμισι εκατομύριο Έλληνες εκδιώχθηκαν με τον πιο 
απάνθρωπο τρόπο από τις πατρίδες τους και αναγκά-
σθηκαν να γνωρίσουν τη λύπη, τον πόνο, το άδικο, το 
δάκρυ, την εξαθλίωση, τον εξευτελισμό, τη βία, τα βα-
σανιστήρια, τον βιασμό της ψυχής και του σώματος, τον 
ίδιο τον θάνατο. Και όλα αυτά όχι μέσα από βιβλία και 
γραφές, αλλά όπως η ίδια η ζωή με τον δικό της σκληρό 
και ιδιαίτερο τρόπο ξέρει να διδάσκει.

Ήταν τόσο πολλά αυτά που είδαν και υπέστησαν στις 
μέρες της καταστροφής που ήταν αδύνατο να τα χωρέσει 
ανθρώπινος νους. Έκαναν φιλότιμες προσπάθειες να τα 
βάλουν όλα στη μνήμη τους αλλά πάντα κάτι περίσσευε.

Όμως, πάλι δεν είναι δυνατόν τέτοιες εικόνες παρα-
λογισμού, παραφροσύνης και φρίκης να δραπετεύσουν 
από τον ανθρώπινο νου.

Δεν είναι δυνατόν να ξεχαστούν ούτε να θαφτούν 
μαζί με τους χιλιάδες νεκρούς που άφησαν πίσω τους.

Δεν είναι δυνατόν να τα σκεπάσει και να τα σβήσει ο χρό-
νος. Μπορεί να τα φθείρει αλλά δεν θα τα σβήσει ποτέ.

Και πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουμε ότι την εποχή 
εκείνη τα ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου νίκησαν τα 
ανθρώπινα αισθήματα και ντρόπιασαν την ίδια την αν-
θρώπινη ύπαρξη;  Τα γεγονότα της εποχής εκείνης είναι 
από αυτά που κάνουν κάθε άνθρωπο να ντρέπεται  που 
ανήκει στο ανθρώπινο γένος. Εξορίες, βασανιστήρια, 
κακοποιήσεις, βιασμοί, δολοφονίες.

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 1922.
ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ. 

ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ.  

ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ 
 Μαθηματικός             

Όσο για τις ευθύνες; Πολλοί είναι αυτοί που προ-
σπάθησαν να βρουν τους υπεύθυνους, να κατανείμουν 
ευθύνες σ’αυτούς που έκαναν λάθη, να φωτίσουν αθέ-
ατες πτυχές, να έρθουν πιο κοντά στην αλήθεια. Αλλά 
άδικος κόπος. Είναι σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα 
ψάθινο καλάθι με νερό.

Ένα μόνο είναι σίγουρο: Ότι οι ευθύνες ανήκουν στους 
κρατούντες και στους πολιτικούς, ντόπιους και ξένους 
και όχι στον απλό λαό. Οι διαφορές των κρατών δεν είναι 

και διαφορές των λαών. Πολιτικές 
και πράξεις πρέπει να καταδικάζουμε 
και όχι λαούς. Ο απλός Τούρκος και 
Έλληνας δεν είχαν τίποτε να χωρί-
σουν. Ζούσαν πολλά χρόνια μαζί και 
οι δεσμοί τους ήταν πολύ δυνατοί.

Αν φυτέψεις δύο δέντρα μαζί, 
μετά από χρόνια οι ρίζες και τα κλα-
διά τους μπλέκονται και δύσκολα 
τα ξεχωρίζεις.

Ο καταλογισμός ευθυνών ακόμη 
και την ίδια την ιστορία έχει μπερ-

δέψει. Οι ιστορικοί δεν ακολουθούν πάντα τον ίδιο δρό-
μο. Επηρεασμένοι από προσωπικές και θρησκευτικές 
προκαταλήψεις, εθνικιστικά αισθήματα, αλλά και από 
συμφέροντα θολώνουν ακόμη πιο πολύ το τοπίο.

Χιλιάδες ερωτήσεις προς την ιστορία και τους ιστορι-
κούς έρχονται στο μυαλό μας και άλλες τόσες απαντή-
σεις περιμένουν. Απαντήσεις εύκολες αλλά και άλλες 
που γεννούν νέα ερωτηματικά. Ας δούμε μερικές ερω-
τήσεις με την βεβαιότητα ότι δεν είναι οι μοναδικές. 
• Γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος; Μήπως ένας από τους 

λόγους ήταν και τα ξένα συμφέροντα στη περιοχή;
• Γιατί ο Βενιζέλος δεν ζήτησε γραπτές εγγυήσεις από τους 

συμμάχους πριν ξεκινήσει τον πόλεμο και περιορίστηκε 
στις προφορικές υποσχέσεις που αποδείχθηκαν κούφιες;

• Είναι αλήθεια ότι μία από τις αιτίες του πολέμου ήταν 
και τα πετρέλαια της Μοσούλης, αυτός ο μαύρος διά-
ολος που έφερε τόσα δεινά σ’ όλο τον κόσμο;

• Οι Έλληνες στρατιώτες διέπραξαν και αυτοί, όπως οι 
Τούρκοι, εγκλήματα πολέμου και σε ποια έκταση;

• Αν ναι, η τιμωρία τους ήταν παραδειγματική ώστε να 
αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα;

• Γιατί ο ελληνικός λαός ψήφισε στις εκλογές τις 14 
Νοεμβρίου του 1920 το Λαϊκό κόμμα του Γούναρη 
και όχι τον Βενιζέλο όπως αναμενόταν;

• Ήταν αμερόληπτες αυτές οι εκλογές ή έχουν βάση οι 
διαμαρτυρίες των Βενιζελικών;

• Γιατί η κυβέρνηση του Γούναρη συνέχισε τον πόλεμο 
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ενώ προεκλογικά άλλα έλεγε;
• Είναι αλήθεια ότι η στάση των Ελλήνων πολιτικών 

βοήθησε να αναρριχηθεί τόσο γρήγορα στην εξουσία 
ο Κεμάλ Ατατούρκ;

• Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί, ενώ έβλεπαν ότι οι σύμμαχοι 
τους εγκατέλειπαν ο ένας μετά τον άλλον, συνέχισαν τον 
πόλεμο και οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή;

• Είναι αλήθεια ότι ο Κεμάλ πρότεινε στους Έλληνες 
πολιτικούς να σταματήσουν τον πόλεμο στα παράλια 
της Μ.Ασίας, με αντάλλαγμα την κυριότητα αυτών, 
αλλά αυτοί απέρριψαν την πρόταση και πήραν τον 
δρόμο της πανωλεθρίας προς την Άγκυρα;

• Γιατί οι σύμμαχοι άφησαν τους Έλληνες στο έλεος 
του θεού, γιατί τους έριξαν στο στόμα του λύκου;

• Γιατί οι σύμμαχοι σε μια νύχτα τάχθηκαν με το μέρος 
των Τούρκων;

• Γιατί  δεν τους βοήθησαν να γλυτώσουν από το φονι-
κό χέρι των Τούρκων;

• Γιατί οι σύμμαχοι έβλεπαν με ζωώδη απάθεια από τα 
πλοία τους τα εγκλήματα 
στο πλακόστρωτο της πα-
ραλίας του λιμανιού της 
Σμύρνης εις βάρος των Ελ-
λήνων και δεν έκαναν τίπο-
τα για να τα αποτρέψουν;

• Είναι αλήθεια ότι ο Έλλη-
νας ύπατος αρμοστής της 
Σμύρνης Στεργιάδης που 
διορίστηκε από τον Βενι-
ζέλο, αλλά παρέμεινε στη 
θέση του και επί κυβερνή-
σεως Γούναρη, δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες 
για να σωθεί ο προσφυγικός πληθυσμός;

• Ανοίχθηκαν όλοι οι «φάκελοι» και λύθηκαν όλες οι 
γλώσσες για να λάμψει η αλήθεια;

• Οι υπεύθυνοι ήταν μόνο οι έξι που καταδικάστηκαν 
με θάνατο στο Γουδί;
Σε κάποιες από τις απαντήσεις αυτών των ερωτημά-

των ίσως υπάρχει και αυτή που περιέχει την αιτία ή τις αι-
τίες της Μικρασιατικής καταστροφής. Αυτής της λαίλα-
πας που ξερίζωσε ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες και τους 
έφερε στην Ελλάδα για να αρχίσουν μια νέα ζωή από το 
μηδέν. Αναγκάστηκαν και εδώ να ζήσουν για πολλά χρό-
νια την ανέχεια, τη στέρηση, τη πείνα, την εγκατάλειψη.

Και όμως τα νωπά τραύματά τους και οι αιμορραγούσες 
πληγές μετατρέπονται σε δύναμη και δημιουργικότητα. Ο 
πόνος  και η εξαθλίωση γίνονται δίψα   για προκοπή και ευ-

ημερία. Η ζωοποιός δύναμη της επιβίωσης χαλυβδώνει την 
θέλησή τους να πετύχουν. Ούτε λεπτό δεν σκέπτονται  ότι 
δεν θα τα καταφέρουν. Δεν σκύβουν το κεφάλι. Το δυσοίω-
νο μέλλον το μετατρέπουν σε ελπιδοφόρο. Επιλύουν το ένα 
μετά το άλλο τα προβλήματά τους με επιμονή και υπομονή.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους σε γεωργία, βιοτε-
χνία, βιομηχανία και εμπόριο μεταφέρονται αναλλοί-
ωτες από τις παλιές πατρίδες στις καινούργιες και τα 
αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Δεν είναι υπερ-
βολή, αν πούμε ότι με την έλευση των προσφύγων το 
1922, η Ελλάδα επανιδρύθηκε. Ο άνεμος ανάπτυξης και 
ανάκαμψης της οικονομίας έπνεε κυρίως στα μέρη που 
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες.

Χιλιάδες στρέμματα γης καλιεργούνται για πρώτη  
φορά, κυρίως με καπνά. Η Μακεδονία και Θράκη μετα-
τρέπονται  σ’ένα απέραντο χωράφι με αποτέλεσμα την 
εποχή εκείνη ο καπνός να αποτελεί το 70% των προϊό-
ντων που εξήγαγε η Ελλάδα.

Άμεση συνέπεια η δημιουργία βιομηχανιών επεξεργα-
σίας καπνού με χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. Η δημιουργία νέων 
προσφυγικών χωριών και η οι-
κοδόμηση νέων κατοικιών στις 
πόλεις φέρνουν αύξηση στη 
παραγωγή οικοδομικών υλι-
κών και οικιακού εξοπλισμού.

Η υφαντουργία, με τη πα-
ραγωγή ταπήτων, η παραγω-
γή ενδυμάτων, η βυρσοδεψία, 
η αλευροβιομηχανία και η 
αλιεία ήταν τομείς που γνώ-

ρισαν μεγάλη άνθηση.
Ο αέρας  δημιουργίας και ανάπτυξης που έφεραν οι 

πρόσφυγες γέμισε με οξυγόνο τα κουρασμένα πνευμό-
νια της ελληνικής οικονομίας που ψυχορραγούσε μετά 
από το καταστροφικό πόλεμο.

Σήμερα που φεύγουν από κοντά μας  και οι τελευ-
ταίοι που έζησαν τον ξεριζωμό, είναι χρέος όλων μας να 
διατηρούμε τις μνήμες ζωντανές, με σεβασμό στα δεινά 
που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και στους χιλιάδες νε-
κρούς που άφησαν πίσω τους.

Νιώθω περήφανος που και  οι δικές μου ρίζες είναι 
προσφυγικές, από την Αφθόνη του νησιού Μαρμαρά 
στη Προποντίδα και νιώθω μία ικανοποίηση που με 
αυτό το άρθρο (όπως και με το βιβλίο που κατάφερα να 
εκδώσω πρόσφατα με τίτλο «ΑΦΘΟΝΗ») βοηθώ και 
εγώ στη διατήρηση της  μνήμης αυτής.

Και λέω.  Τόσο το ελληνικό κράτος όσο και οι έλλη-
νες του Λονδίνου που χρηματοδότησαν την πανεπιστη-
μιακή έδρα «Κοραής», παρακολούθησαν τάχα πού πή-
γαν τα χρήματά τους;  Ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για το 
παραγόμενο έργο;  Πώς και πότε αντέδρασαν;

Δεν ξέρω.  [Ο μελετητής4 απ΄όπου αντλώ την πληρο-
φορία δεν αναφέρει κάτι σχετικό].  Σκέπτομαι μόνο πώς 
θα αντιδρούσαν στη θέση τους π.χ. οι Γάλλοι (Ντε Γκωλ) 

αφήνω τους γείτονες Τούρκους (Νταβούτογλου).
Θα μάθουμε ποτέ οι Έλληνες να επιμένουμε στη συ-

νέπεια του όποιου ενθουσιώδους αρχικού εγχειρήματός 
μας;  Γιατί αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους;

Το σημείωμα αυτό το γράφω cum ira (με οργή) ... για μας.  
Παραβαίνω τον Τάκιτο, δεν γράφω άλλωστε Ιστορία.

4. βλ. σημείωση 1

συνέχεια από σελίδα 9
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καταστήματα».
    Μεταξύ των πολλών Ελλήνων πολεμιστών του αγώ-
να της ανεξαρτησίας, οι οποίοι ήταν αποδέκτες των αρι-
στείων συγκαταλέγονται και αρκετοί Χαλκιδικιώτες. Το 
γεγονός αυτό αγνοούσαμε έως πρόσφατα, ωστόσο η 
έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην υποσειρά 
Αριστεία μας αποκάλυψε πληθώρα ονομάτων Χαλκιδι-
κιωτών. Στον παρακάτω πίνακα έγινε μια ενδεικτική επι-
λογή των ονομάτων των αγωνιστών από τη Χαλκιδική. 
Εκτός των κατωτέρω υπάρχουν και άλλοι, ωστόσο χάριν 

συντομίας αναφέρονται οι 
πιο χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις. Έπειτα από επε-
ξεργασία των ιστορικών 
δεδομένων και σε συνδυα-
σμό με διάφορες πηγές που 
αφορούσαν στοιχεία για τα 
κατωτέρω αναφερόμενα 
πρόσωπα έγινε προσπάθεια 
να ταυτιστούν τα ονόματα 
με συγκεκριμένα άτομα και 
να εντοπιστεί ο τόπος κα-
ταγωγής τους. Με αυτόν 
τον τρόπο προσφέρεται 

στην ιστοριογραφία της Χαλκιδικής διασαφηνισμένη μια 
άγνωστη πτυχή της πορείας των προγόνων μας αγωνι-
στών του 1821 στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρω-
ση. Παράλληλα ενισχύεται η άποψη ότι οι Μακεδόνες 
και εν προκειμένω οι Χαλκιδικιώτες ήρωες του 1821 δεν 
υπολείπονται σε τίποτα της δόξας που έτυχαν σχεδόν για 
200 χρόνια οι αντίστοιχοι νοτιοελλαδίτες.  

Μια άγνωστη πτυχή της αναγνώρισης των θυσιών 
που έτυχαν πολλοί Χαλκιδικιώτες αγωνιστές του 1821 
από την Ελληνική Πολιτεία είναι τα αριστεία που αιτήθη-
καν και τις περισσότερες φορές τους απονεμήθηκαν από 
το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ως επιβράβευση για τη 
συμβολή τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Σύμφωνα 
με το Βασιλικό Διάταγμα της 20ης Μαΐου 1834 αποφασί-
στηκαν τα εξής : «προς αναγνώρισιν των εκδουλεύσεων 
όλων των αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών, 
των κατά ξηράν και κατά θάλασσαν Ελληνικών στρα-
τευμάτων των αγωνισθέ-
ντων υπέρ της ελευθερίας 
της πατρίδος, απονέμομεν 
εις έκαστον αυτών αριστεί-
ον (Medaille). To αριστείον 
(παράσημο), κρεμάμενον 
από ταινίαν κυανήν, προ-
σαρτάται εις το αριστερόν 
μέρος του στήθους˙ είναι 
δε, δια μεν τους αξιωματι-
κούς αργυρούν, δια δε τους 
υπαξιωματικούς χαλκούν, 
δια δε τους στρατιώτας και 
ναύτας σιδηρούν… Έκα-
στον αριστείον δίδεται δια διπλώματος… Όστις λάβει 
το αριστείον θέλει απολαμβάνει τα εξής δικαιώματα, να 
έχει τα πρωτεία εις τα εκλογάς, … να οπλοφορεί άνευ 
ιδιαιτέρας αστυνομικής αδείας, … να κατέχει τον πρώτον 
τόπον της τιμής μετά τας αρχάς, εις όλας τα εορτάς των 
Δήμων, … να είναι ελεύθερος πάσης σωματικής εργασίας 
δια τας γενικάς υπηρεσίας του κράτους και δια δημόσια 

ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχαιολόγος

ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ETOΣ 
ψαράς Ιωάννης 1801 Αγ. Παρασκευή Χάλκινο 1836
Κυρίτση Στέριος 1805 Αγ.Παρασκευή Χάλκινο 1847
Ιωάννου Αυγερινός 1798 Άγ. Μάμας Αργυρό 1843
Πολύζου Δημήτριος 1793 Άγ. Μάμας Χάλκινο 1836
Παύλου Στέριος 1796 Άγ. Νικόλαος Χάλκινο 1836
Γαροφάλου Τριαν/λος 1800 Άθυτος Σιδερένιο 1847
Καραβασίλης Δημήτρης 1796 Άθυτος Χάλκινο 1847
Δημητρίου Ιωάννης 1790 Άθυτος Σιδερένιο 1843
Χανάς Δημήτριος 1792 Άθυτος Χάλκινο 1847
Αβραάμ Θωμάς 1804 Βάβδος Χάλκινο 1836
Ραφαήλ Βασιλικός 1803 Βάβδος Χάλκινο 1836
Τουρλίδης Ζαχαρίας 1805 Βάβδος Αργυρό 1844
Καρατζάς Διαμαντής 1804 Βάλτα Σιδερένιο 1839
Ιωάννου Πανταζής 1800 Βάλτα Χάλκινο 1836
Παναγιώτη Νικόλαος 1796 Βάλτα Χάλκινο 1847
Παπά Αναγνώστης 1802 Βάλτα Αργυρό 1843
Αστερίου Γεώργιος Βαρβάρα Χάλκινο 1836
Αγγέλου Σαράντης 1791 Βασιλικά Χάλκινο 1840
Αθανασίου Γεώργιος 1805 Βασιλικά Σιδερένιο 1839
Μόσχου Απόστολος Γαλαρινός Σιδερένιο 1841
Δημητρίου Γεώργιος 1794 Γαλάτιστα Χάλκινο 1844
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ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Καθηγητής του Α.Π.Θ.

Ζαχαρία Εμμανουήλ 1805 Γαλάτιστα
Εμμανουήλ Στέριος 1805 Γομάτι Χάλκινο 1836
Χριστοδούλου Πανταζής 1798 Γομάτι Σιδερένιο 1841
Δουμπιώτης Βασιλικός 1794 Δουμπιά Χάλκινο 1836
Δουμπιώτης Κων/νος 1793 Δουμπιά Αργυρό 1836
Δουμπιώτης Νικόλαος 1796 Δουμπιά Αργυρό 1836
Γεωργίου Χριστόδουλος 1779 Ιερισσός Σιδερένιο 1839
Μπόικου Αθανάσιος 1783 Ιερισσός Σιδερένιο 1842
Κλονής Νικόλαος 1801 Ίσβορος (Στρατονίκη) Σιδερένιο 1847
Σταγειρίτης Νικόλαος 1802 Ίσβορος Αργυρό 1844
Βαγιωνάς Δημήτριος 1784 Καλάνδρα Σιδερένιο 1836
Γιανάκη Ιωάννης 1799 Καψόχωρα (Πευκοχώρι) Χάλκινο 1844
Ιωάννου Αντώνιος 1801 Καψόχωρα Χάλκινο 1836
Γεωργίου Βασίλειος 1805 Κρήμνη Σιδερένιο 1841
Φώτη Ιωάννης 1805 Κρήμνη Σιδερένιο 1841
Ιωάννου Ελευθέριος 1799 Αρναία Χάλκινο 1836
Στάμου Δημήτριος 1806 Αρναία Σιδερένιο 1839
Βασιλείου Κων/νος 1796 Μαντεμοχώρια Σιδερένιο 1841
Δήμου Γεράκης 1798 Μεταγγίτσι Χάλκινο 1836
Χριστοδούλου Στόικος Μεταγγίτσι Χάλκινο 1844
Κόπανος Σαραφιανός 1805 Ορμύλια Σιδερένιο 1839
Χιμευτός Αναστάσιος 1796 Παζαράκια (Κρυοπηγή) Αργυρό 1836
Χιμευτός Ιωάννης 1793 Παζαράκια Αργυρό 1836
Καραχάλη Παναγιώτης 1806 Παλαιοχώρι Σιδερένιο 1842
Σκονδάλης Δημήτριος 1801 Παλαιοχώρι Σιδερένιο 1842
Θεοδώρου Γεώργιος 1798 Παλιούρι Χάλκινο 1847
Κύρκου Παραδείσης 1788 Παρθενώνας Χάλκινο 1844
Τζατζαρώνης Ιωάννης 1793 Παρθενώνας Χάλκινο 1836
Αθανασίου Παύλος 1805 Πολύγυρος Χάλκινο 1839
Αργύρη Αθανάσιος 1805 Πολύγυρος Σιδερένιο 1841 
Ιωάννου Νικόλαος 1805 Πολύχρονο Σιδερένιο 1844
Γεωργίου Κων/νος 1797 Πορταριά Σιδερένιο 1837
Στέριου Βασίλειος 1804 Πορταριά Σιδερένιο 1844
Αγγέλου Θεόδωρος 1804 Ρεβενίκια(Μ.  Παναγία) Χάλκινο 1836
Κολοκύθας Βασίλειος 1801 Σανά Χάλκινο 1840
Χαλκιώτης Αθανάσιος 1800 Σιποτνίκια (Ριζά) Αργυρό 1836
Οικονόμου Χρήστος 1777 Στανός Αργυρό 1844
Σκόνδρας Αθανάσιος 1805 Συκιά Σιδερένιο 1841
Λιάκος Γεώργιος 1802 Συκιά Χάλκινο 1841
Αγγέλου Ιωάννης 1801 Τσαπράνι (Νέα Σκιώνη) Αργυρό 1844
Πολυχρόνη Δημήτριος 1803 Φούρκα Χάλκινο 1836
Μιχαήλ Θεοχάρης 1795 Χωρούδα Χάλκινο 1839

Στο τεύχος 10 (Ιαν. - Μάρτιος 2012) του Παγχαλκιδικού 
Λόγου, σ. 17 ο κ. Κ. Π. Τσολοδήμος δημοσίευσε ενδιαφέ-
ρον μελέτημα περί του σπανίου ονόματος Αβραμπεκίνα. 
Το όνομα αυτό ορθώς σημειώνει ο συντάκτης του ότι κα-
ταγράφεται στην Χαλκιδική από τον 16ο αι. και μάλιστα 
στα Σιδηροκαύσια (Μαντεμοχώρια). Ο κ. Τσολοδήμος 
ηύρε το όνομα αυτό και στην Γαλάτιστα, τον Άγιο Πρό-
δρομο, αλλά και στις Σέρρες (Νέο Σούλι, Όλυνθος, Αγία 
Παρασκευή Δουμπιών). Η συμπλήρωσή μου προσθέτει 
την πληροφορία ότι το όνομα Αβραμπεκίνα απαντάται 
στην Σκόπελο το 1831, ως σύζυγος του Δημητρίου Σκα-
ντάλη Μαντεμοχωρίτη. Συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου 1831 ο 
Μανολάκης Χαριζάνης, από την Νιγρίτα, δανείστηκε από 
την Αβραπηκίνα, σύζυγο Δημητρίου Σκαντάλη Μαντεμο-
χωρίτη, 300 φοίνικες, δηλ. 900 γρόσια. Υπενθυμίζεται ότι 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΒΡΑΜΠΕΚΙΝΑ
Συμπλήρωση

*  *  *

στην Σκόπελο είχαν καταφύγει πολλοί Χαλκιδικιώτες μετά 
την αποτυχία της Επαναστάσεως του 1821. Αυτοί γρήγορα 
κατόρθωσαν να ξανακάμουν την ζωή τους, να εμπορεύω-
νται, να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες, να ταξιδεύουν 
στην ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Από 
αυτούς άλλοι κατάγονταν από τα Μαντεμοχώρια (γενι-
κώς), τον Πολύγυρο, την Κασσάνδρα, το Παλιούρι, την 
Συκιά κ.ά. Πολύτιμη πηγή για τους Χαλκιδικιώτες στην 
Σκόπελο είναι το αρχείο του Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέ-
λου (συμβολαιογράφου) Μελαχροινού Γιαννιού, από το 
οποίο δημοσίευσα περιληπτικώς δικαιοπραξίες Χαλκιδι-
κιωτών της Σκοπέλου της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνί-
ου 1831 στο περιοδικό Μακεδονικά τόμ. 17 (1977) με τον 
τίτλο Μακεδονικά Σύμμικτα – 3 Κασσανδρινοί και άλλοι 
Μακεδόνες στην Σκόπελο (1831), σσ. 69 – 83.

.
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στήσει καμία πλευρά προέβη σε μια σολομώντια λύση, 
πρόταση, η οποία εκμηδένισε τις αντιθέσεις: κατά τη 
διάρκεια του κλήρου ο πρώτος επιλαχών θα μπορούσε 
να επιλέξει μόνο το τιμώμενο πρόσωπο-άγιο της εκκλη-
σίας, ενώ η άλλη πλευρά θα είχε την ευχαρίστηση να 
επιλέξει την ημερομηνία της πανήγυρης.

Από τη διαδικασία αυτή ευνοήθηκαν πρώτα οι πρώην 
κάτοικοι της Χωρούδας, οι οποίοι επέλεξαν ως τιμώμε-

νο πρόσωπο τον άγιο Γεώργιο, 
αν και η ενοριακή εκκλησία της 
Χωρούδας τιμόταν στον ΄Αγιο 
Αθανάσιο. Οι ντόπιοι Νεοχωρί-
τες επέλεξαν η εκκλησία … του 
Αγίου Γεωργίου να πανηγυρίζει 
κατά την ημέρα της μνήμης του 
προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου). ́ Ετσι 
μέχρι τις μέρες μας επιβιώνει στο 
Νεοχώρι αυτή η «ανακολουθία» 
(διαφορετικό τιμώμενο πρόσωπο 
στην ενοριακή εκκλησία – διαφο-
ρετική ημερομηνία πανήγυρης), 
την οποία ο λαός εσφαλμένα 
την σχετίζει με την ύπαρξη ενός 
εξωκκλησίου του Προφήτη Ηλία, 
στα βόρεια του Νεοχωρίου.

   Η θεματολογία του παρόντος άρθρου και η συγκυ-
ρία της μνήμης των 100 χρόνων από την είσοδο της 
Ελευθερίας στο μακεδονικό χώρο μάς επιτρέπουν να 
επισημάνουμε ότι μια από τις λαμπρότερες πανηγύρεις 
στην ιστορία της εκκλησίας του Νεοχωρίου είναι εκεί-
νη του 1913. Στην πανήγυρη εκείνη παρόντες ήταν οι 
κάτοικοι, ο μητροπολίτης Ιερισσού Σωκράτης και τμήμα 
του απελευθερωτικού στρατού της Μακεδονίας. Στιγμές 
της πανήγυρης διασώζει μια επιστολή του μητροπολίτη 
Σωκράτη προς τον προηγούμενο Αγαθάγγελο Βατοπαι-
δινό στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Την 20ην Ιουλίου μετέβην εις το Νεοχώριον την πατρίδα 
σας εις την πανήγυρη του Προφήτου Ηλιού. Ευτυχώς παρέ-
στη εκεί διαμένων ολόκληρος λόχος στρατιωτών, αποχωρή-
σας ένεκεν της ασθενείας εις το καθαρόν Νεοχώριον από τον 
΄Ισβορον, όπου ευρίσκετο, εγένετο πανηγυρική λειτουργία 
καθ’ ην παρέστησαν όλοι οι στρατιώται παρουσιάσαντες όπλα 
κατά τον πολυχρονισμόν κ(αι)΄ κατά τα ΄Αγια, ενώ έξωθεν 
της εκκλησίας εσάλπισεν ο σαλπιγκτής, εν  δε την εκκλησίαν 
εδάκρυσαν όλοι εκ συγκινήσεως βλέποντες τα ανέλπιστα και 
τα αδύνατα δυνατά γενόμενα τη δυνάμη του Θεού..

 Τη δεκαετία του 1850 έχουμε στη Χαλκιδική την τελευ-
ταία φάση των ανοικοδομήσεων των ενοριακών εκκλησιών, 
οι οποίες καταστράφηκαν από τις πυρπολήσεις των οικι-
σμών κατά τον επαναστατικό αγώνα του 1821. Στο Νεοχώρι 
η ενοριακή εκκλησία ανοικοδομείται την περίοδο 1856-1858 
και σύμφωνα με την τοπική παράδοση προκύπτει ένα ιδιαί-
τερο ζήτημα, το οποίο διχάζει την τοπική κοινωνία: η μετο-
νομασία της εκκλησίας.

Η τοπική παράδοση μαρτυρεί 
ότι την περίοδο αυτή μια ομάδα 
κατοίκων προώθησε την πρότα-
ση να αντικατασταθεί το έως τότε 
τιμώμενο πρόσωπο του ιερού χώ-
ρου, ο προφήτης Ηλίας, από τον 
άγιο Γεώργιο. Οι υποστηρικτές 
της καινοτομίας αυτής λέγεται ότι 
ήταν οι μέτοικοι από τη Χωρούδα, 
ένα χωριό μεταξύ των Σταγείρων 
και του Νεοχωρίου το οποίο είχε 
ερημώσει μετεπαναστατικά και 
κάποιοι από τους κατοίκους του 
εγκαταστάθηκαν στο Νεοχώρι. 

Αναζητώντας τα γενεσιουργά 
αίτια των γεγονότων προκύπτει 
το ερώτημα πως μια ομάδα μετοί-
κων μπόρεσε να υπερβεί τα στεγανά της μικροκοινωνίας 
και να αξιώσει κάτι, που ερέθιζε όχι μόνο το θρησκευτικό 
συναίσθημα των περισσοτέρων, αλλά και το τοπικιστικό 
πνεύμα τους. ΄Αραγε οι άνθρωποι αυτοί ήταν εγκατεστη-
μένοι από καιρό στο Νεοχώρι, με τον δικό τους εφημέριο, 
και ως εκ τούτου η θέση τους θεωρούνταν ισχυρή; Πως 
οι ντόπιοι υποχώρησαν εξ αρχής στις αξιώσεις των «ξέ-
νων»;

Τη δεκαετία του 1990 ένας γέροντας υποστήριζε ότι εκεί-
νη την εποχή οι Χωρουδιανοί παρουσιάστηκαν διεκδικητι-
κοί και ζητούσαν τη μετονομασία, επειδή θα υποστήριζαν 
τον εμπλουτισμό της εκκλησίας με νέες φορητές εικόνες. 
Ωστόσο, τα πραγματικά αίτια δεν μπορούν να εντοπιστούν 
στις αφιερωματικές επιγραφές των εικόνων, οι οποίες δεν βε-
βαιώνουν ότι η πρακτική των Χωρουδιανών εφαρμόστηκε. 
Ούτε θα μπορούσε να ισοσταθμιστεί η δωρεά των εικόνων 
με τα κτιριακά έξοδα, που ανέλαβαν οι άλλοι. 

Όλα αυτά, όμως, έμειναν ανεκπλήρωτα, επειδή η 
υπόθεση κατέληξε στον τοπικό επίσκοπο, τον Ιερισσού 
Ιωαννίκιο περί το 1858. Ο επίσκοπος για να μη δυσαρε-

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΧΙΟΥΤΗΣ
Θεολόγος

Νότια άποψη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου 
Νεοχωρίου
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Θεολόγος - Φιλόλογος

Το 1870, τρία χρόνια μετά την ανέγερση του ναού του 
Αγίου Νικήτα, η Νικήτη απέχτησε το πρώτο της σχολείο. 
Το έτος αυτό, με ενέργειες των προυχόντων του χωριού 
γερο- Παναγιώτη, Πέτρου Αναγνωστάρα, Ξανθού Ξανθό-
πουλου και Τριαντάφυλλου Αθ. Φουντούκη ή Παπατζίκου, 
εκδόθηκε το σχετικό έγγραφο της τούρκικης αρχής «περί 
χορήγησης αδείας ιδρύσεως δημοτικού σχολείου». Το δι-
δακτήριο κτίστηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με 
δαπάνες του κοινού ταμείου εκκλησίας και κοινότητας και 
την προσωπική εργασία των κατοίκων. Περιελάμβανε δύο 
αίθουσες, του διδακτηρίου και ενός δωματίου- κατοικί-
ας του δασκάλου που αντιστοι-
χούν στις δύο κεντρικές αίθου-
σες. 

Το 1905, με ενέργειες των 
εφόρων Παναγιώτη Φουντού-
κη και Χριστόφορου Καζάνη, 
έγινε επέκταση στην ανατολι-
κή πλευρά και το 1918, με τη 
συνδρομή του μητροπολίτη Ει-
ρηναίου και την επίβλεψη του 
αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παι-
ονίδη, δεύτερη επέκταση στο 
δυτικό μέρος που περιελάμ-
βανε τη μεγάλη αίθουσα του 
σημερινού διδακτηρίου. Μέ-
χρι να πάρει όμως το κτίριο την τελική του μορφή, επει-
δή οι αίθουσες δεν επαρκούσαν για το μεγάλο αριθμό 
των μαθητών, κατά καιρούς οι δάσκαλοι χρησιμοποιού-
σαν και την αίθουσα - κατοικία του δασκάλου, το νάρ-
θηκα της εκκλησίας και πολλές φορές δωμάτια γειτονι-
κών σπιτιών. 

Κατά τα έτη 1949-1951 δυο αίθουσες λειτουργούσαν 
παράλληλα ως ιερός ναός, ως που να αποκατασταθεί ο 
Ιερός Ναός του αγίου Νικήτα, ο οποίος πυρπολήθηκε 
κατά τον εμφύλιο.

Το εν λόγω διδακτήριο λειτούργησε ως Δημοτικό Σχο-
λείο (τριθέσιο, πενταθέσιο, εξαθέσιο) μέχρι το 1968, οπότε 
μεταφέρθηκε σε νεότευκτο κτίριο στο μέσον του χωριού.

Το σχολ. έτος 1975-1976 στεγάστηκε το ιδρυθέν  ιδιω-
τικό Γυμνάσιο του Πέτρου Ρίζου το οποίο ήταν τετραθέσιο, 
ενώ από το 1976 μέχρι το 1986 λειτούργησε ως Δημόσιο 
Γυμνάσιο και από το 1991 ως το 1995 ως Τεχνικό Λύκειο.

Με την αριθμ.5659/8-5-1991 πράξη σύστασης Νομι-
κού Προσώπου της Περιφεριακής Διοίκησης Χαλκιδικής, 
που πήρε υπόψη της τη με αριθμ. 387/8-3-1990 απόφαση 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης και δημοσιεύτηκε στο 
383/10-6-1991 Φ.Ε.Κ. συστάθηκε στην Κοινότητα Νικήτης 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με το όνομα «Μου-
σείο Νικήτης» επί προεδρίας Χριστόφορου Καζάνη. Παράλ-
ληλα με ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου το 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

εν λόγω κτίριο παραχωρήθηκε γι' αυτό το σκοπό.
Το 1996 άρχισε η συλλογή των αντικειμένων από τον 

τότε διευθυντή του Γυμνασίου Νικήτης Δημαρά Δημήτριο 
και μέχρι σήμερα αριθμεί πάνω από 1500 αντικείμενα. Όλα 
τα αντικείμενα προέρχονται από δωρεές των κατοίκων της 
Νικήτης, που με μεγάλη ευχαρίστηση τα δώρισαν. Η συλλο-
γή κατά κατηγορία περιλαμβάνει: α) Γεωργικά εργαλεία β) 
Οικιακά σκεύη γ) Εκκλησιαστικά σκεύη δ) Εργαλεία διαφό-
ρων επαγγελμάτων (ξυλουργού, σιδηρουργού, τσαγκάρη, 
κουρέα, σαμαρά, πεταλωτή κ. ά.)  ε) Υφαντά στ) Στολές ζ) 
Είδη προικός. η)Εργαλεία κλωστοϋφαντουργίας κ. ά.

Στις 6 Αυγούστου του 2000 
λειτούργησε έκθεση λαο-
γραφικών αντικειμένων και 
παλιάς φωτογραφίας με τη 
βοήθεια επιτροπής που απο-
τελούνταν από τους: 1.Δημα-
ρά Δημήτριο, υπεύθυνο του 
Μουσείου 2. Δημαρά  Ασά-
νω  3. Θωμαΐδου Ναταλία  4. 
Θωμά Λεμονιά  5. Σφέτσιο Γε-
ώργιο 6. Δεληθανάση Ελέ-
νη 7. Κουρμπέτη Τρυγόνα 8. 
Βαφείδη Νικόλαο. Η έκθεση 
κράτησε ως το τέλος Σεπτεμ-
βρίου και σημείωσε μεγάλη 

επιτυχία, αφού την επισκέφτηκαν 1000 περίπου άτομα. 
Σκοπός της έκθεσης – πέρα από το μορφωτικό μέρος - 
ήταν να συγκινηθούν οι συγχωριανοί μας, να συνεχίσουν 
τις δωρεές και δεύτερο να ευαισθητοποιηθούν οι πολιτι-
κοί και οικονομικοί παράγοντες του τόπου για την εξεύ-
ρεση πόρων. Επετεύθηκαν και τα δύο. Η μεν συλλογή 
σχεδόν διπλασιάστηκε, ο δε Υφυπουργός Εθνικής Οι-
κονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστος Πάχτας επισκε-
πτόμενος την έκθεση, ενθουσιάστηκε από την προσπά-
θεια και με τις υπ' αριθμ. 14428/ΔΕ-2928 /3-5-2001 και 
Α.Π/66020/ΔΕ 4544/29-4-2002 αποφάσεις του υπουρ-
γείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματο-
δότησε το έργο με το ποσό των 90.000 ΕΥΡΩ. Αμέ-
σως ο Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Γιάννης Τζίτζιος ανάθεσε 
τη Μουσειακή μελέτη σε επιτροπή αποτελούμενη από 
τους: 1. Μάντσιο Αθανάσιο, αρχαιολόγο, 2. Σμάγα Άγ-
γελο, αρχαιολόγο, 3. Τάντση Αναστάσιο, αρχιτέκτονα, 4. 
Σοφία Ακριβοπούλου, αρχιτέκτονα.

 Οι εργασίες αποκατάστασης και εξωραϊσμού του κτι-
ρίου άρχισαν τον Ιούλιο του 2001 και συνεχίζονται.

 Το 2012 εγκρίθηκαν από την ΕΣΠΑ 203.000 ΕΥΡΩ 
περίπου για την ολοκλήρωση του έργου. Όταν τελειώ-
σουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκταμιευτούν 
τα χρήματα, πιστεύω ότι το όνειρό μας θα γίνει πραγ-
ματικότητα.
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Από την ανάλυση των «Μετεωρολογικών του Αρι-
στοτέλη»  προκύπτει ότι το Αρχαίο Ελληνικό Ανεμολό-
γιο ήταν αυτό που περιγράφεται στο Σχ.1 Πρέπει καταρ-
χήν να σημειωθεί  ότι το Σχ.1 εμφανίζεται εδώ σύμφωνα 
με το σημερινό, σύγχρονο τρόπο προσανατολισμού. Οι 
Αρχαίοι Έλληνες είχαν άλλο τρόπο προσανατολισμού. 
Ο κύκλος προσανατολισμού του Σχ. 1 έφερε γι αυτούς 
άλλη σήμανση. Στη θέση του σημερινού Βορρά αυτοί 
τοποθετούσαν την Ανατολή και 
στη θέση του σημερινού Νότου 
τοποθετούσαν τη Δύση. Ο Βορ-
ράς ήταν γι αυτούς στη θέση της 
σημερινής Δύσης και ο Νότος 
στη θέση της σημερινής Ανατο-
λής.

Στην παρακάτω ανάλυση 
χρησιμοποιείται η σήμανση του 
Σχ.1 για καλύτερη κατανόηση 
σύμφωνα δηλαδή με το σημε-
ρινό τρόπο προσανατολισμού 
μας.

  Η ονομασία των ανέμων 
(αέριδες) στη Χαλκιδική και σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, κατά τον 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, έχει ως εξής:

Ο Ζέφυρος είναι δυτικός άνε-
μος, έρχεται δηλ. από Δυτικά (σημείο Α).Ο Απηλιώτης 
είναι ανατολικός άνεμος, έρχεται δηλ. από Ανατολικά. 
(σημείο Β).Ο Βοριάς ή Απαρκτίας είναι βόρειος άνεμος 
έρχεται δηλ από Βορρά (σημείο Η). Λέγεται Απαρκτί-
ας λόγω του αστερισμού της μεγάλης «Άρκτου» που ως 
γνωστόν βρίσκεται πάντοτε προς Βορράν.Ο Νοτιάς εί-
ναι νότιος άνεμος, έρχεται δηλ. από Νότο (σημείο Θ).Ο 
Καικίας είναι ΒΑ άνεμος, έρχεται δηλ. από ΒΑ κατεύ-
θυνση(σημείο Ζ). Ο Λίψ (Λίβας) είναι ΝΔ άνεμος, έρχε-
ται δηλ. από ΝΔ κατεύθυνση (σημείο Γ).Ο Εύρος είναι 
ΝΑ άνεμος, έρχεται δηλ από ΝΑ κατεύθυνση (σημείο 
Ν).

Ο Αργέστης ή Ολυμπιάς ή Σκίρων  είναι ΒΔ άνεμος, 
έρχεται δηλ. από ΒΔ κατεύθυνση (σημείο Ε).Αυτοί εί-
ναι οι 8 (8 κατευθύνσεων) κύριοι άνεμοι που συνιστούν 
το Αρχαίο Ελληνικό Ανεμολόγιο όπως αυτό αναφέρεται 
στα «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ» του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.

Άλλοι δευτερεύοντες άνεμοι που αναφέρονται εί-
ναι: Ο Θρασκίας είναι ΒΒΔ άνεμος (σημείο Ι) πνέει 
δηλ. ανάμεσα στον Απαρκτία και τον Σκίρωνα. Ο Μέ-
σης είναι ΒΒΑ άνεμος (σημείο Κ), πνέει δηλ. ανάμεσα 
στον Απαρκτία και στον Καικία. Ο Φοινίκιας τέλος εί-

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕψΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΙΔΕΣ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Ομότιμος καθηγητής Μετεωρολογίας ΑΠΘ  

ναι ΝΝΑ άνεμος (σημείο Λ) πνέει δηλ. ανάμεσα στον  
Νότο και στον Εύρο. Από το Σχ. 1 είναι προφανές ότι οι 
άνεμοι με Βόρεια κατεύθυνση είναι περισσότεροι εκεί-
νων με Νότιο κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει, κατά τον 
Αριστοτέλη, επειδή στη βόρεια κατοικούμενη περιοχή 
η ποσότητα νερού και χιονιού είναι μεγαλύτερη εκείνης 
στη νότια περιοχή. Έτσι το νερό και το λειωμένο χιό-
νι εισχωρούν στο έδαφος, θερμαίνονται από τη θερμό-
τητα της γης και του ηλίου με αποτέλεσμα να υπάρχει 

στη βόρεια γη μεγαλύτερη «ανα-
θύμιαση» σε σχέση με εκείνη της 
νότιας γης.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι 
ο Αριστοτέλης δέχεται πως το 
αίτιο δημιουργίας των ανέμων , 
γενικώς, είναι δύο «αναθυμιά-
σεις». Η υγρή ή «ατμώδης» που 
είναι η αρχή του βρόχινου νερού 
και η ξηρή ή «καπνώδης» που εί-
ναι η αρχή των ανέμων.

Κατά τον Αριστοτέλη  ο 
Απαρκτίας ο Θρασκίας και ο 
Αργέστης, βόρειας συνιστώσας 
άνεμοι, φέρνουν συνήθως καλο-
καιρία καθότι διαλύουν τα υπάρ-
χοντα νέφη, εκτός βέβαια αν εί-

ναι πολύ ψυχροί. Στην περίπτωση αυτή παγώνουν τα 
νέφη πριν τα διασκορπίσουν και έτσι δεν συμβάλλουν 
στην καλοκαιρία.

Ο Καικίας δεν είναι προάγγελος καλοκαιρίας καθότι 
επιστρέφει από εκεί που ξεκίνησε. Από εδώ βγαίνει και η 
παροιμία: « Το τραβάει πάνω του όπως ο Καικίας το νέ-
φος». Ο Καικίας που αποκαλείται και «Ελλησποντίας» 
είναι υγρός άνεμος καθώς επίσης και ο Απηλιώτης.  

Ο Αργέστης και ο Εύρος είναι γενικώς ξηροί άνεμοι. 
Ο Εύρος είναι ξηρός στην αρχή και βροχερός στο τέλος. 
Το αντίθετο συμβαίνει με τον Λίβα. Ο Απαρκτίας και 
ο Μέσης είναι χιονώδεις άνεμοι επειδή είναι οι πιο ψυ-
χροί. Ο Απαρκτίας ο Θρασκίας και ο Αργέστης φέρνουν 
Χαλάζι συνήθως. Ο Νότος, ο Ζέφυρος και ο Εύρος είναι 
ζεστοί άνεμοι. Θυελλώδεις γίνονται οι άνεμοι κυρίως το 
Φθινόπωρο και μετά την Άνοιξη. Αυτό συμβαίνει, κατά 
τον Αριστοτέλη, κυρίως με τους: Απαρτία, Θρασκία και 
Αργέστη. Θύελλες προκαλούνται κυρίως όταν άλλοι 
άνεμοι πέφτουν επάνω σ΄αυτούς που ήδη πνέουν.

  ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΕΜΟΙ
Ο Αριστοτέλης ονομάζει «ετησίας» ανέμους, αυτούς 

που κάθε έτος πνέουν, κατά τη διάρκεια του θέρους, στο 
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Αιγαίο, με βόρεια γενικώς κατεύθυνση. Σήμερα για την 
ονομασία αυτών των ανέμων έχει επικρατήσει, δυστυ-
χώς, η Τούρκικη ονομασία «μελτέμια».  

Στα «Μετεωρολογικά» του Αριστοτέλη αναφέρε-
ται ότι οι άνεμοι αυτοί πνέουν μετά το θερινό ηλιοστά-
σιο και την ανατολή του «Κυνός».Το θερινό ηλιοστάσιο 
συμβαίνει, ως γνωστόν, την 21η Ιουνίου. Ο αστερισμός 
του μεγάλου Κυνός, του οποίου το λαμπρότερο άστρο 
είναι ο Σείριος, ανατέλλει την 25η Ιουλίου. Άρα οι ετή-
σιες άνεμοι πνέουν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μετά 
την 25η Ιουλίου. Κατά τον Εύδοξο οι ετησίες άνεμοι πνέ-
ουν από την 24η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου το αρ-
γότερο. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι υπάρχει και η περί-
πτωση ηρεμίας των ετησίων που συμπίπτει με το πρώτο 
15ήμερο του Ιουλίου.

 Είναι όμως γνωστόν, από άλλες ίσως πηγές, ότι οι 
ετησίες άνεμοι πνέουν κατά τον Ιούνιο μήνα ως «πρό-
δρομοι» ετησίες, κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο ως «κυ-
ρίως ετησίες» και κατά τον Σεπτέμβριο ως «μετόδρο-
μοι» ετήσιες. Κατά τον Αριστοτέλη οι ετησίες άνεμοι 
πνέουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και παύουν κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι γενικώς αληθές. Η 
αιτία αυτού του γεγονότος, κατά τον Αριστοτέλη, εί-
ναι ότι όταν ο ήλιος είναι κοντά (ημέρα) στεγνώνει το 
έδαφος προτού σχηματίσει αναθύμιαση υγρή. Μόλις 
απομακρυνθεί ο ήλιος (νύχτα) η θερμότητα και η ανα-
θύμιαση εξισορροπούνται, και η γη μοιάζει να καπνί-
ζει εκπέμπουσα τους υδρατμούς. Αυτό γενικά το γεγο-
νός συμβάλλει ώστε να παύουν οι ετησίες άνεμοι κατά 
τη νύχτα. Οι απόψεις αυτές δεν είναι αποδεκτές μάλ-

λον σήμερα. Σήμερα είναι αποδεκτό ότι κατά την ημέ-
ρα, το σύστημα των ανοδικών κινήσεων του αέρα πάνω 
από τη ξηρά και των καθοδικών πάνω από τη θάλασ-
σα, συμβάλλει θετικά στη μεταφορά «ορμής» προς τα 
κάτω στο επίπεδο του «οριακού» στρώματος της Ατμό-
σφαιρας έτσι ώστε να πραγματοποιείται ενίσχυση των 
επιφανειακών ετησίων ανέμων. Κατά τη νύχτα στο ορι-
ακό αυτό στρώμα της Ατμόσφαιρας επικρατούν συνθή-
κες ευστάθειας έτσι ώστε να μη μεταφέρεται ορμή προς 
τα κάτω με συνέπεια η ένταση των ετησίων ανέμων να 
μειώνεται σημαντικά.

Όταν υπάρχει δυναμικό αίτιο, που εξασφαλίζει ροή 
πάνω από το Αιγαίο βόρειας συνιστώσας, τότε οι ετη-
σίες παρουσιάζονται ενισχυμένοι όλο το 24ωρο.Στη συ-
νέχεια αναφέρεται στα « Μετεωρολογικά» ότι ορισμέ-
νοι διερωτώνται γιατί οι συνεχείς βόρειοι άνεμοι, τους 
οποίους αποκαλούμε ετησίες, πνέουν μετά το θερινό 
ηλιοστάσιο ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους νό-
τιους ανέμους κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Η απορία 
τους ,λέγει, δεν είναι παράλογη.

Πράγματι οι αποκαλούμενοι «λευκόνοτοι» (νότιοι 
άνεμοι που καθαρίζουν τον αέρα)  εκδηλώνονται το χει-
μώνα. Δεν είναι όμως συνεχείς όπως οι άλλοι και περ-
νούν απαρατήρητοι. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω επειδή έχει αποδειχθεί 
ιστορικά ότι κάθε χρόνο, από την αρχαία Ελλάδα μέ-
χρι σήμερα, κατά το θέρος φυσούν πάνω από το Αιγαίο 
οι ετησίες άνεμοι σημαίνει ότι το κλίμα της Ελλάδας γε-
νικώς δεν έχει αλλάξει σημαντικά από τότε μέχρι σή-
μερα.    

*  *  *

Α’. Μια εννοιολογική άποψη
Κάποτε οι γιορτές, οι γάμοι, οι βαπτίσεις, οι θάνατοι, 

οι ξενιτεμοί ενεργοποιούσαν συναισθηματικά τη μικρή 
ή μεγάλη κοινωνία και έδιναν την αφορμή στο λαό να 
εκφραστεί καλλιτεχνικά. Κι ένας τρόπος έκφρασης εί-
ναι το τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι, που καλύπτει 
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ανήκει, άλλωστε, 
μαζί με το παραμύθι στη λαϊκή προφορική λογοτεχνία, 
δημιουργία του λαού μας από τα πανάρχαια χρόνια ως 
τις ημέρες μας.

Στον αγροτικό κόσμο, στις κατ’ εξοχήν παραδοσιακές 
κοινωνίες, τα τραγούδια ήταν διαρκώς και πανταχού πα-
ρόντα. Οι άνθρωποι τραγουδούσαν συνεχώς και όχι μό-
νον στις γιορτές και τα πανηγύρια, κάθε μέρα, κάθε ώρα 
και στιγμή, για να σπάσουν τη μονοτονία τους και την 
πίεση της δουλειάς ή για να παρηγορηθούν στη μοναξιά 
τους. Ήταν ένας κόσμος, όπου η καθημερινή η τρέχουσα 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιούσε συνεχώς και άφο-
βα τον μεταφορικό λόγο. Οι άνθρωποι εκφράζονταν με 
έναν λόγο συναισθηματικά φορτισμένο, γεμάτο παρα-
στατικές εικόνες, αντί για τους περιγραφικούς και κυ-
ριολεκτικούς προσδιορισμούς της δικής μας σημερινής 
επικοινωνίας. Έτσι π.χ. ένα χαμηλό σκαμνί που σ’ όλα τα 
σπίτια σχεδόν υπήρχε, στο χωριό μας και στη Χαλκιδική 
το ονομάζουμε «σκαμνούδ’» ή αν ήταν μικρό καρεκλά-
κι «καρικλούδ’». Αλλού το σκαμνί το ονόμαζαν «θρονί», 
το άσπρο ύφασμα «χιονάτο», το ντουφεκίδι «φωτιά» 
κ.α. Οι εικόνες παίρνουν τη θέση των καταστάσεων: 
«πολύ συνεφιασμένον σε βλέπω», «στραβομουτσούνια-
σες» κλπ. Συχνά πάλι ο νοητικός διάλογος ενσωματώνε-
ται στις αφηγήσεις, χαρίζοντας ένα τόνο δραματικότη-
τας: «φοβόμουν, κι έλεγα, πού να τρέχω τέτοια ώρα μες 
στο σκοτάδι». Τα σύνθετα είναι πολύ πιο συχνά: «λεβε-
ντόκορμος», «ομορφονιά» κ.α., ενώ η συχνότατη χρή-
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ση των υποκοριστικών επιτείνει το συγκινησιακό φορ-
τίο της γλώσσας. Επομένως βλέπουμε ότι είμαστε πιο 
κοντά στην ποιητική χρήση του λόγου.

Έτσι λοιπόν αν ανατρέξουμε και στον δικό μας καθη-
μερινό προφορικό λόγο, θα ανακαλύψουμε ότι κι εδώ βρι-
σκόμαστε κάπως πιο κοντά προς την ποιητική χρήση, παρά 
όταν χρησιμοποιούμε τον γραπτό. Ο προφορικός μας λό-
γος είναι πάντα πιο μεταφορικός, πιο παραστατικός, πιο 
φορτισμένος και πλουσιότερος σε εικόνες, ενώ ο γραπτός 
παραμερίζει τους συναισθηματικούς τόνους και την αμε-
σότητα, επιδιώκει την ακρίβεια, τη σαφήνεια, τη λιτότητα.

-- Ποιό ήταν το γλωσσικό και ανθρωπολογικό υπό-
βαθρο σ’ εκείνο το περιβάλλον που γέννησε κάθε δη-
μοτικό – παραδοσιακό τραγούδι, κι απ’ την άλλη ποιά 
είναι η ποιητική αξία που αποκτούν 
στη σημερινή δική μας πραγματικότη-
τα τα κείμενα αυτά; Λέω κείμενα γιατί 
κάθε παραλλαγή ενός τραγουδιού εί-
ναι ένα γραπτό κείμενο, δεν είναι τρα-
γούδι. Τραγούδι γίνεται όταν εκφέ-
ρεται αυτό το κείμενο επενδυμένο με 
μουσική, πολλές φορές συνδυασμένο 
με το χορό. Και βέβαια όπως ξέρουμε 
δεν τραγουδιέται πάντοτε με ένα στα-
θερό κι αναλλοίωτο μέλος και ρυθμό, 
από εκτέλεση σε εκτέλεση. Αυτό εξαρ-
τάται από τον τόπο, τον καταγραφέα 
του κειμένου και τον αφηγητή ή τρα-
γουδιστή. Κι αυτό γιατί ένα τραγούδι 
σ’ έναν τόπο μπορεί να είναι καθιστι-
κό ή όπως αλλιώς λέγεται, της τάβλας ή τραπεζιάρικο, 
αλλά το ίδιο αλλού να είναι χορευτικό. Ενδεικτικά ανα-
φέρω το γνωστό «όσα βουνά κι αν πέρασα». Όλοι το ξέ-
ρουμε ως καθιστικό, όμως ο Στ. Παπασταύρου το ανα-
φέρει ως «χειμωνιάτικο πηδηχτό»! Πού όμως δε μας λέει 
συγκεκριμένα, παρά μόνον γενικά στη Χαλκιδική. [Βλ. 
Χρ. Χαλ. ΙΛΕΧ (1962) τ. 4ος σ. 175]

Το τραγούδισμα λοιπόν ήταν καθημερινή πρακτική και 
σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας στη δουλειά τους, στο 
σπίτι, στο αυτοκίνητο ή περπατώντας ανοίγουν το ραδιό-
φωνο, την T.V., CD κλπ. Η βασική διαφορά βρίσκεται στο 
ότι τα μηχανήματα απλώς αναπαράγουν τη μουσική, ενώ 
στην παραδοσιακή κοινωνία ο κάθε χρήστης παρήγαγε ο 
ίδιος, μόνος του τον ήχο και τα λόγια! Όλα αυτά σημαί-
νουν ότι για να κατανοήσουμε τα δημοτικά τραγούδια πρέ-
πει να ξεκινήσουμε όχι από τα κείμενα αλλά από την πρά-
ξη, το τραγούδισμα. Να αντιμετωπίσουμε τα τραγούδια όχι 
ως ποιήματα, αλλά ως ενέργειες των ανθρώπων ενταγμέ-
νες στην κοινωνία που τα γέννησε. Μόνο μια τέτοια οπτι-
κή θα μας επιτρέψει να τα φανταστούμε στο φυσικό τους 
περιβάλλον και τότε θα διαπιστώσουμε ότι τη στιγμή που 
τραγουδιούνται επιτελούν και κάποια λειτουργία. Ένα δεύ-
τερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι τι δημοτικό τρα-
γούδι έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, εκφράζει δηλ. 
κάποια νοήματα, μια κοινωνία και μια θεματική (παραλο-
γές, κλέφτικα, ακριτικά κλπ). Η Τρίτη οπτική γωνία είναι η 
μορφολογία των δημ. τραγουδιών. Πώς, με ποιο σύστημα, 

με ποιες ιδιαίτερες τεχνικές, τα νοήματα μορφοποιούνται 
και αποκρυσταλλώνονται σε λογοτεχνικό λόγο;

Β’. Η καταγραφή και η διάσωσή του.
Το δημοτικό τραγούδι στην εποχή μας δεν κινδυνεύει 

απλώς, αλλά οδηγείται στο δρόμο της πλήρους εξαφά-
νισης και μαρασμού μπροστά στο αμάχητο πλέον ρεύμα 
της παγκοσμιοποίησης, της ρηχότητας και της τηλεο-
πτικής αθλιότητας. Με άλλα λόγια τίθεται το ερώτημα: 
Πόσες πιθανότητες έχει το δημοτικό τραγούδι να επιβι-
ώσει στο εγγύς ή απώτερο μέλλον και ποια η δική μας 
ευθύνη (ατομική και συλλογική) για το πρόβλημα αυτό; 
Ασφαλώς δεν είναι ευοίωνα τα πράγματα για την επι-
βίωση όχι μόνο των δημοτικών ασμάτων, αλλά και γε-
νικά της συνολικής λαϊκής μας παράδοσης. Οι αντικει-

μενικές συνθήκες, που εξέθρεψαν και 
ενίσχυσαν την καλλιτεχνική έκφραση 
του λαού μας, εξέλιπαν ανεπιστρεπτί 
ή δημιουργήθηκαν άλλες απόλυτα αρ-
νητικές. Η εξαστικοποίηση και η ερή-
μωση των χωριών μας σχεδόν μηδένι-
σαν τις πιθανότητες να προαχθεί και 
να λειτουργήσει δημιουργικά το δημο-
τικό μας τραγούδι, ως μουσική τέρψη 
του χορού και του τραπεζιού, ως αυθε-
ντική πηγή καλλιτεχνικής δημιουργί-
ας. Ωστόσο, μέσα σε μια πολύγλωσση 
και πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως 
είναι η δική μας, εμφανίζονται κάπο-
τε απροσδόκητες και απροσδιόριστες, 
πολλές φορές, τάσεις και ρεύματα που 

χαράζουν νέες κατευθύνσεις και γεννούν νέες προσδο-
κίες. Αίφνης διαπιστώνεται (και αυτό είναι ελπιδοφόρο) 
έντονο ενδιαφέρον για το σύνολο της λαϊκής παράδο-
σης και του λαϊκού πολιτισμού, από όλους τους Ευρω-
παϊκούς λαούς. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται από την 
εκπαίδευση με τα ανάλογα προγράμματα που αποβλέ-
πουν κυρίως, στην αναβίωση ηθών και εθίμων, στην 
καταγραφή και διάσωση της λαϊκής λογοτεχνίας. Στην 
προσπάθεια αυτή αναμφίβολα την πρώτη θέση κατέ-
χουν οι εκπαιδευτικοί πέραν των πολυπληθών άλλων 
«λαογράφων» η «λαογραφούντων». Καταγράφεται έτσι 
η μνήμη, η συλλογική μνήμη, και εμποδίζεται, όσο μπο-
ρεί να εμποδίζεται, η λήθη της ιστορίας, που έχει το βά-
ρος της ταφόπλακας. Βέβαια η καταγραφή δεν σώζει 
την προφορικότητα, όπως η ζωγραφική δεν σώζει το κε-
λάϊδισμα των πουλιών. Ό,τι αποθησαυρίζεται ως κείμε-
νο πεθαίνει ως ζωή. Ο Τζωρτζ Στάινερ επισημαίνει: «Η 
προφορικότητα διεκδικεί την αλήθεια, την εντιμότη-
τα της αυτοδιόρθωσης, τη δημοκρατία, κάτι σαν κοινό 
κτήμα. Με το γραπτό, το βιβλίο, όλα αυτά θα έχαναν 
σε εγκυρότητα». Όμως η καταγραφή (με σημειώσεις, με 
μαγνητόφωνο, με βίντεο, φωτογραφική μηχανή ή κινη-
τό κλπ.) είναι η μόνη ασφαλής και εφικτή οδός σωτηρί-
ας και διάσωσης. Και αυτό το χρέος επιτελούν με μεγά-
λη, κατά το πλείστον, υπευθυνότητα, ήδη από τα μέσα 

συνέχεια στη σελίδα 19
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Αναμφίβολα  το κινητό τηλέφωνο είναι το δημοφιλέ-
στερο μέσο επικοινωνίας στις ημέρες μας. Ήρθε για να 
μας  «κατακτήσει» μιας και είναι ένα «φιλικό εργαλείο» 
για μια άμεση και αξιόπιστη επικοινωνία. Ειδικότερα σε 
καταστάσεις ανάγκης έχει αποδειχτεί σωτήριο.

Οι δυνατότητες των σημερινών κινητών ξεπερνούν 
τις καθημερινές-συνηθισμένες απαιτήσεις μας : μπορού-
με να μιλάμε μεταξύ μας ανά πάσα στιγμή, να λαμβά-
νουμε τα e-mail και να συνδεόμαστε στο internet , να 
ακούμε μουσική, έχουν φωτογραφική μηχανή, ημερο-
λόγιο, ρολόι, ξυπνητήρι, αριθμομηχανή, παιχνίδια, ευ-
ρετήριο τηλεφώνων και πολλά άλλα. Το πόσο απαραί-
τητο μας έχει γίνει το δηλώνουν οι αριθμοί σε όλο τον 
κόσμο: οι χρήστες ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια και 
στην Ελλάδα οι συνδέσεις ξεπερνούν τα 15 εκατομμύ-
ρια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κινητό τηλέφωνο 
είναι ένας πομποδέκτης ραδιοσυχνότητας μικρής ισχύ-
ος, όπου κατά την ενεργοποίηση του εκπέμπει χαμηλά 
επίπεδα ενέργειας(γνωστά ως ραδιοκύματα) με μέση 
ισχύ, περίπου 0,5W ή και μικρότερη, εξαρτωμένη πά-
ντα από πολλές παραμέτρους, όπως θα δούμε και πα-
ρακάτω. Αναφερόμεθα στην ισχύ εκπομπής διότι πολλά 
έχουν ειπωθεί και γραφεί για τις επιπτώσεις στην υγεία 
από την χρήση κινητών τηλεφώνων. Τα κινητά τηλέφω-
να λόγω της ραδιοσυχνότητας, έχουν θερμικές και μη 
θερμικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Εξαι-
τίας των θερμικών επιδράσεων έχουν προκύψει τα όρια 
απορρόφησης και τα επίπεδα ασφάλειας ώστε να εξα-

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

        ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

 ΕΜΜ. ΜΟΥΤΖΙΚΟΣ
Ταξίαρχος Αεροπορίας ε.α.

σφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών. Έτσι, το πρώτο 
πράγμα που κοιτάμε όταν αγοράζουμε ένα κινητό τηλέ-
φωνο είναι το ποστοστό Απορρόφησης ενέργειας από 
το σώμα ή αλλιώς SAR (Specific Absorption Rate) όπου 
ο συντελεστης αυτός θα πρέπει να είναι όσο το δυνα-
τόν μικρότερος από το όριο των 2W/Kg (κατά άλλους 
1.6 W/Kg) κατά μέσο όρο, για δέκα (10) γρ. ανθρώπι-
νου ιστού. Οι αριθμοί αυτοί είναι καθορισμένοι διεθνώς. 
Άρα όσο μικρότερο SAR τόσο καλύτερο. Τα εγχειρίδια 
χρήσεως των κινητών τηλεφώνων αναφέρουν το όριο 
SAR.

Πάντως η διεθνής επιστημονική κοινότητα θα χρει-
ασθεί ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκλη-
ρώσει τις έρευνες και να καταλήξει στο  πόσο επιβλαβές 
είναι γενικά το κινητό τηλέφωνο στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Ας μην μεγαλοποιούμε  όμως τους κινδύνους 
γιατί και «το κάπνισμα βλάπτει την υγεία», και οι ατμο-
σφαιρικοί ρύποι και τα αυτοκίνητα και τα λιπαρά και 
πολλά άλλα, παρ΄όλα αυτά τα απολαμβάνουμε……

Αν κάποιος ανησυχεί-θεμιτό- μπορεί να λάβει ορι-
σμένα μέτρα προφύλαξης με σωστή χρήση του κινητού 
τηλεφώνου, όπως:

Το SAR που αναφέραμε πιό πάνω.• 
Να κάνουμε χρήση και όχι κατάχρηση.• 
Οι συνομιλίες να μην διαρκούν πολύ.• 
Να χρησιμοποιούμε hands free-ή Bluetooth.• 
Όταν μιλάμε (και άρα εκπέμπει το κινητό τηλέφω-• 
νο)να αποφεύγουμε να το «κολλάμε» πάνω  στο 

του 19ου αιώνα εως σήμερα, οι εκπαιδευτικοί (ιδιαίτερα 
της Πρωτοβάθμιας), αφότου ενστερνίστηκαν τις σχετι-
κές προτροπές των πρωτοπόρων λαογράφων μας, του 
Νικολάου Πολίτη (1887) και, αργότερα, του Γεωργίου 
Μέγα (1939). Στη Χαλκιδική μας η καταγραφή και η δι-
άσωση του δημοτικού τραγουδιού και της λαϊκής μας 
παράδοσης, εδώ και ογδόντα χρόνια πραγματοποιείται 
από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκ/σης, αρχής γενομένης από τον Ι. Πέτση (1931) και 
έπονται οι: Β. Κυπαρίσσης (1940, 1951), Στ. Παπασταύ-
ρου (1962), Τρ. Αναγνωστάρας (1962), Γεωργία Μανω-
λάκη (1962), Μ. Παπαθανασίου (1967, 1968), Μ. Καρ-
τσιώτης (1976, 1981), Δ. Τσιότρας (1977), Ν. Βασιλάκης 
(1980), Στ. Βαγγλής (1986), Στ. Κοψαχείλης (2000), 
Δ. Δημαράς (2001), Ε. Τσιάλης (2010) και Β. Ηλιάδης 

(αχρονολόγητο). Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί άλλοι 
συμπατριώτες μας, που ασχολήθηκαν με την καταγρα-
φή του δημοτικού τραγουδιού και γενικά της λαϊκής μας 
παράδοσης. Έχω τη γνώμη ότι η προσφορά όλων των 
παραπάνω είναι εθνικής σημασίας και παράδειγμα πολι-
τιστικού πατριωτισμού!

Εως τα μισά του 19ου αιώνα δεν υπάρχει καμιά συλ-
λογή Ελληνικού δημοτικού τραγουδιού από Έλλη-
νες καταγραφείς παρά μόνον από τέσσερις ξένους! Ο 
Sismondi (1804), ο Haxthausen (1814), ο Bachon (1821) 
και ο Fauriel (1824). Πρώτος Έλληνας που εξέδωσε αξι-
όλογη συλλογή ήταν ο Σπ. Ζαμπέλιος: «Άσματα δημο-
τικά της Ελλάδος, εκδοθέντα μετά μελέτης περί του με-
σαιωνικού Ελληνισμού» (Κέρκυρα 1852).

Προσεχώς… περισσότερα

συνέχεια από τη σελίδα 18
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Εφέτος θα λειτουργήσει κανονικά το τμήμα Χαλκιδικιωτών νέων (φοιτητών, σπουδαστών και εργαζομένων) 
με προοπτική να δημιουργηθούν άμεσα ομάδες:1) Παραδοσιακών ελληνικών χορών, 2) Χορών λάτιν και ευρω-
παϊκών, 3) Εκδρομική ομάδα 4) Νεανική χορωδία, 5) Μουσική παρέα 6) Ορειβατική ομάδα, 7) Λειτουργία συ-
ναντήσεων για ενημέρωση από ειδικούς σε θέματα νεολαίας και ότι άλλο ήθελε προκύψει ως πρόταση.

 Πρώτη συνάντηση των νέων ορίζεται  η Δευτέρα 21 Οκτώβρη 2013 και ώρα 8 μ.μ., οπότε περιμένου-
με όλους τους νέους της Χαλκιδικής για εγγραφή, χωρίς καμιά συνδρομή ή άλλη επιβάρυνση, στα γραφεία 
του Συλλόγου, στη γωνία Μαντώς Μαυρογένους 23  και Υψηλάντου (περιοχή Ν. Ελβετίας Χαριλάου), τα 
οποία είναι ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα 5-9 μ.μ. και Παρασκευή 10-2 μεσημέρι, με γραμματέα και τηλέφωνο 
2310323839. Για να φτιάξουμε χαρούμενα τμήματα και να ικανοποιήσουμε το μεράκι του καθενός. Ενημερώστε 
φίλους και γνωστούς, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας για να συμμετέχουν στην προσπάθεια σύστασης του 
τμήματος Χαλκιδικιωτών νέων, με όσο το δυνατόν περισσότερους νέους

 Υπεύθυνα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Γιάννης Κοτσάνης 6936950188 και ο 
έφορος κ. Στέργιος Λυρτζής 6944779345

το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

αφτί μας.
Όταν μιλάμε να μην βάζουμε το χέρι μπροστά στη • 
συσκευή διότι έτσι προκαλείται μεγαλύτερη εκπο-
μπή.
Όχι χρήση μέσα στο Ι.Χ. γιατί δεχόμαστε ακτινοβο-• 
λία από κάθε σημείο του αμαξώματος.
Να αποφεύγουμε την χρήση σε κλειστούς χώρους • 
(υπόγεια, ασανσέρ) και όπου αλλού το σήμα είναι 
ασθενές, γιατί στην περίπτωση αυτή το κινητό μας 
εκπέμπει στην μεγαλύτερη ισχύ.
Να αποθαρρύνουμε την χρήση κινητού τηλεφώνου • 
από τα παιδιά και γενικότερα από τις μικρότερες 
ηλικίες .
Να προτιμάτε SMS.• 
Καλό θα είναι να αποφεύγουμε να χρη-• 
σιμοποιούμε κινητό τηλέφωνο πλησίον 
ευαίσθητων ηλεκτρονικών μηχανημάτων 
π.χ. ιατρικά, εντός αεροπλάνων, κοντά σε 
σταθμούς βενζίνης. Όταν είμαστε στο γρα-
φείο ή στο σπίτι μας αφήνουμε το κινητό 
τηλέφωνο κοντά σε παράθυρο και μιλάμε 
με το Bluetooth ή  to hands free, δηλαδή 
δεν το έχουμε συνεχώς πάνω μας. Όταν 
δεν χρησιμοποιούμε Bluetooth ή hands 
free καλύτερα να αλλάζουμε αφτί, όχι 
συνέχεια από το ίδιο. Επίσης θα πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι το κινητό τηλέφωνο μπο-
ρεί να εντοπισθεί ως πομπός άσχετα αν 
είναι κλειστό. Εξασφαλίζεται η πλήρης 
απενεργοποίηση μόνο όταν βγάζουμε την  
μπαταρία.
Πλεονεκτήματα
Πιο πάνω αναφέραμε πόσο σωτήριο είναι το κινητό 

τηλέφωνο σε καταστάσεις ανάγκης και όχι μόνο. Εδώ 
λοιπόν θα αναφέρουμε τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε 
για τα πλεονεκτήματα του κινητού τηλεφώνου.

Ο αριθμός  	 SOS 112 . Αν βρεθούμε σε «νεκρές 
περιοχές», δηλαδή σε περιοχές χωρίς σήμα και υπάρχει 
ανάγκη καλούμε το 112, ακόμα κι αν τα πληκτρολόγια 

μας είναι κλειδωμένο.
Ορισμένα κινητά τηλέφωνα έχουν 	 εφεδρική 

μπαταρία για ώρα ανάγκης . Δοκιμάστε το πιέζοντας 
*8370*. Εάν το κινητός σας ανήκει σε αυτή την κατη-
γορία θα σας δείξει αύξηση ισχύος, άρα θα μπορέσετε 
να μιλήσετε.

Αν έχετε ξεχάσει τα κλειδιά σας μέσα στο Ι.Χ. 	
και θέλετε να το ξεκλειδώσετε(αν ανοίγει και κλείνει με 
τηλεκοντρόλ), παίρνετε τηλέφωνο συτόν που έχει τα 
εφεδρικά σας κλειδιά( όσο μακριά κι αν είναι. π.χ. το Ι.Χ. 
σας μπορεί να είναι στην Θεσσαλονίκη με τα κλειδιά 
μέσα και τα εφεδρικά σας κλειδιά στην Αθήνα) καλείτε 

δηλαδή από το κινητό σας στο τηλέφωνο 
του και του λέτε να πατήσει το τηλεκο-
ντρόλ των εφεδρικών κλειδιών μπρο-
στά από το τηλέφωνο του, ενώ εσείς 
βρίσκεσθε  μπροστά στο αυτοκίνητο 
σας. Το αυτοκίνητο σας έχει ξεκλειδώ-
σει.

Κάθε κινητό έχει ένα δικό του 
κωδικό 15 ψηφίων. Για να τον μάθετε 
πατήστε *06*.Πώς θα σας φανεί χρή-
σιμος αυτός ο αριθμός?. Αν σας έχουν 
κλέψει το κινητό ή το έχετε χάσει, μέσα 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, καλείτε 
την εταιρεία σας και της δίνετε το 15 ψή-
φιο κωδικό και το κινητός σας καθίσταται 
εντελώς άχρηστο. ‘Άρα όποιος το έχει του 
είναι πλέον άχρηστο.

Ακόμα μπορούμε σε ένα κινητό τηλέ-
φωνο να έχουμε δύο (2) γραμμές (αριθμούς κλήσης).
Το  πακέτο το ζητάμε ως 2 σε 1. Έτσι δεν χάνουμε τον 
προηγούμενο αριθμό αλλά ούτε κουβαλάμε δύο συ-
σκευές κινητού τηλεφώνου για τα δύο νούμερα. Τέλος 
,μπορούμε να αλλάξουμε εταιρεία  κινητής τηλεφωνίας 
διατηρώντας τον  αριθμό που ήδη έχουμε (φορητότητα). 
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 

www.eett.gr  της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων.

ΠΗΓΗ: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ».                              
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Με το Νίκο Βασιλάκη δεν γνωριζόμαστε. Ωστόσο η 
ιδιαίτερη ποιητική του στάση με συγκινεί, ανοίγοντας 
έτσι τον αόρατο εκείνο δίαυλο πνευματικής επικοινωνί-
ας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, χωρίς να το επι-
διώκουν.

Ο Νίκος Βασιλάκης γεννήθηκε στον Πολύγυρο το 
1937 κι εργάστηκε ως δάσκαλος στον Ταξιάρχη Χαλκι-
δικής και κατόπιν στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη.

Εξέδωσε αρκετές ολιγοσέλιδες ποιητι-
κές συλλογές καθώς και μια συλλογή με 
δημοτικά τραγούδια της Χαλκιδικής με 
εισαγωγή-επιμέλεια του Ντίνου Χριστια-
νόπουλου με τον οποίο τον συνδέει μα-
κροχρόνια και θερμή φιλία. Η επίδραση 
του Ντίνου Χριστιανόπουλου στο ποιητι-
κό ύφος του Ν.Β. είναι εμφανής. Ο Ντί-
νος Χριστιανόπουλος, γνωστός για την 
ειλικρίνειά του και την διατύπωση χα-
ρακτηρίζει τα ποιήματα του Ν.Β. «αρκε-
τά καλά», διακρίνοντας κυρίως την ποι-
ητική του συλλογή «Στο χωριό και στην 
πόλη», ως την καλύτερη της ποιητικής 
του παραγωγής.

Τα ποιήματα του Ν.Β. είναι κατά κα-
νόνα ολιγόστιχα. Τα εκτενέστερα δεν ξε-
περνούν τους 16 στίχους. Πρόκειται σαφώς για προ-
σωπική επιλογή, καθώς με την αφαιρετικότητα και τη 
λεκτική ελλειπτικότητα προσεγγίζει πιο άμεσα, πιο καί-
ρια τις προσλαμβάνουσες ποιητικές εικόνες.

Ο λόγος του απλός, καθημερινός και απεικονιστικός 
της πραγματικότητας, επιβάλλεται με τη δωρική και 
απόλυτα γήινη πρόσληψη του υπαρκτού. Η ποίησή του 
είναι τόσο ανεπιτήδευτα χαμηλόφωνη που προσεγγίζει 
τον αποδέκτη αναγνώστη με μια διάθεση αυτοκριτικής: 
«Η αγάπη όπως και το γιασεμί/ όλα τ’ αρωματίζει/ ακό-
μη και τα ερείπια/ που σκαρφαλώνει» ( « Η αγάπη και το 
Γιασεμί» από την ποιητική συλλογή «Το μικρό κυδώνι»).

Αρκετές φορές στις ποιητικές του συνθέσεις η γνήσια 
συγκίνηση περισσεύει : «Χαμογέλασε χθες η πλατεία/ 
σαν άνθισε η μυγδαλιά,/ μα ποιος είχε το χρόνο να χαρεί 
την ομορφιά της./ Το μεροκάματο αρχίζει στις οκτώ/ και 
λόγος σοβαρός δεν πιάνεται/ η καθυστέρηση/ για μια αν-
θισμένη μυγδαλιά.» ( « Η ανθισμένη μυγδαλιά» από την 

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος - Ποιητής

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: ΕΝΑΣ ΓΗΙΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ποιητική συλλογή «Στο χωριό και στην πόλη»).
Ο καημός του ξενιτεμένου, μόνιμη νοσταλγική επω-

δός, διατρέχει την ποιητική του διάθεση, ενώ η μελαγ-
χολία, η αγάπη, η επιστροφή, η ρομαντική και αμόλευτη 
συναισθηματική διάχυση συνθέτουν τα δομικά στοιχεία 
των ποιητικών του συλλήψεων.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κλέφτης στιγμών»: 
« Στη θάλασσα/ μια βάρκα στην αμμουδιά/ ένα αδέσπο-

το σκυλί/ το δέντρο που φυλλορροεί/ ο 
ποιητής/ η βροχή/ τίποτε άλλο» («Φθι-
νόπωρο»). Κατορθώνει μέσα από τα ολι-
γόστιχα ποιητικά του στιγμιότυπα που 
τα χαρακτηρίζουν κυρίως η ρεαλιστική 
τους απεικόνιση, να μεταδώσει τη φευ-
γαλέα συγκίνηση του εφήμερου, χωρίς 
να καταλήγει απλός καταγραφέας της 
πραγματικότητας.

Η λέξη, κάποιες φορές, αυστηρά απο-
γυμνωμένη μοιάζει να αδυνατεί να με-
ταδώσει τον κραδασμό της στιγμής. 
Πετυχαίνει ωστόσο να ενισχύσει τον 
αποφθεγματικό χαρακτήρα κάποιων 
ποιημάτων : «Από την πολυθρόνα/ προτι-
μώ το σκαμνί/ απ’ αυτό κανείς/ δε σε ση-
κώνει» ( «Το σκαμνί»).

Στην πρόσφατη οχτασέλιδη ποιητι-
κή του συλλογή με τον τίτλο «Μικρό κυδώνι», ο Ν.Β. 
επανέρχεται σε θέματα οικεία, βιωματικά, αλλά και μια 
προσπάθεια αισθητοποίησης των άψυχων: «Στο ψηλό 
κλαδί,/ το μικρό κυδώνι ξεχασμένο/ όλο κρυώνει/ όλο πα-
γώνει,/ στην ομίχλη μοναχό» ( «Το μικρό κυδώνι»).

Ο έρωτας, η διάψευση, ο υπερβατισμός και η νοσταλ-
γία εξακοντίζονται σαν στιγμιαίες ποιητικές σπίθες που 
προκαλούν την ανάφλεξη του θυμικού μας : «Από το 
πατρικό μας σπίτι,/ τίποτα δεν έφερα στην πόλη,/ πήρα 
μόνο τα γυαλιά/ και τη δακτυλήθρα της μητέρας/ που 
καρίκωνε τις κάλτσες/ τα βράδια, με το φως/ της λάμπας 
πετρελαίου» ( «Η δακτυλήθρα»).

Γενικά ο Ν.Β. είναι μια ήρεμη φωνή, χωρίς εξάρσεις, 
λυρικές υπερβολές και λεκτικές ακροβασίες, καταφέρ-
νοντας πολλές φορές να μεταδώσει το άρωμα της νο-
σταλγίας και μελαγχολικής διάθεσης ατόφιο, χωρίς συμ-
βολισμούς και πολυεπίπεδες ερμηνευτικές αναγνώσεις.

Πουλί διαβατάρικο
πάω κι έρχομαι.
Τι καλοκαίρι στο χωριό
το χειμώνα στην πόλη.

Χρόνο με το χρόνο
όλο και πιό βαριά
τα νιώθω τα φτερά μου.
(Από τη συλλογή: Η μοναξιά του Καραγκιόζη).

ΣΑΝ ΠΟΥΛΙ
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Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελε-
τών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
προσκάλεσε στη Θεσσαλονίκη για ένα τριήμερο τους 
Βουλευτές και Γερουσιαστές Ελληνικής καταγωγής από 
όλα τα κράτη του κόσμου πλην Κύπρου με την ευκαιρία 
της πραγματοποίησης ενός Συνεδρίου τους στην Αθή-
να. 

Το τριήμερο αυτό ονομάστηκε Πολιτιστικός Περίπα-
τος στα βήματα του Αρι-
στοτέλη και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, διότι η Παρα-
σκευή 5 Ιουλίου 2013 ήταν 
αφιερωμένη στην αρχαία 
Μίεζα, όπου ο Αριστοτέ-
λης δίδαξε τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο και με την ευκαιρία 
αυτή επισκέφθηκαν και τον 
Αρχαιολογικό χώρο της 
Βεργίνας (Αίγες, πρωτεύ-
ουσα της αρχαίας Μακεδο-
νίας) και η επόμενη ημέρα, 
Σάββατο 6 Ιουλίου, ήταν 
αφιερωμένη στα Αρχαία 
Στάγειρα, στη γενέτειρα του Αριστοτέλη. Στην Ολυμπι-
άδα υπήρχε και η Τοπική Πανήγυρη, που επισκέφθηκαν 
με μεγάλη χαρά. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 7 Ιουλί-
ου, ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων 
Σταγείρων, όπου κυριάρχησε η συγκίνηση και η εθνική 
υπηρηφάνεια για τον Παγκόσμιο Επιστήμονα Αριστο-
τέλη, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περίπλους 
του Αγίου Όρους. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε 
και προσέφερε τη φιλοξενία στα ξενοδοχεία της Ολυ-
μπιάδος και του Σταυρού με παράθεση δείπνου και γεύ-
ματος, ο κ. Ιωάννης Γιώργου, Αναπληρωτής Περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχης 
Χαλκιδικής και τους προσέφερε και ένα δώρο από την 
όμορφη Χαλκιδική μας, που θα τους μείνει αξέχαστη για 
το απέραντο και παγκοσμίως σπάνιο φυσικό κάλλος 
της. 

Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, έγινε επίσημη υποδοχή 
του Προέδρου και των Μελών της «Παγκόσμιας Δι-
α-κοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού» από τον 
Πρύτανη του Α.Π.Θ. και τα Μέλη της Συγκλήτου, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

όπου έγινε μια θαυμάσια συζήτηση με θέμα: «Η καθο-
λικότητα της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
και η Σημασία της στην Εποχή μας». Δόθηκαν δια-
βεβαιώσεις για συνέχιση της συνεργασίας του «Διε-
πιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» με 
αυτήν την ομάδα των βουλευτών και Γερουσιαστών 
Ελληνικής καταγωγής κυρίως της Αυστραλίας, του 
Καναδά και της Αμερικής για πραγματοποίηση Συ-

νεδρίων, για ανταλλαγή 
φοιτητών, για λειτουργία 
καλοκαιρινών Σχολείων 
και εκπαιδευτικών κατα-
σκηνώσεων με φοιτητές 
από τις χώρες τους και 
γενικότερα ανάδειξης του 
Αριστοτελικού έργου και 
των Αρχαίων Σταγείρων. 

Στο πλαίσιο της συζή-
τησης αυτής παίρνοντας 
και εγώ το λόγο ως μέλος 
του Διοικητικού και του 
Επιστημονικού Συμβου-
λίου του Διεπιστημονικού 

Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, επικαλούμενος 
το Νόμο της Εντροπίας, που κυβερνάει ολόκληρο το 
Σύμπαν (σύμφωνα με τον οποίο νόμο το κακό γίνεται 
πολύ εύκολα, χωρίς πολύ κόπο, ενώ το καλό για να 
επιτευχθεί χρειάζονται μεγάλοι αγώνες και κατανάλω-
ση πολύ μεγάλου ποσού ενέργειας), τους κάλεσα, ως 
προβεβλημένοι και καταξιωμένοι Έλληνες σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περ-
νάει η χώρα μας να βοηθήσουν, ώστε η χώρα μας να 
μην υποστεί μεγάλες καταστροφές που πολύ εύκολα 
θα γίνουν αλλά δύσκολα και αβέβαια, αν ποτέ, θα επα-
ναδιορθωθούν.  Ήταν δε τόσο συγκινητική η αποδοχή 
του μηνύματος αυτού εκ μέρους τους και εκ μέρους της 
Συγκλήτου και του Πρύτανη ώστε θελήσαμε έτσι να 
λήξει και η επίσημη αυτή συνάντηση μαζί τους.  

Φεύγοντας, μάλιστα, από το Πανεπιστήμιο θέλη-
σαν να φωτογραφηθούν μπροστά στον ανδριάντα 
του Αριστοτέλη που κοσμεί το Πανεπιστήμιό μας και 
είναι ένα σπουδαίο έργο του Παγχαλκιδικού Συλλό-
γου μας.



23

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

1. Το πενταετές μνημόσυνο του αείμνηστου Βρασίδα (13-5-2013)

2. Η παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Κομνιανίδου (15-5-2013)

3. Εορτασμός της 192ης επετείου της θυσίας του Καπετάν Χάψα (16-6-2013)

Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

Άποψη της αίθουσας
Η σύζυγος 

του Βρασίδα Άννα
Ο Αντιπρόεδρος 

κ. Πάνος Βερροιώτης 
Ο Πρόεδρος

κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης

Το τραπέζι των παρουσιαστών με τη συγγραφέα Άποψη της αίθουσας

Οι επίσημοι στο καθολικό 
της Ι. Μ. Αγ. Αναστασίας

Επιμνυμόσυνη δέηση στο μνημείο
Ο Υπουργός Μακ. - Θράκης
κ. Θεόδωρος  Καράογλου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
 με τα λιλιπούτεια εγγονάκια του

Ο ομιλητής ιατρός 
κ. Αστέριος Γραμμένος  
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Α π ό  τ η ν  7 ή μ ε ρ η  ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η  Ρ ω σ ί α  ( 8 - 1 4  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 3 )

Μπροστά στο πανεπιστήμιο Λομονόσωφ της Μόσχας. (Α’ γκρούπ)

Μπροστά στο αυτοκρατορικό θερινό ανάκτορο στο Πούσκιν.
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Α π ό  τ η ν  7 ή μ ε ρ η  ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η  Ρ ω σ ί α  ( 8 - 1 4  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 3 )

Μπροστά σε έναν από τους εκατοντάδες Ναούς της Μόσχας. (Β’ γκρούπ)

Στο Κρεμλίνο (κατά την έξοδο).
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4. Πρώτη επίσημη εμφάνιση του χορευτικού στα Πετροκέρασα (16-7-2013)

5. Μουσική εκδήλωση προς τιμή του Λευτέρη Παπαδόπουλου

6. Συμμετοχή στη γιορτή της απελευθέρωσης του Σιδηροκάστρου (27-6-2013)

Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας (συνέχεια)

Η κατάμεστη αίθουσα «Αλέξανδρος»Η ορχήστρα του Κώστα Τσολοδήμου

Η χορωδία του Σιδηροκάστρου

Ο Δεσπότης και ο Δήμαρχος του Σιδηροκάστρου 
με τις Προέδρους των Συλλόγων 
και τον μαέστρο κ. Νίκο Καλαϊτζή

Η χορωδία τουΠετριτσίου

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού

Το χορευτικό με τις καινούργιες φορεσιές χορεύει και φωτογραφίζεται στη πλατεία του χωριού
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Αξέχαστη θα μου μείνει η ροζ σάρκα τους. Αξέχαστη 
θα μου μείνει η μοσχοβολιά τους και η θεσπέσια γεύση 
τους. Πρόκειται για τα αρμυρά1 λιστιά.

Τα λιστιά είναι ψάρια του γλυκού νερού, που έφερναν 
από τις λίμνες Βόλβη και Αγίου Βασιλείου οι ψαράδες 
μέσα σε κοφίνια φορτωμένα σε γαϊδουράκια, με τα οποία 
γυρνούσαν τους δρόμους του Πολυγύρου διαλαλώντας 
το εμπόρευμά τους. Δεν υπήρχε σπίτι που να μην έκανε 
τις προμήθειές του σε λιστιά. Τα αγόραζαν οι νοικοκυρές, 
τα αλάτιζαν σε τενεκέδες ή σε βαρελάκια, τοποθετούσαν 
και μια βαριά πέτρα από πάνω τους, που βοηθούσε στη 
διαδικασία του παστώματος και έτσι είχαν απόθεμα από 
το τρόφιμο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το λιστί με λαδόξυδο και φρέσκο ψωμί βουτηγμένο 
στο λαδόξιδο αυτό ήταν για μας εκλεκτό έδεσμα. Ήταν 
συνοδό κυρίως των οσπρίων και των λαδερών φαγητών 
αλλά όχι σπάνια ήταν μια φθηνή και νόστιμη λύση, όταν 
δεν υπήρχε άλλο φαγητό στο σπίτι. Το λιστί επίσης απο-
τελούσε ένα από τα βασικά τρόφιμα μαζί με το τυρί, τις 
ελιές και τον παστό2 με τα ποία οι γυναίκες «τρουβάδια-
ζαν» τους άντρες τους για να περάσουν την ημέρα τους 
δουλεύοντας στο χωράφι, στη βοσκή ή στο δάσος.

Όπως είπα η μοσχοβολιά, η ροζ σάρκα και το ροζ χα-
βιάρι τους απογείωναν αρχικά την όσφρηση και την όρα-
ση για να προχωρήσουν στην αποθέωση της γεύσης.

Ιδιαίτερα νόστιμο ήταν το κεφάλι του λιστιού το οποίο 
ονομάζαμε «λιστουπάτσ(ι)», λέξη σύνθετη από το λιστί 
και το πατσί που σημαίνει κεφάλι στα Πολυγυρινά. Πολλές 
φορές χρησιμοποιούσαμε το μέρος αντί του όλου, προφα-
νώς λόγω της εξαιρετικής νοστιμάδας του κεφαλιού.

Έτσι, λέγαμε: «Άντε να φάμε σήμερα κανένα λιστου-
πάτσ(ι)» ή «πως επιθύμησα ένα λιστούπατσ(ι)» εννο-
ώντας το λιστί. Θυμάμαι και κάποιους Θεσσαλονικείς 
παραθεριστές, που τους είχαμε μυήσει στη γοητεία των 
λιστιών από περασμένα καλοκαίρια, να μας λένε μόλις 
ξαναέρχονταν στον Πολύγυρο ότι δεν βλέπουν την ώρα 
για να φάνε λιστοπάτσια και τους έτρεχαν τα σάλια.

Και γοητευμένος και ο ίδιος από τη θωριά, τη μοσχο-
βολιά και τη γεύση του λιστιού δεν μπορούσα να φα-
ντασθώ σε τι ψυχολογική και νοητική περιπέτεια θα με 
οδηγούσε αυτό το εκλεκτό και σίγουρα άκακο έδεσμα.

1.  Αρμυρά λέγαμε εκείνα τα χρόνια τα αλατισμένα ψάρια, τα 
αρμυρόψαρα, που σήμερα ονομάζονται παστά ψάρια. Ο όρος παστά 
προκειμένου για ψάρια, μας ήταν άγνωστος.
2.  Ο όρος παστός χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τα κομμάτια 
αλατισμένου χοιρινού λίπους, που τρώγονταν τηγανητός, ψητός ή και 
ωμός, όταν τον είχε «πιάσει» καλά το αλάτι.

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

ΑΧ, ΛΙΣΤΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ, ΤΙ Μ’ ΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΠΑΘΩ!

Τέλη της δεκαετίας του ’40 ή αρχές της δεκαετίας του 
πενήντα, με εμένα να βρίσκομαι στις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού, έμελλε να κυριαρχηθεί το Πανελλήνιο από ένα 
μεγάλο τραγουδιστικό σουξέ. Εμφανίσθηκε ένα τραγούδι 
που το τραγουδούσαν μικροί και μεγάλοι, μέρα και νύχτα.

Θα παραθέσω τους στίχους του τραγουδιού, που όταν 
τους πρωτάκουσα (και τους έδωσα βέβαια τη δική μου 
ερμηνεία) ένιωσα να γίνεται σεισμός, ένιωσα να έρχονται 
τα πάνω κάτω. Τους στίχους υποτίθεται ότι τους λέει κά-
ποιος ερωτοχτυπημένος στην καλή του, που συναντάει 
δυσκολίες στο να την κατακτήσει. Ιδού οι στίχοι: 

«Και στέκομαι σαν το λιστί
μπροστά στην πόρτα την κλειστή.
Αχ και να ‘χα το κλειδί σου, το κλειδί του Παραδείσου».
Κεραμοβολήθηκα! Αγνοώντας παντελώς τον όρο 

ληστή (που καταφανώς εννοούσε το τραγούδι) αλλά 
πλήρως εξοικειωμένος με τον όρο λιστί, ακούγοντας 
τους στίχους «και στέκομαι σαν το λιστί, μπροστά 
στην πόρτα την κλειστή», φαντάστηκα ένα αρμυρό λι-
στί να στέκεται μπροστά σε μια πόρτα κλειστή  και να 
έχει διακαή πόθο να αποκτήσει τα κλειδιά για ν’ ανοίξει 
προφανώς την καρδιά της αγαπημένης του.

Μετά το πρώτο σοκ στο άκουσμα των απίστευτων αυ-
τών στίχων άρχισε για μένα ένας άνευ προηγουμένου ψυχι-
κο-νοητικός Γολγοθάς, που κάθε μέρα γινόταν ανηφορικό-
τερος, μέχρι που με οδήγησε σε πραγματικό παραλήρημα. 

Χωρίς να με προβληματίσει ούτε στιγμή η παρομοί-
ωση του ήρωα του τραγουδιού με το λιστί (αλήθεια τι 
κοινό θα μπορούσε να έχει ένας ερωτοχτυπημένος με 
ένα αρμυρό λιστί;), αυτό που με αναστάτωσε, αυτό που 
με έκανε να αντιμετωπίσω έναν τρομερό προβληματι-
σμό ήταν το πώς ήταν δυνατόν να στέκεται ένα λιστί 
όρθιο μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Να έλεγε ότι ήταν 
ξαπλωμένο ίσως μπορούσα να το δεχθώ, αλλά το να 
στέκεται όρθιο μου φαινόταν αδιανόητο. Είτε το φα-
νταζόμουνα να στέκεται με το κεφάλι κάτω είτε με την 
ουρά κάτω, δε μπορούσα να πιστέψω ότι θα μπορούσε 
να ισορροπήσει. Ανύπαρκτες επαρκείς επιφάνειες για 
στήριξη. Θα έπεφτε οπωσδήποτε. Και όμως ο στίχος του 
τραγουδιού ήταν αμείλικτα σαφής: «και στέκομαι σαν 
το λιστί». Μέρα νύχτα (και κυριολεκτώ και για τη νύχτα 
όπως θα δούμε παρακάτω) το πρόβλημα αυτό τριγύριζε 
μέσα στο μυαλό μου και με αναστάτωνε. Πως μπορεί να 
στεκόταν όρθιο ένα λιστί …

«Μα πως στέγκταν;», διερωτόμουν μέσα μου, «Πως 
στέγκταν;», πάντα βέβαια χρησιμοποιώντας την Πολυ-
γυρινήν ντοπιολαλιά, την οποία εκείνα τα χρόνια ομιλού-
σα άπταιστα. Και να ήθελα να το ξεχάσω και να ήθελα να 
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ηρεμήσω ήταν αντικειμενικά αδύνατο. Πρώτον γιατί μου 
το θύμιζε το λιστί που έκανε την εμφάνιση στο τραπέζι μας 
πολύ συχνά και δεύτερο και κυριότερο γιατί ήταν τόσο 
μεγάλο το σουξέ του τραγουδιού, που όπου κι αν πήγαι-
να, απ’ όπου κι αν περνούσα, ερχόμουν αντιμέτωπος με 
τον επίμαχο στίχο: «Και στέκομαι σαν το λιστί». Πρέπει 
εδώ να σημειώσω ότι εκείνα τα χρόνια ο Πολύγυρος ήταν 
ένα υπαίθριο Ωδείο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι 
κτίστες ιδιαίτερα, αλλά και άλλοι μάστορες, οι νοικοκυ-
ρές, οι υπηρέτριες, οι εργάτες, όλοι αυτοί τραγουδούσαν 
ενώ δούλευαν εις επήκοον όλων, καθ’ ότι άλλοι  θόρυβοι 
δεν υπήρχαν να ρυπαίνουν το περιβάλλον, τα παράθυρα 
και οι πόρτες των σπιτιών ήταν όλα ανοιχτά, πολλοί δε 
από αυτούς δούλευαν σε αυλές και σε υπαίθριους χώρους. 
Την ηχητική πανδαισία συμπλήρωναν τα ράδια και τα 
γραμμόφωνα των καφενείων. Μόλις νύχτωνε δε, άρχιζαν 
τα μεγάφωνα του θερινού σινεμά να μεταδίδουν τα σουξέ 
της εποχής, με πρώτο και καλύτερο το λιστί, πριν αρχίσει 
το έργο και μετά είχαμε τους νυχτερινούς κανταδόρους 
που  το τραγούδι αυτό στην πλειοψηφία τους, τους εκ-
προσωπούσε. Όλοι αυτοί λοιπόν μέρα και νύχτα είχαν 
ξεσαλώσει με «το λιστί, που στεκόταν μπροστά στην 
πόρτα την κλειστή» και εγώ ο δύστυχος να παραληρώ: 
«Πως στέγκταν; Μα πως στέγκταν;» χωρίς να τολμώ να 
ρωτήσω κάποιον, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον φανταζόμουνα 
ότι κανείς δε θα μπορούσε να μου το εξηγήσει. Τέλος η 
βασανιστική θεωρία του «πως στέγκταν» και το αδιέξο-
δο στο οποίο πάντα κατέληγε με οδήγησαν στο πείραμα 
που ίσως να μου έδινε μια λύση.

Κρυφά από τη μάνα μου έβγαλα ένα λιστί από τον τενεκέ, 
που τα είχαμε αλατισμένα, πήγα στο νεροχύτη και άρχισα να 
προσπαθώ να το κάνω να σταθεί όρθιο, μια τοποθετώντας 
το κεφάλι του κάτω, μια τοποθετώντας την ουρά του κάτω. 
Τίποτα. Δε «στέγκταν» όρθιο με τίποτα. Κι όμως το τραγού-
δι που το ένιωθα να μου τρυπάει τα αυτιά και τον εγκέφαλο 
το έλεγε σαφώς: «και στέκομαι σα το λιστί». «Πώς στέ-
γκταν; Μα πως στέγκταν;». Αφού βρωμοκόπησα νεροχύτη, 
χέρια και ρούχα πειραματιζόμενος με το λιστί, το ξαναπήγα 
στον τενεκέ. Το μεγάλο ερώτημα το ξανάκλεισα βαθιά μέσα 
μου, αφού αποδείχθηκε και πειραματικώς ότι δεν μπορούσε 
να σταθεί όρθιο ένα λιστί. Το ερώτημα αυτό όμως, με εξου-
θένωνε, με βασάνιζε, με καταπονούσε. Μέχρι που συνέβη 
το γεγονός που έφερε την κορύφωση της τραγωδίας, που 
ζούσα αλλά και τη λύτρωση. Πρέπει να πλησίαζε το Πάσχα 
γιατί μια μέρα η δασκάλα μας η κυρία Θέκλα άρχισε να μας 
διηγείται τα πάθη του Χριστού. Σύμφωνα με τη διήγησή 
της οι Εβραίοι έβαλαν το Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον 
σταύρωσαν μπήγοντας καρφιά στα χέρια και στα πόδια του. 
Ύστερα πήραν ένα λιστί, το σταύρωσαν και το έβαλαν στα 
δεξιά του Χριστού και ένα άλλο λιστί, που το σταύρωσαν 
επίσης και το έβαλαν στα αριστερά του.

Έπαθα! Αλλοφρόνησα! Έπαθα ψυχικό τραλαλά! 
(Αυτή η τελευταία λαϊκή έκφραση πιστεύω ότι αποδίδει 
ακριβώς αυτό που έπαθα ακούγοντας τη διήγηση της 
κυρίας Θέκλας).

Εξακολουθώντας να αγνοώ τη λέξη ληστής που κα-
ταφανώς εννοούσε η κυρία Θέκλα, φαντάστηκα ότι οι 

Εβραίοι σταύρωσαν ένα λιστί ψάρι και το έβαλαν στα 
δεξιά του Χριστού και σταύρωσαν ακόμα ένα και το 
έβαλαν στα αριστερά του.

Και αυτό που θυμάμαι ότι με προβλημάτισε μέχρι 
τρέλας δεν ήταν το γιατί να σταυρώσουν τα λιστιά, τα 
άκακα αυτά ψάρια, αλλά πως τα σταύρωσαν; Πως τα 
τοποθέτησαν στο σταυρό, πού έβαλαν τα καρφιά, αφού 
τα λιστιά δεν έχουν χέρια και πόδια όπως ο Χριστός. 
Κόντεψα να τρελαθώ. Αν ήξερα τότε ότι υπάρχει αυτή 
η πάθηση θα έλεγα ότι ήμουν στα πρόθυρα να πάθω 
εγκεφαλικό. Τι ήταν αυτό που έπαθα με τα λιστιά! Το 
μεν λιστί του τραγουδιού να στέκεται όρθιο στην πόρτα 
τη κλειστή (πως στέγκταν; Μα πως στέγκταν;) τα δε 
λιστιά της κυρίας Θέκλας να τα σταυρώνουν (πως τα 
σταύρωναν, που βρήκαν χέρια και πόδια να βάλουν τα 
καρφιά;). Το δεύτερο αυτό θέμα με τα λιστιά που έδρα-
σε αθροιστικά στο πρώτο ξεπερνούσε πια κατά πολύ τα 
όρια της λογικής μου και κυρίως της αντοχής μου. Έτσι 
παρ’ όλο που ήμουν κλειστό παιδάκι και ντρεπόμουν να 
απευθύνω το λόγο στη δασκάλα μου και κατά μείζονα 
λόγο να αμφισβητήσω αυτά που μας είπε τόλμησα και 
πήγα και τη ρώτησα στο διάλειμμα σίγουρα ψιθυριστά 
και σίγουρα κατακόκκινος σαν παντζάρι: «Πως τα σταύ-
ρωσαν, κυρία Θέκλα, τα λιστιά οι Εβραίοι αφού τα λι-
στιά δεν έχν’ χέρια κι πουδάρια να βαν’ τα καρφιά;». 

Η κυρία Θέκλα στην αρχή με κοίταξε έκπληκτη σα να 
έβλεπε εξωγήινο πλάσμα, ύστερα από λίγο όμως, Πο-
λυγυρινή ούσα και γνωρίζουσα τα λιστιά κατάλαβε τη 
σύγχυση στην οποία βρέθηκα και εν συνεχεία την από-
γνωση να θεωρώ τον ληστή ότι ήταν λιστί και να προ-
σπαθώ να εξηγήσω τα ανεξήγητα. Αφού γέλασε με την 
ψυχή της μου εξήγησε τι σημαίνει ληστής και ότι άλλο 
είναι ο ληστής και άλλο το λιστί και ότι δεν σταύρω-
σαν οι Εβραίοι λιστιά αλλά ληστές!

Σαν λάμψη τότε έγινε στο μυαλό μου και ο συνειρμός 
με τους στίχους του τραγουδιού «και στέκομαι σαν το 
λιστί» που με κρατούσε σε αναστάτωση τόσο καιρό. Και 
εγένετο φως! Αν ήξερα τότε την έκφραση του Αρχιμήδη 
θα φώναζα κι εγώ: «Εύρηκα!». Εύρηκα και λυτρώθηκα.

Άρα δεν στεκόταν εκείνος που έλεγε τα επίμαχα λό-
για του τραγουδιού «σαν το λιστί» αλλά «σαν τον λη-
στή». Ε, μα τότε εξηγείται! Ο ληστής, που τότε μόλις 
είχα μάθει την ύπαρξή του, έχει και πόδια να σταθεί και 
βέβαια και χέρια για να σταυρωθεί. Έτσι μετά από αυτόν 
τον τρομερό ψυχοπνευματικό Γολγοθά, που αδυνατώ να 
υπολογίσω πόσο κράτησε, έμαθα επιτέλους «πως στέ-
γκταν» και δεν έπεφτε «μπροστά στην πόρτα την κλει-
στή» το λιστί, αφού δεν ήταν λιστί αλλά ληστής.

Έκτοτε έγινε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια το 
ποίο «αποκατεστημένο» έχει, από όσο θυμάμαι, ως εξής:

«Και στέκομαι σαν τον ληστή
μπροστά στην πόρτα την κλειστή.
Αχ και να ‘χα το κλειδί σου
Το κλειδί του παραδείσου.
Μη φοβάσαι δε θα μάθει τίποτα η μαμά σου
δως μου τα κλειδιά σου για ν’ ανοίξω την καρδιά σου».
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ΣΑΝ ΑΠΟψΙ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΑ...
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΝΑΤΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΣ

• 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. 

ΣΚΡΙΠ (Αθηνών)
11 Αυγούστου 1898 : Κατ’ επίσημον έκθεσιν του εν 

Θεσσαλονίκη ημετέρου προξένου…την παρελθούσαν 
εβδομάδα ένεκα ραγδαίας βροχής επλημμύρισε το με-
ταξύ Ορμηλίας και Πολυγύρου παρά το Τρίκορφο με-
ταλλείον του ομογενούς Αγγελάκη. Οι εν τοις υπογείοις 
αυτού εργαζόμενοι έσπευσαν να σωθούν αναρριχόμενοι 
επί των βράχων, αλλά το ύδωρ έφθασε και εκεί, παρέ-
συρε δε εκ των εργατών 13 κοράσια και 2 άνδρας, οίτι-
νες εύρον οικτρόν θάνατον. Οι λοιποί, 11 τον αριθμόν, 
εσώθησαν κατόπιν πολλών 
βασάνων. Το γεγονός παρή-
γαγε γενικήν κατάπληξιν εν 
Θεσσαλονίκη και Κασσάν-
δρα».)

ΕΜΠΡΟΣ
2 Αυγούστου 1915: ΔΙ-

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διωρίσθη διοικητής της 
Χαλκιδικής ο έγκριτος δι-
κηγόρος και δημοσιολόγος 
κ. Δημοσθένης Θ. Σταυρινί-
δης, όστις ήσκησεν επί τινων 
ετών ευδοκίμως το δικηγο-
ρικόν επάγγελμα ενώπιον 
όλων των δικαστηρίων της ελληνικοτάτης Κύπρου επί 
πενταετίαν δε διαμένων εν Λονδίνω εξέδιδε την «Ηχώ 
του Λονδίνου», από των στηλών της οποίας υπεστήριζε 
κρατεότατα τα εθνικά της ημετέρας…

Ν. ΑΛΗΘΕΙΑ
3 Αυγούστου 1922: Γεώργιος Μ. Δέλλιος και Χρυ-

σή Ιωακείμ ετέλεσαν τους γάμους των. Θεσσαλονίκη τη 
28η Ιουλίου 1922.

3 Ιουλίου 1923: ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΗΣ

Με πολλήν χαράν αναγγέλομεν ότι επικυρωθέν από 
της 1ης Ιουνίου εδημοσιεύθη το Διάταγμα της ιδρύσεως 
Πρωτοδικείου εις Πολύγυρον Χαλκιδικής.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
15 Ιουλίου 1928: ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σήμερον συνέρχονται εν Πολυγύρω άπαντες οι 

κατά τόπους παράγοντες της Χαλκιδικής, προς ανά-
δειξιν του δευτέρου υποψηφίου του Φιλελευθέρου 
συνδυασμού, ούτινος θα ηγηθεί ο κ. Π. Καλλιδό-
πουλος…. Ο κ. Β. Οικονόμου δεικνύει τάσεις υπο-
χωρήσεως υπέρ του κ. Καραγκάνη, όστις έχει νυν 
αντιπάλους τους κ.κ. Αρσένην, Παπαδήμου και Ξαν-
θόπουλον… Ο ιατρός και πολιτευτής κ. Τσήτερ, δι 

ωραίας επιστολής, ανα-
σκευάζει το γραφέν, ότι 
θα κατέλθει εις τον αγώ-
να, καταρτίζων εν ανάγκη 
και δεύτερον συνδυασμόν. 
Ο κ. Τσήτερ τονίζει ότι οι-
οσδήποτε και αν είναι ο 
Δημοκρατικός Συνδυα-
σμός θα υποστηρίξει τού-
τον εκθύμως, αποβλέπων 
εις την επικράτησιν της 
Δημοκρατίας και εν Χαλ-
κιδική, χάριν της αναγεν-
νήσεως της Ελλάδος υπό 
τον Ελευθέριον Βενιζέλον. 
Ο κ. Τσήτερ είναι συγγε-
νής του αειμνήστου εθνο-

μάρτυρος, Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου. 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
24 Αυγούστου 1930: Η 8η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Την παρελθούσαν Κυριακήν 17 Αυγούστου ε.ε. εγέ-

νετο εν τη αιθούση του ενταύθα Δημ. Σχολείου η έναρ-
ξις των εργασιών της 8ης Γεν. Συνελεύσεως της ενώσεως 
διδασκάλων Χαλκιδικής…

Το απόγευμα εγένετο 1) Η λογοδοσία του Δ.Σ. υπό 
του προέδρου κ. Βασίλα… και τέλος τίθεται εις συζή-
τησιν και έγκρισιν η απόφασις του Δ.Σ. δια την ένωσιν 
μετά του Συλλόγου διδασκάλων Χαλκιδικής η «Αναγέν-
νησις». Επιτευχθείσης της ενώσεως διεκόπησαν αι ερ-
γασίαι δια την επομένην ημέραν…

Ο πρόεδρος κ. Καραγκάνης χαιρετίζει την ένωσιν 

Δάσκαλοι Χαλκιδικής περί το 1930
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των δύο Συλλόγων και καλεί την ηνωμένην Συνέλευσιν 
εις κοινήν συζήτησιν επί των υπολοίπων θεμάτων…

Τέλος εγένοντο αρχαιρεσίαι… Το νέον Δ. Σ. προέβη 
εις μυστικήν ψηφοφορίαν… και εκ των αποτελεσμάτων 
ανεδείχθησαν πρόεδρος ο κ. Δ. Γεροχρήστος, ταμίας ο κ. 
Δημόπουλος, γραμματεύς η κ. Ιουλ. Γιοχάλα, σύμβουλοι 
οι κ.κ. Καραγκάνης, Αρσένης, Παπαβασιλείου και Πα-
παθανασίου…

Την μεσημβρίαν παρεκάθησαν τα μέλη εις κοινόν 
γεύμα εν τη εξοχική τοποθεσία «Παναγία».

8 Σεπτεμρίου 1935: Η ΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ. 

Η ετησία εμποροπανήγυρις Αγίου Μάμαντος δη-
μιουργεί κάθε χρόνο τερα-
στίαν κίνησιν εις την Χαλ-
κιδικήν. Έμποροι από την 
Θεσσαλονίκην και από όλα 
τα χωριά της Χαλκιδικής, 
μικροπωληταί απ’ όλην την 
Ελλάδα, ζωέμποροι, λοτο-
ρατζίδες, καφετζίδες, μά-
γειροι κι ένα σωρό επαγ-
γελματίες τρέχουν από την 
προπαραμονήν να κατα-
λάβουν καταλλήλους θέ-
σεις. Αυτοκίνητα, κάρρα, 
βωδάμαξα, ζώα και όλων 
των ειδών τα μεταφορικά 
μέσα μεταφέρουν πράγμα-
τα, εμπορεύματα, ανθρώ-
πους….Υπαίθρια καφενεία, 
μαγειρεία, κουρεία, λοτορατζίδικα κι όλων των ειδών 
τα βιοποριστικά καταστήματα έχουν στιθή σ’ όλες τις 
γωνίες. Φασαρία, φωνές, θόρυβος, σκόνη, ζέστη. Κι 
όμως οι επισκέπται καταφθάνουν καθημερινώς απ’ 
όλα τα μέρη της Χαλκιδικής – της Μακεδονίας σω-
στότερα. Παζαρεύουν, μεσιτεύουν, αγοράζουν, πω-
λούν. Άλλοι φωνάζουν, τραγουδούν, χορεύουν. Και οι 
πιο πολλοί χαζεύουν…

27 Σεπτεμβρίου 1936: ΙΑΚΕΙΜΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι η συμπολίτης μας 
κ. Χρυσή Γ. Δέλλιου ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του εν 
Θεσσαλονίκη από το έτος 1914 λειτουργούντος Ιωακει-
μείου Λυκείου οδός Γηροκομείου 1, ίδρυσε και παράρτη-
μα αυτού, οδός Βασιλίσσης 91 μετ’ οικοτροφείου Θηλέ-
ων εις κτήριον πληρών όλους του όρους της υγιεινής με 
προαύλιον 1500 τ.μ. και ότι τας εκ Χαλκιδικής υποτρό-
φους θα δέχεται με εκπτώσεις επί της ορισθείσης εις τα 
τροφεία τιμής των 12.000 δραχμών δια την τρέχουσαν 
σχολικήν περίοδον.

12 Αυγούστου 1945: Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι μεταξύ των εν 
Θεσσαλονίκη εγκατεστημένων και εκ των διαφόρων 
χωρίων της Χαλκιδικής καταγομένων, γίνεται σοβα-
ρά κίνησις δια την επανασύστασιν του εν Θεσσαλονίκη 
Συλλόγου Χαλκιδικής.

Χαίρομεν πολύ και ευχόμεθα την πλήρη επιτυχίαν 
των αναλαβόντων την πρωτοβουλίαν της συσσωμα-
τώσεως της εν Θεσσαλονίκη πολυπληθεστάτης παροι-
κίας της Χαλκιδικής. Διότι είμεθα βέβαιοι ότι δια ταύ-
της, όχι μόνον τα ίδια συμφέροντα θα εξυπηρετούνται 
κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, αλλά και τα γενι-
κότερα τοιαύτα της ιδιαιτέρας των Πατρίδος της Χαλ-

κιδικής, μετά της οποί-
ας άλλωστε ευρίσκονται 
εις καθημερινήν επικοι-
νωνίαν και αρρήκτους δε-
σμούς, θα υποστηρίζονται 
και θα προάγονται.

Πάντως καλή διοίκη-
σις, καλή θέλησις και πλή-
ρης κατανόησις του κοι-
νού συμφέροντος, είμεθα 
βέβαιοι ότι θα φέρει άρι-
στα αποτελέσματα.

15 Ιουλίου 1956: 
ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΣ ΜΑΘΗ-
ΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟ-
ΛΥΓΥΡΟΥ  Δι’ αποφά-
σεως του Συλλόγου των 

καθηγητών εγένετο πρότασις ίνα επαινεθώσιν υπό του 
κ. Υπουργού της Ελληνικής Παιδείας οι κάτωθι, δια την 
επιμέλειαν και χρηστομάθειάν των:

Τάξεως Γ΄ Ζησιάδου Πανδώρα και Μαστοροστέργιος 
Πέτρος.

Τάξεως Δ΄ Τσιάτσιαρη Ελένη, Τσίκουλας Ιωάννης, 
Τάσιος Παύλος.

Τάξεως Ε΄ Δαραβίγκα Μαρία, Αικατερινάρης Ιωάν-
νης, Παπαγιάννη Ελένη.

Τάξεως ΣΤ΄ Γκοτζαμάνη Μελπομένη.
Τάξεως Η΄ Διαβάτης Παναγιώτης, Καλατζής Αλέ-

ξανδρος, Κόκκινος Κοσμάς.
 
14 Σεπτεμβρίου 1975: ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΡΑΛΗΣ.
Το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου 1975 πέθανε στο Πα-

νόραμα της Θεσσαλονίκης, ύστερα από μακριά και επώ-
δυνη αρρώστια, ο ζωγράφος Γιώργος Ν. Παραλής. Η 
κηδεία του έγινε στη Θεσσαλονίκη, στον ιερό ναό της 
Αγίας Σοφίας. Εν συνεχεία ο νεκρός μετεφέρθη στον 
Πολύγυρο όπου ενεταφιάσθη με πάνδημη συμμετο-
χή…»

  

Ο ζωγράφος Γ. Παραλής με τη σύζυγό του (δεξιά) 
στον Πολύγυρο περί το 1965.
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Η δράση του Συλλόγου μας

Μνήμη του Βρασίδα Κυργιαφίνη (1937-2008)
Στις 13 Μαίου 2013 στην Εστία, η οικογένεια του αείμνη-

στου  Βρασίδα Κυργιαφίνη κάλεσε τους στενούς συνεργάτες 
και φίλους του, προς τιμή και μνήμη του μακαριστού προέ-
δρου μας. Παρόντες όλοι όσοι κλήθηκαν. Πολλοί πήραν το 
λόγο και αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα και το μεγάλο 
έργο που επιτέλεσε ο Βρασίδας κατά τη 15χρονη θητεία του 
ως πρόεδρος. ΄Ολοι εξήραν τα χαρίσματα με τα οποία ήταν 
προικισμένος, τον εξαίρετο χαρακτήρα του και την εργατι-
κότητά του. Καθένας από τη σκοπιά του και τα βιώματά, που 
είχε από τις σχέσεις  με τον αείμνηστο, φώτισε κάθε πτυχή της 
προσωπικότητας και της προσφοράς του προς το Σύλλογο 
αλλά και τη Χαλκιδική. ΄Ηταν ένας μεγάλος. Μεγάλο είναι και 
το έργο που άφησε. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ εύχονταν όλοι, όταν 
δέχονταν το απλό κέρασμα της οικογένειας. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗ-
ΜΗ ΣΟΥ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ ΦΙΛΕ ΒΡΑΣΙΔΑ. Το Δ.Σ.

Βιβλιοπαρουσίαση
Την Τετάρτη 15-5-2013, στις 8 μ.μ., στην Εστία, έγινε, 

όπως είχε προγραμματισθεί,  η παρουσίαση του βιβλίου-
μυθιστορήματος  Αγάπη με γεύση πικραμύγδαλου, της Άννας 
Κομνιανίδου, μέλους του Συλλόγου μας. Το βιβλίο παρουσί-
ασαν οι φιλόλογοι Πέτρος Μπέσπαρης και  Γεωργία Πούλου 
και ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής  Γιάννης Τσίκουλας. Η πα-
ρουσίαση και των τριών ήταν θαυμάσια από κάθε πλευρά και 
εντυπωσίασε το κοινό, το οποίο είχε γεμίσει ασφυκτικά την 
αίθουσα, που ήταν με ιδιαίτερη χάρη στολισμένη από γυναι-
κεία χέρια. Η δεξίωση που ακολούθησε ήταν πλούσια. Στα 
τραπέζια, που είχαν στρωθεί έξω, υπήρχαν χίλια είδη φαγη-
τών και μεζέδων και λογής-λογής γλυκά, όλα φτιαγμένα από 
τα χρυσά χέρια των γυναικών του Συλλόγου. Συγχαρητήρια 
έδιναν όλοι στη συγγραφέα, στους παρουσιαστές και στις Κυ-
ρίες που ετοίμασαν τα «καλούδια» της δεξίωσης.

Τριήμερη εκδρομή (17-18-19 Μαΐου 2013) στο Καρπενήσι
Όπως είχε προγραμματισθεί πραγματοποιήθηκε η τριήμερη 

εκδρομή στο Καρπενήσι την Παρασκευή-Σάββατο και Κυριακή 
17-18 και 19 Μαΐου 2013, με ένα λεωφορείο και με αρχηγό και 
υπεύθυνο τον Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας  κ. Γιάννη Κο-
τσάνη. Οι εκδρομείς την πρώτη μέρα γνώρισαν την πόλη του 
Καρπενησίου και διέμειναν στο γνωστό πεντάστερο ξενοδοχείο 
Μοντάνα. Την επομένη επισκέφθηκαν το Κεφαλόβρυσο όπου 
τον Αύγουστο του 1923 έπεσε μαχόμενος ο Μάρκος Μπότσα-
ρης, την Παναγία την Προυσιώτισσα, το Μικρό και το Μεγάλο 
χωριό, που είναι πνιγμένα στο πράσινο, τη Μονή του Αγάθωνος 
και στην επιστροφή την πόλη της Υπάτης και τα λουτρά της.

΄Όλα πήγαν καλά, όλα κατ’ ευχήν  Όλοι επέστρεψαν χα-
ρούμενοι και ευχαριστημένοι.

Με την εκδρομή αυτή έκλεισε και ο κύκλος των εκδρομών 
του Α΄ εξαμήνου 2013 και ο Σύλλογος ετοιμάζεται πλέον για 
τη μεγάλη εκδρομή στη Ρωσία 8-14 Ιουλίου 2013.

Ο εορτασμός της 192ης επετείου της μάχης των Βασιλι-
κών (Χάψας) του 1821 ( 16-6-2013).

Με σεμνότητα αλλά ταυτόχρονα με επισημότητα η Περι-
φερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, οι Δήμοι Πολυγύρου, Θέρμης, 
Σιθωνίας και ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος,  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ως 
συντονιστής, με τις ευλογίες της Ι. Μονής της Αγίας Αναστα-
σίας, πραγματοποίησαν την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 εκδη-
λώσεις με την ευκαιρία του εορτασμού των 192 χρόνων από 
τη πολύνεκρη μάχη των Βασιλικών της 10-13ης Ιουνίου 1821, 
στην οποία οι Χαλκιδικιώτες επαναστάτες με αρχηγό τον κα-

πετάν Χάψα πολεμώντας με απαράμιλλη ανδρεία εναντίον 
πολυπληθέστερων τουρκικών δυνάμεων, έπεσαν μέχρις ενός 
στο πεδίο της τιμής, στη θέση που μέχρι σήμερα ονομάζε-
ται Κομμένοι ή Συκιωτούδια, αφού οι 63 συμπολεμιστές του 
Χάψα ήταν από τη Συκιά.

Στο χώρο της θυσίας έχει ήδη ανεγερθεί το 1997, με πρω-
τοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, μεγαλο-
πρεπές μνημείο με τον ανδριάντα του καπετάν Χάψα και την 
αναπαράσταση της μάχης των Βασιλικών έργο του γλύπτη 
καθηγητή Γιώργου Τσάρα.

Το πρωί μετά τη Θ. Λειτουργία εψάλη στο καθολικό της Ι. 
Μονής το θρησκευτικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών των ηρωικώς πεσόντων, στο οποίο χοροστάτησε ο 
σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου και ηγούμενος του 
Μοναστηριού κ.κ. Απόστολος, ενώ τον πανηγυρικό εκφώ-
νησε ο ιατρός κ. Αστέριος Γραμμένος. Στη συνέχεια επίσημοι 
και λοιποί μετέβησαν στη χώρο του μνημείου, όπου εψάλη 
επιμνημόσυνος δέηση  και έγινε κατάθεση στεφάνων. Η τε-
λετή  έληξε με το Αιωνία ή μνήμη και τον Εθνικό Ύμνο που 
ανέκρουσε η φιλαρμονική του Δήμου Θέρμης.

Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνια: Ο υπουρ-
γός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Ειδ. Γραμ-
ματέας του Εθνικού Τυπογραφείουκ.Γ. Αποστολίνας,   ο νομαρχι-
ακός σύμβουλος κ. Δημ. Τζηρίτης ως εκπρόσωπος του Αντιπε-
ριφερειάρχη Χαλκιδικής, εκπρόσωποι του Στρατηγού Διοικητού 
του Γ΄Σ.Σ., της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σήματος, οι 
Δήμαρχοι Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος, Αριστοτέλη κ. 
Χρήστος Πάχτας και Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο 
αντιδήμαρχος (Συκιάς) κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας εκ μέρους του 
Δημάρχου Σιθωνίας, ο δ/ντής Β/βάθμιας Εκπ/σης κ. Θ. Ταπανί-
δης, Ο πρόεδρος των αποδήμων Χαλκιδικιωτών Μελβούρνης κ. 
Πανταζής Αμαξόπουλος (παρίστατο και οκ. Γ. Αμπελάς (βετερά-
νος πρόεδρος των αποδήμων) και οι πρόεδροι των Συλλόγων : 
Εμμ. Παπά κ. Βασ. Μπάτος, Γαλατιστέων κ. Ζαφείριος Ι. Οικονό-
μου, Ιερισσιωτών η κ. Μαίρη Παντελιάδου και τέλος ο πρόεδρος 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης συνοδευό-
μενος από τα δίδυμα λιλιπούτεια εγγονάκια του.

Στην εκδήλωση παρέστη  αντιπροσωπεία μαθητών των 
Σχολείων της Γαλάτιστας με τις σημαίες τους και εκείνην της 
επαναστάσεως. Τελετάρχης ο κ. Γεώργιος Μπρουτζάς, δ/ντής 
Δημοσίων Σχέσεων του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής.  

Με το τέλος της τελετής ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού 
ανακοίνωσε απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου σύμφωνα με  την 
οποία, ύστερα από 20 και πλέον έτη που την ευθύνη της οργά-
νωσης και του συντονισμού  της ετήσιας αυτής εθνικής  εκδή-
λωσης είχε  ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος, παραδίδει πλέον από 
το 2014 την ευθύνη για την διοργάνωση της εκδήλωσης  στην 
Αντιπεριφέρεια της Χαλκιδικής με τους τρεις συνδιοργανωτές 
Δήμους: Πολυγύρου, Θέρμης και Σιθωνίας. Ο Παγχαλκιδικός δεν 
αποκόπτεται από τον εορτασμό, αλλά  κρατάει τη φροντίδα και 
τη δαπάνη της τέλεσης του θρησκευτικού μνημοσύνου υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχ’ων των θυσιασθέντων για την Πατρίδα, το 
οποίο θα τελείται εξ ονόματος όλων, όπως μέχρι σήμερα.

Η Αντιπεριφέρεια της Χαλκιδικής και οι τρεις Δήμοι, τόνι-
σε ο πρόεδρος, είναι ισχυροί και σταθεροί δημόσιοι  θεσμοί-
πυλώνες, που επάνω τους μπορεί να στηριχθεί η πραγματο-
ποίηση του ετήσιου εορτασμού  μιας τόσο μεγάλης Εθνικής 
Επετείου, ώστε  να έχει συνέχεια. 

Πρόταση: Απώτερη επιδίωξη ας είναι,  να γίνει  σχετική 
πρόταση από την Αντιπεριφέρεια, ώστε η εορτή αυτή να ανα-
γνωρισθεί από το επίσημο κράτος  ως επίσημη τοπική εθνική 
εορτή. Μόνο έτσι θα  διατηρηθεί στο διηνεκές η μνήμη των 



32

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 16ο

ηρώων και θα αναγνωρισθεί η συμβολή  της Χαλκιδικής στον 
αγώνα υπέρ της ελευθερίας, του 1821.

Πρώτη επίσημη εμφάνιση του χορευτικού με τις καινούρ-
γιες φορεσιές στη γιορτή του κερασιού στα Πετροκέρα-
σα.(16-6-2013)

Με τις καινούργιες φορεσιές, που μας δώρισε ο ευεργέτης 
μας κ. Δημήτριος Κων. Βλαχάκης,   το χορευτικό τμήμα του Παγ-
χαλκιδικού εμφανίσθηκε στην πλατεία των Πετροκεράσων στη 
Γιορτή του Κερασιού, που οργανώνει κάθε χρόνο ο τοπικός Σύλ-
λογος ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ, γιορτή που εφέτος ήταν λαμπρότερη γιατί ο 
Σύλλογος γιορτάζει τα εξήντα (60) χρόνια  από την ίδρυσή του.

Επίσημη η όλη εκδήλωση με παρόντα τον Δήμαρχο Λαγκα-
δά, όπου ανήκουν τα Πετροκέρασα, με αντιδημάρχους και άλ-
λους τοπικούς επισήμους, με τον πρόεδρο του Παγχαλκιδικού 
και σύσσωμο σχεδόν το Διοικητικό Συμβούλιο  ( που έτρεξε να 
προλάβει μετά την εκδήλωση στον καπετάν Χάψα) και με πολύ 
κόσμο. Άφθονα κεράσια σε καλάθια σε κουπάκια σε πλεξούδες 
στόλιζαν την όμορφη πλατεία του χωριού και προσφέρονταν 
στους επισκέπτες μαζί με γλυκό κουταλιού. Ειδυλλιακή η ει-
κόνα με τα βαθίσκια πλατάνια, με τις βρύσες και  με τα κατα-
στήματα (ταβέρνες, καφενεία) τριγύρω. ΄Ηταν μια πραγματική 
όαση δροσιάς το Κυριακάτικο εκείνο πρωινό. 

Πρώτα εμφανίσθηκε το τοπικό χορευτικό συγκρότημα 
(ενηλίκων), το οποίο μετράει 30 χρόνια ζωής και συνεχούς 
εκπαίδευσης και αμέσως μετά το παιδικό τμήμα. Και τα δύο 
απέδωσαν θαυμάσια και χειροκροτήθηκαν. Ακολούθησε το 
συγκρότημα του Παγχαλκιδικού με τις καινούργιες φορεσιές 
(μέχρι και τα παπούτσια ήταν καινούργια) και με πρωτοχο-
ρευτή το χοροδιδάσκαλό μας κ. Θεόδωρο Φλώρο, χόρεψε έξι 
χορούς πάρα πολύ όμορφα και χειροκροτήθηκε κι αυτό.

Με το τέλος της εμφάνισης ο πρόεδρος του Ομβριανού κ. Αθα-
νάσιος Καλαφάτης ευχαρίστησε τον Παγχαλκιδικό για τη συμμε-
τοχή του χορευτικού του τμήματος στην εκδήλωση και απένειμε 
τιμητική πλακέτα την οποία παρέλαβε  ο πρόεδρός μας κ. Μιχαήλ 
Καρτσιώτης που με τη σειρά του απηύθυνε λόγους ευχαριστίας.

Στη συνέχεια ο ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ παρέθεσε γεύμα στο Δ.Σ.του 
Παγχαλκιδικού και στους χορευτές,  οποίοι δεν σταμάτησαν 
να χορεύουν μαζί με τον κόσμο που εν τω μεταξύ είχε σηκω-
θεί και χόρευε ενθουσιασμένος με την τοπική παραδοσιακή 
ορχήστρα, μέχρι το απόγευμα.  ΄Ηταν μια μέρα αξέχαστη. 
Ωραία εμφάνιση, θαυμάσιο περιβάλλον, υπέροχη φιλοξενία. 
Πετροκέρασα σας ευχαριστούμε

Τέλος σημειώνεται ότι το λεωφορείο για τη μεταφορά του 
συγκροτήματος του Παγχαλκιδικού παραχώρησε δωρεάν το 
τουριστικό πρακτορείο Θεσσαλονίκης ΑΘΩΣ. 

Μουσική εκδήλωση, αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδό-
πουλο (5-6-2013)

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 και ώρα 8 μ.μ., στην αίθουσα 
Αλέξανδρος , έναντι του Λευκού Πύργου, που ευγενικά μας 
παραχωρήθηκε και πάλι ευγενικά από την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονία (ευχαριστίες πρέπουν στον υπεύθυνο Διευθυ-
ντή κ. Βασίλειο Καραμανλή), πραγματοποιήθηκε η προγραμ-
ματισμένη μουσική εκδήλωση «Αφιέρωμα στον στιχουργό 
Λευτέρη Παπαδόπουλο».

΄Εχοντας υπόψη την περυσινή εμπειρία, που η αίθουσα γέ-
μισε ασφυκτικά και πολλοί έφυγαν, όταν έγινε παρόμοια μου-
σική εκδήλωση-αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο, εφέτος ο κόσμος 
ήρθε από πολύ νωρίς και η αίθουσα υπερπληρώθηκε. 

Μετά το καλωσόρισμα από το συντονιστή Γ.Γ. του Συλλόγου 
κ. Γιάννη Κοτσάνη ανέβηκε στο βήμα και μίλησε για τον ποιητή 
και το έργο του ο φιλόλογος κ. Γιάννης Καραμίχος, που είχε και 
την ευθύνη της φιλολογικής επιμέλειας της εκδήλωσης.

Επί σκηνής και πάλι ήταν η εκλεκτή μουσική παρέα του μου-

σικού Κώστα Τσολοδήμου, επίλεκτου μέλους του Συλλόγου μας, 
ο οποίος διηύθυνε το μουσικό σύνολο που το αποτελούσαν: 
οι Μαρία και Ελευθερία Συρμαλόγλου, η Μάρθα Μπουσνάκη, 
ο Μάκης Αλεξιάδης, ο Γιώργος Ζιούπος (από τον Ταξιάρχη) , ο 
Παναγιώτης Μαυρόπουλος (από τα Σανά), το τρίο Σαλόνικα, ενώ 
στο μπουζούκι ήταν ο Χρήστος Χαλκιαδάκης και στα συνθεσάϊ-
ζερς ο ίδιος ο μαέστρος Κώστας Τσολοδήμος. Στίχους απήγγειλε 
η ηθοποιός Θεώνη Κοσμά (από τον Πολύγυρο).

Στη συναυλία παρουσιάστηκαν τραγούδια των μεγάλων 
συνθετών: Θεοδωράκη, Κουγιουμτζή, Ξαρχάκου, Πλέσσα, 
Σπανού, Λοίζου, Καλδάρα, Νικολόπουλου, Ιγνατιάδη, Ζαμπέ-
τα, Ιγνατιάδη, Χατζηνάσιου κ.ά.με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δυο 
ώρες και κάτι κράτησε η εκδήλωση και το κοινό καθηλωμέ-
νο στις θέσεις του άκουγε με ευχαρίστηση τις εκτελέσεις των 
τραγουδιών, σιγοτραγουδούσε, χτυπούσε τα χέρια και χειρο-
κροτούσε έντονα στο τέλος κάθε κομματιού.

Στο τέλος ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης 
με ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης, ευχαρίστησε τον «αρχι-
τέκτονα» της βραδιά κ. Κώστα Τσολοδήμο και τους συνεργάτες 
του, ευχαρίστησε τον κόσμο που παραβρέθηκε στην εκδήλω-
ση και υποσχέθηκε και ευχήθηκε σε άλλα ακόμα  καλύτερα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (8-14 Ιουλίου 2013)
Ο Παγχαλκιδικός τόλμησε, οργάνωσε και πραγματοποί-

ησε με επιτυχία επταήμερη  εκδρομή των μελών του στη 
Ρωσία από 8 έως και 14 Ιουλίου 2013, όπου επισκέφθηκε τη 
Μόσχα (τρεις διανυκτερεύσεις) και την Αγία Πετρούπολη (άλ-
λες τρεις). Στην εκδρομή πήραν μέρος 82 μέλη και φίλοι . Η 
συμμετοχή ήταν 1.220 ευρώ το άτομο με πρωινό και ημιδια-
τροφή σε ξενοδοχεία 4*. Η μετάβαση και η επιστροφή έγινε 
αεροπορικώς και μόνο στη διαδρομή Μόσχα-Πετρούπολη 
προτιμήσαμε το τραίνο (μιλάμε για τραίνο πολυτελέστατο με 
ταχύτητα 240 χιλιόμετρα την ώρα) κι αυτό για να γνωρίσουμε 
καλύτερα τον τόπο που επισκεπτόμαστε.

Την ευθύνη της προετοιμασίας και της εκτέλεσης  είχε ο 
Γ. Γραμματέας κ. Ι. Κοτσάνης βοηθούμενος από τον αντιπρό-
εδρο κ. Πάνο Βερροιώτη και τον Ταμία κ. Α. Παπαδόπουλο. 
ενώ στη εκδρομή πήραν μέρος ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. 
Μ. Καρτσιώτης, ως γενικός συντονιστής, και οι κυρίες-έφοροι 
Ζηνοβία Πάχτα και Μάχη Κωστοπούλου ως βοηθοί.

΄Ηταν η πρώτη φορά που ο Παγχαλκιδικός στα 110 χρόνια 
της ζωής του πραγματοποίησε μια τόσο μεγάλη, μακρινή και 
πολυήμερη εκδρομή στο εξωτερικό, με τόσο πολλούς εκδρο-
μείς. Και το σπουδαιότερο: όλα πήγαν καλά, όπως είχαν προ-
γραμματιστεί, χωρίς κανένα σοβαρό απρόοπτο σ’  αυτή την 
εκδρομή ζήσαμε όλοι ένα όνειρο. Πολλά υπέροχα και θαυμά-
σια επισκεφθήκαμε και ζήσαμε. Η ικανοποίηση και η ευχαρί-
στηση  από όσα είδαν, άκουσαν και βίωσαν οι «τυχεροί», που 
πήραν μέρος, ζωγραφίζεται και σήμερα στα πρόσωπα όλων , 
όταν τους ρωτήσεις πως περάσατε στη Ρωσία. 

Δυο ερίτιμες κυρίες-μέλη μας, που ήταν μαζί μας, η Μαρία 
Γ ρίβα και η Φρόσω Σαρδελλά, με παράκληση του προέδρου 
έγραψαν με λίγα λόγια τις  εντυπώσεις από τη μεγάλη εκδρο-
μή, τις οποίες και παραθέτουμε σε περίληψη. Ολόκληρα τα 
κείμενα θα τυπωθούν σε ιδιαίτερο φυλλάδια που θα κυκλο-
φορήσει αργότερα. Και τις δύο τις ευχαριστούμε.

Στη Μόσχα 8 - 9 - 10 Ιουλίου 2013
We wish you all the best.
Ευχετήριος αποχαιρετισμός από το Ρώσο πιλότο.
Περασμένα μεσάνυχτα. Κι ο λαμπροαστροκεντημένος ου-

ρανός μας καλωσορίζει.
Τι όμορφη που είναι η Ελλάδα μας!
Τα  82 μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕ-

ΛΗΣ» είμαστε πάλι εδώ. Εδώ στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου στις 8 Ιουλίου ξεκινήσαμε. Προ-
ορισμός: Μόσχα -  Πετρούπολη – Ρωσία – Μόσχα -  Αεροδρό-
μιο. Υπάλληλοι αγέλαστοι, ανέκφραστοι. Άγνοια άλλης γλώσ-
σας. Σωβινισμός; Ίσως.

Αυτή, που πρωτοαντικρίζουμε είναι η άλλη Μόσχα. Η Μό-
σχα των πολλών.

Τεράστια οικοδομικά blogs, με τεράστιες ορθογώνιες πο-
λυώροφες οικοδομές, με πολλά, πολλά παραθυράκια. Η εικό-
να αλλάζει. Νέα μεγαθήρια. Σε ύψος τώρα. Καλαίσθητα. Και 
δάση, πάρκα, λουλουδιασμένοι σχηματισμοί στο καταπράσι-
νο γρασίδι. Και σιντριβάνια. Έργα τέχνης. Πλατεία Μανέζ. Το 
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο. Κόκκινο. Από την πύλη της Ανά-
στασης, στην Κόκκινη Πλατεία. Απέραντη. Γύρω της, τα τείχη 
του Κρεμλίνου, η Παναγία του Καζάν, το GUM (εμπορικό κέ-
ντρο) και στο βάθος ο ναός του Βασιλείου του Σαλού, με τους 
πολύχρωμους τρούλους του και το φυλλοειδές σχήμα τους.

Εδώ η άλλη Μόσχα. Η Αυτοκρατορική.
Τρίτη 9 Ιουλίου. Προσπερνάμε μνημεία, πλατείες και φτά-

νουμε στο Ναό του Σωτήρος. Καθεδρικός του Ρώσικου Κρά-
τους. Εντυπωσιακός. Και οι διαστάσεις του για το ίδιο Ύψος 
103 μ., η διάμετρος του τρούλου 25,5 μ. Καλύπτει 6805 τμ. και 
χωράει 10 χιλιάδες όρθιους.

Διασχίζουμε τις περιοχές: αθλητική, Ιατρική, με πανεπι-
στήμια και Ιατρικές Σχολές και το δρόμο που φέρει το όνομα 
του χειρούργου Πιρογκόβ. Πρώτος χρησιμοποίησε γύψο και 
αναισθητικό. Πολυάνα, εργατική περιοχή και το σπίτι του Τολ-
στόι όπου γράφτηκε η ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Ντοβοντίβιτσι. Ένα από τα 
ωραιότερα μοναστήρια της Μόσχας που αριθμεί 1524.

Στα ριζά του λόφου του η Λίμνη των Κύκνων. Απ’ αυτή ξε-
πήδησε το υπέροχο χορόδραμα του Τσαϊκόφσκι.

Λόφος των Σπουργιτιών. Πανοραμική θέα της Μόσχας των 
δεκαπέντε εκατομμυρίων. Καμπαναριά πανύψηλα, εκκλησίες 
και τρούλοι ολόχρυσοι. 

Υπουργείο Εξωτερικών, Συγκοινωνιών, οι «7 αδερφές του 
Στάλιν» και 26όροφες πολυκατοικίες, σχεδιάστηκαν στον ίδιο 
αρχιτεκτονικό ρυθμό, που δίνουν την εντύπωση ενός μεγα-
λοπρεπούς σχεδίου.

Στον ίδιο ρυθμό και το Κρατικό Πανεπιστήμιο. Το επισημό-
τερο και σοβαρότερο της Ρωσίας. Το Λομονόσωφ.

Τετάρτη 10 Ιουλίου: Μετρό – Κρεμλίνο. Μετρό δεν είδαμε. 
Χρονοορισμένη η είσοδος μας στο Κρεμλίνο.

Κρεμλίνο. Η ακρόπολη της Μόσχας. Η καρδιά της Ρωσίας και το 
σύμβολο του μεγαλείου της. Ένα από τα καλύτερα δείγματα οχυ-
ροδομικής τέχνης της Ευρώπης του Μεσαίωνα. Με τείχη 2235μ. 
και 18 πολεμικούς πύργους με πολυεπίπεδο σχήμα πυραμίδας.

Οι Ιταλοί αρχιτέκτονες, αρχικά και οι καλύτεροι Ρώσοι, αρ-
γότερα, δημιούργησαν το μεγαλείο της. Παλάτια με τις οικια-
κές εκκλησίες τους. Τρεμνόι, κόσμημα. Κατοικία των Τσάρων. 
Το Μεγάλο Ανάκτορο του Κρεμλίνου. Δεσπόζει στο χώρο. 
Στεγάζει κυβερνητικές υπηρεσίες και τα γραφεία του προέ-
δρου. Εδώ «ο Ιβάν ο Μεγάλος». Καμπαναριό 81μ. Σηκώνει τη 
μεγαλύτερη από τις ενεργές καμπάνες της Ρωσίας. Το κανόνι 
Τσάρος, η καμπάνα Τσαρίνα, 200 τόνων.

Πλατεία των Ναών. Συγκρότημα ναών. Ο ένας ομορφότε-
ρος του άλλου. Κοίμησης της Θεοτόκου. Οι πιο σημαντικές 
τελετές εδώ. Χειροτονίες μητροπολιτών, πατριαρχών, τσάρων 
και αυτοκρατόρων, και ανακηρύξεις των νέων νόμων. Ναός 
του Ευαγγελισμού. Εδώ βαφτιζόταν και γίνονταν οι γάμοι των 
μελών της τσαρικής οικογένειας.

Του Αρχάγγελου. Ήταν το κοιμητήριο τους. 
Κρατική Αίθουσα των όπλων. Είναι το αρχαιότερο Μου-

σείο της Ρωσίας.
Ο χρυσός, το ασήμι, τα διαμάντια, κοσμούν θρόνους, ενδυ-

μασίες, ιερατικά άμφια. Άμαξες, «Φαμπερζέ», αυτοκρατορικά 
εμβλήματα και σύμβολα εξουσίας. Και το περίφημο καπέλο 

του Μονομάχου. Το στέμμα των αυτοκρατόρων.
Η έξοδος στην Πλατεία Μανέζ. Το μεγαλοπρεπές Μανέζ με 

μια μεγάλη μονοστοιχία Δωρικού ρυθμού (θυμίζει Ελλάδα) κι 
ένα τεράστιο αέτωμα χωρίς γλυπτά δεσπόζει στο συγκρότη-
μα της Πλατείας.

Μια αλυσίδα από πλατείες ενώνονται στην πλατεία Τεα-
τράλναγια. Στο κέντρο της, με 8 κίονες, το θέατρο Μπολσόι. 
Ένα από  τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Η Πέμπτη, 11 Ιουλίου μας φέρνει στο λόφο της Προσκύνη-
σης. Η θεά της Νίκης στεφανώνει τους νικητές του πολέμου 
1941 – 1945. 

Είκοσι  εκατομμύρια οι νεκροί. Τόσες κι οι μανάδες που τους 
θρήνησαν. Κι οι Ρώσοι, σ’ ένα λιτό μουσείο, στην αίθουσα της 
Μνήμης ή Πένθους, άπλωσαν λεπτά ελάσματα – χορδές και τις 
στόλισαν με 2000 διαμαντόπετρες. Τα δάκρυα των μανάδων. 
Δεν λες τίποτε. Δεν μπορείς. Μέσα σου σταλάζει ο πόνος.  

Πήραν και τη βαρβαρότητα του 20ου αιώνα και την έκαναν 
διοράματα. Στέκομαι στο ένα. Με τους ήχους της συμφωνίας 
του Λένιγκραντ ακούς τη φωνή του Σοστάκοβιτς. Κι έχει τόση 
δύναμη, τόση τραγικότητα, που όλα γύρω σου είναι υπαρκτά. 
Βόμβες να σκάζουν, φωτιές να λαμπαδιάζουν, σπίτια να καί-
γονται, νεκροί στο χώμα. Συγκλονιστικό.

Η φαρδιά σκάλα οδηγεί στην αίθουσα της Δόξας. Τεράστια 
κυκλική, κι ένας θεόρατος άνδρας, έτοιμος να αρπάξει τη Νίκη.

Οι κουπαστές της σκάλας, πλατιές, ισοϋψείς, με τα σκαλιά, 
μοιάζουν ποτάμια(Μόσχοβας, Νεγκλίνναγια).Μέσα τους, με καλ-
λιτεχνική διάταξη, κράνη και κοντόκανα ντουφέκια, μοιάζουν με 
πέτρες και ξύλα. Υλικά οικοδόμησης ενός καλύτερου κόσμου.

Από το λόφο της Νίκης, με την ευχή, να γίνει ο κόσμος 
«όμορφος, αγγελικά πλασμένος», αποχαιρετίσαμε τη Μόσχα.

 Μαρία Γρίβα

Στην Αγία Πετρούπολη  11 – 12 – 13 Ιουλίου 2013.
Μετά από μια διαδρομή με το ημερήσιο εξπρές τραίνο 

που διασχίζει τη βορειοδυτική ρωσική επαρχία, φτάνουμε 
στην Αγία Πετρούπολη που μας υποδέχεται με λίγη βροχή.

Αυτή η πανέμορφη πόλη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων 
που είναι κτισμένη σ’ ένα δίκτυο καναλιών  και ποταμιών, σή-
μερα καταλαμβάνει 42 νησιά. Το ιστορικό της κέντρο διασχί-
ζει ο ποταμός Νέβα.

Σ’ αυτή  λοιπόν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, 
που το 1713 έγινε η πρωτεύουσα της αχανούς Ρωσικής Αυ-
τοκρατορίας καλούμαστε να ξεναγηθούμε για να την γνωρί-
σουμε από κοντά.

Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια αυτά που οπτικά προ-
σφέρει η Αγία Πετρούπολη στον επισκέπτη. Ολόκληρη είναι 
ένα μουσείο, με κτίρια που όλα έχουν αναπαλαιωθεί, με το 
υγρό στοιχείο να συμπληρώνει το σκηνικό, με φαρδιές λε-
ωφόρους, όπου οι συνθέσεις των λουλουδιών είναι χάρμα 
οφθαλμών, με γέφυρες διακοσμημένες με γλυπτά, περίτεχνα 
φανάρια και κομψοτεχνήματα από σφυρήλατο σίδερο. Με τέ-
τοιες λοιπόν εντυπώσεις φτάνουμε στο ξενοδοχείο. 

Μετά την προσωρινή μας τακτοποίηση και το δείπνο, στις 
11μ.μ. , μέρα ακόμη, αναχωρούμε για την περιήγηση – ξενάγη-
ση. Στις 1:15 π.μ. με την πόλη πλέον φωταγωγημένη παρακο-
λουθούμε το άνοιγμα των γεφυρών για να περάσουν τα μεγάλα 
πλοία. Όμορφο θέαμα που προσφέρεται μόνο κατά τη διάρκεια 
της ναυσιπλοΐας(Μάιο - Σεπτέμβριο) και παράλληλα με τη μικρή 
διάρκεια της νύχτας που κρατά 3-4 ώρες – τις ονομαζόμενες 
Λευκές Νύχτες. Είναι για εμάς μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Την επόμενη μέρα μετά το πρωινό, θα κατευθυνθούμε στο 
Πέτρογκραντ. Βρίσκεται βόρεια του ποταμού Νέβα. Τα καλύ-
τερα αξιοθέατα του είναι το φρούριο του Πέτρου και Παύλου. 
Μπαίνουμε από την Πύλη του Νέβα ή Πύλη του Θανάτου . 
Κατευθυνόμαστε στον καθεδρικό Ναό των Αγίων Πέτρου και 
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Παύλου.  Το εσωτερικό του ναού, φιλοξενεί από το 1725 τις 
σαρκοφάγους όλων των τσάρων. Βγαίνοντας από το ναό φω-
τογραφίζουμε το καθιστό άγαλμα του Μεγάλου Πέτρου.

Αναχωρούμε για την αποβάθρα των ανακτόρων που βρί-
σκεται στα νότια του ποταμού Νέβα. Εδώ θα επισκεφτούμε το 
περίφημο μουσείο Ερμιτάζ, που αποτελείται από τα Χειμερινά 
Ανάκτορα, το Μικρό, το Μεγάλο και το Νέο Ερμιτάζ. Θα ανα-
φέρω συνοπτικά μόνο τη διαδρομή μας μέσα από πολυτελή 
ανακτορικά σαλόνια με έργα ποικίλης τέχνης, τις αίθουσες με 
τους πίνακες των μεγαλυτέρων ζωγράφων της Δύσης και τις 
αίθουσες με έργα της Αναγέννησης, του αρχαίου Ελληνικού 
και Αιγυπτιακού πολιτισμού. 

Καθώς κατευθυνόμαστε για το ξενοδοχείο η ξεναγός μας 
θα ονομάσει διεξοδικά τα διάφορα παλάτια, τους ναούς, το 
θέατρο Μαρίνσκι(πρώην Κίροφ), τις πλατείες του Ανακτόρου, 
του Αγίου Ισαακίου που φιλοξενεί τον αντίστοιχο ναό με το 
θαυμάσιο χρυσό τρούλο, τα αγάλματα της Μεγάλης Αικατερί-
νης, του Πούσκιν και πολλά άλλα. Μετά το δείπνο θα κάνουμε 
μια βόλτα στη λεωφόρο Νιέφσκι, όπου  η ελληνική παράδοση 
των ενθυμίων θα μεγαλουργήσει. Ματριόσκες, κοσμήματα, 
DVD, βιβλία θα μας γεμίσουν ικανοποίηση θα αδειάσουν τις 
τσέπες μας και θα βαρύνουν τις βαλίτσες μας.

Η 6η και τελευταία ημέρα της ξενάγησής μας, θα κλείσει 
με την επίσκεψη μας στις θερινές κατοικίες των τσάρων. Φτά-
νουμε στην πόλη Πέτερχοφ που βρίσκεται στην ακτή του 
Φοινικού Κόλπου στη Βαλτική θάλασσα. 

Μπαίνουμε στο ομορφότερο πάρκο της Αγίας Πετρούπολης. 
Από τις αναβαθμίδες του μεγάλου Ανακτόρου, ένας εκθαμβω-
τικός καταρράκτης με μια σειρά από 37 επίχρυσα μπρούντζινα 
αγάλματα, 64 κρήνες  και 142 σιντριβάνια μας οδηγούν στο Ναυτι-
κό κανάλι και τη θάλασσα. Από το απλό ανάκτορο του Μονπλεζίρ 
συνεχίζουμε τη βόλτα μας ανάμεσα στα πονηρά σιντριβανάκια 
που ενώ κάθονται ήσυχα, πατώντας μια πετρούλα τους σε κατα-
βρέχουν κα άλλα αθέατα, ενώ περπατάς αμέριμνος σε ποτίζουν. 

Ξεκινάμε για το Πούσκιν, και το πολυτελές ανάκτορό του. Η 
μήκους 300 μέτρων πρόσοψή του, διακοσμείται με Άτλαντες. 
Θαυμάζουμε μέσα την Κεχριμπαρένια Αίθουσα, την Πράσινη 
Τραπεζαρία με τα γυψομαρμάρινα ανάγλυφα.

Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επιστροφή μας στο ξενο-
δοχείο. Μετά  το δείπνο, μας περιμένει μια βόλτα στο Νέβα, 
προσφορά του πρακτορείου Μουζενίδη. Επιβιβαζόμαστε σε 
2 πλοία όπου κατά τη διάρκεια της πανέμορφης διαδρομής 
μέσα στον ποταμό, παρακολουθούμε τέσσερα δροσερά παι-
διά με παραδοσιακές στολές, να τραγουδούν και να χορεύ-
ουν παρασύροντάς μας σ’ ευχάριστα νούμερα που προσφέ-
ρουν άφθονο γέλιο και μαζί με τα ποτά τελειώνει η βραδιά με 
πρόσωπα που λάμπουν από ευχαρίστηση.

Η επόμενη είναι η ημέρα της επιστροφής. Στο σημείο αυτό 
θα ήθελα να αναφέρω την έντονη παρουσία και συμμετοχή 
του διοικητικού συμβουλίου. Τον κ. Γιάννη Κοτσάνη που πήρε 
επάνω του όλο το βάρος της οργάνωσης και την έφερε σε πέ-
ρας, μόνιμα μ’ ένα χαμόγελο, τον θαλερό μας πρόεδρο κ. Μι-
χάλη Καρτσιώτη που πρωτοστατούσε σε όλες τις ξεναγήσεις 
ακούραστα, απαθανατίζοντας μας με επιμονή σε κάθε ευκαι-
ρία, τον κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο που μας εξέπληξε με τις 
μαεστρικές του ικανότητες, τις κυρίες Ζήνα Πάχτα και Μάχη 
Κωστοπούλου, που κάλυπταν πάντα όλα τα κενά και τον σο-
βαρό κ. Πάνο Βερροιώτη που διακριτικά ήταν πάντα παρών.

Φτάνουμε στην Ελλάδα μετά από δύο πτήσεις. Αγία Πε-
τρούπολη – Μόσχα, Μόσχα – Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο Μα-
κεδονία, στις 1π.μ. της 15ης Ιουλίου 2013.

Ένα ωραίο κεφάλαιο, ίσως το καλύτερο μέχρι τώρα από το 
ημερολόγιο των εκδρομικών αναμνήσεων του Παγχαλκιδικού 
Συλλόγου κλείνει, ανοίγοντας ένα νέο για την επόμενη εξόρμηση.               

                                                           Φρόσω Σαρδελλά

Παρελειπόμενα της εκδρομής στη Ρωσία
Στη Ρωσία, επίσημος, αναγνωρισμένος από την πολιτεία 

γάμος, είναι μόνο ο πολιτικός.
Ποια όμως, για μια φορά στη ζωή της δεν θα θελε να ζήσει 

το παραμύθι της Σταχτοπούτας;
Γι’ αυτό, φοράει το δαντελένιο, λευκό νυφικό, στολίζει με 

λεμονανθούς το καλοχτενισμένο κεφαλάκι της και κρατώντας 
με συγκίνηση την ανθοδέσμη που της πρόσφερε ο πρίγκηπάς 
της, ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Κι ύστερα, τρέχουν σε όμορφα αξιοθέατα της πόλης, και 
σε μια φωτογραφία ή video, κλείνουν όλη τη λάμψη αυτής της 
μέρας, για να παίρνουν φως στης ζωής το πέρασμα, όταν οι 
καταχνιές πυκνώσουν.

Ο Μπράιαν Άλντις, συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας 
ειχε πει: «Όταν η παιδικότητα πεθαίνει, το πτώμα της το λέμε 
ενηλικίωση». Του απαντήσανε: Η ενηλικίωση δεν προϋποθέ-
τει απαραίτητα και τον εξοστρακισμό της παιδικότητας. Μπο-
ρούμε, κάλλιστα, να ενηλικιωνόμαστε, χωρίς να χάνουμε ούτε 
τη φρεσκάδα της ματιάς ούτε την ικανότητα για παιχνίδι, που 
είναι η ουσία της παιδικότητας. Ποτέ δεν είναι αργά να ξανα-
γίνουμε παιδιά. Κι εμείς το αποδείξαμε. 

Στη Ρωσία, συναπαντηθήκαμε με πάρα πολλές νύφες. Δεν μας  
ξέφυγε καμία. Τους παίρναμε στο κατόπι. Δεν μας ξέφυγε καμία. 
Τους παίρναμε στο κατόπι. Κλείναμε σε κύκλο το ζευγάρι και χτυ-
πώντας παλαμάκια, προεξαρχούσης της Ζηνοβίας τραγουδούσα-
με το: «Σήμερα γάμος γίνεται» ή «Ωραία είν’η  νύφη μας». Κι εκεί-
νοι, μας χάριζαν χαμόγελα, χόρευαν ή αντάλλαζαν φιλιά.

Στη Μόσχα, σ’ ένα τέτοιο πανηγύρι, η παρακουμπάρα, σα-
γηνευμένη από τον όμορφο, (σαν Έλληνας) Γιάννη μας, τον 
Κοτσάνη καλέ, τον κλείνει στην αγκαλιά της. Κι ο Γιάννης μας, 
ευγενικός ή γοητευμένος, ανταποδίδει. Η Βικτωρία, κολακευ-
μένη που…της κλέβανε τον άνδρα της, διπλωμένη στα δύο, 
σπαρταράει από τα γέλια. Κι εμείς, για να μην τραγουδήσουμε 
το «θέλει καλόγρια ας γίνει…», σπεύδουμε και τον απεγκλω-
βίζουμε. Γιάννη, συγχώρα μας. Ναι, από ιδιοτέλεια το κάναμε. 
Ποιος θα διοργάνωνε, τόσο όμορφα, τις εκδρομές μας?

Στην Πετρούπολη τώρα.
Μια μίνι κρουαζιέρα στο Νέδα με σαμπάνια και βότκα και 

φολκλορικό πρόγραμμα.
Μεταξύ του «ω, Τσιτσιόρνο» και «Καλίνκα», οι καλλιτέχνες 

αναθέτουν ρόλους στους θεατές. Το πρόγραμμα προβλέπει 
δημιουργία ορχήστρας. Επιλέγονται «ταλέντα» από τα μέλη 
μας. Ο καθένας παίζει και κάποιο όργανο. Βιολί, φαγκότο 
κ.λ.π.. Και μαέστρος; Τον ανακαλύπτουν στο πρόσωπο του 
ταμία μας. Του Αβραάμ Παπαδόπουλου.

Η…συγγραφική μου πένα, πάρα πολύ ισχνή, για να περι-
γράψει το μεγαλείο της μαεστρίας του.

Τι λυγίσματα, τι εκτινάγματα του λυγερού κορμιού του. Με 
τι δύναμη και τι χάρη συγχρόνως, δάμαζε τα «πιανίσιμο» και 
εκτόξευε τα «κρεσέντο».

Εξαιρετικό, απερίγραπτα εξαιρετικό ταλέντο.
Τώρα, σαν Έλληνες, δεν θα περηφανευόμαστε μόνο για 

τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πλάι του και ο δικός μας Αβραάμ.
Και κάτι ακόμη.
Στο Ερμιτάζ, κάποιος κουράστηκε. Βρήκε μια χρυσή, με 

κόκκινο βελούδο, πολυθρόνα και κάθισε. Άρχισε να κουδου-
νίζει ένα καμπανάκι. Για…άλλον θα χτυπάει. Σε λίγο, τον πλη-
σιάζει ο φύλακας οργισμένος.

-Τι κάνεις κύριε, εδώ;
-Κάθομαι.
-Μα, εδώ; Σ’ αυτήν την πολυθρόνα;
-Ε, αυτή βρήκα, σ’ αυτήν κάθισα.
-Μα αυτή, δεν είναι μια συνηθισμένη πολυθρόνα. Αυτή εί-

ναι της Αικατερίνης της Μεγάλης.
Κι ο δικός μας, ύστερα από ολιγόλεπτη σκέψη:
-Ε, καλά. Άμα έρθει, θα σηκωθώ.  

                                                                   Μαρία Γρίβα
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«Σιθώνεια 2013». Μια διεθνής αθλητική συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Χαλκιδική (Νικήτη).  

Σιθώνεια  2013. Με συμμετοχή μεγάλου αριθμού αθλητών ρίψεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό διεξήχθη η 11η Δι-
εθνής Συνάντηση(Meeting) Ρίψεων στο Δημοτικό Στάδιο Νικήτης. Η διοργάνωση  ήταν και εφέτος άκρως επιτυχής αφού ο 
κ. Νίκος Παπαδημητρίου, υπόπτέραρχος ε.α., που ήταν και πάλι η ψυχή των αγώνων, έδωσε για άλλη μια φορά όλο του τον 
εαυτό και με πολύ ιδρώτα, κόπο και αυταπάρνηση, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, μέσα στον καυτό ήλιο 
του Ιουλίου, κατόρθωσε το ακατόρθωτο: να γίνει μια αθλητική εκδήλωση ΑΨΟΓΗ από κάθε πλευρά και να προβληθεί πανελ-
ληνίως και διεθνώς και πάλι η Χαλκιδική μας. Ο Παγχαλκιδικός  Σύλλογός μας εκτιμώντας την προσπάθεια συμπαρίσταται 
πάντοτε τον ρέκτη κ. Ν. Παπαδημητρίου και τον Γ.Σ. Ο Σίθων, αθλοθέτησε και εφέτοςτα κύπελα και τα μετάλλια των αγώνων  
και παρέστη δια το εφόρου του κ. Θεοδώρου Τσαμούρη ο οποίος εκλήθη και έστεψε τους νικητές. Αν κάθε πόλη είχε έναν 
Παπαδημητρίου διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα του κλασικού αθλητισμού και της αγωγής της Νεολαίας. Ο Παγχαλκιδι-
κός σεμνύνεται ιδιαίτερα γιατί ο Ν. Παπαδημητρίου είναι μέλος του. Και να το μεγαλείο του: Δεν πρόλαβε να κατεβεί από 
τους ελληνικούς αιθέρες τους οποίους όργωνε με τα φοβερά Φάντομ, F5 και  F16 ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας μας, 
για τρεις δεκαετίες, και αμέσως «έπιασε» καινούργια δουλεία: συγκεντρώνει χρόνια τώρα αυτοθελήτως και ανιδιοτελώς τα 
παιδιά στα γήπεδα και τα ωθεί στον αθλητισμό. Παράλληλα διοργανώνει και μεγάλες διεθνείς και τοπικές εκδηλώσεις όπως 
είναι τα Σιθώνεια και τα Μεταγγίτσια. Να ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ για βράβευση από την Ακαδημία των Αθηνών και όχι μόνο.

Η δράση των άλλων Συλλόγων 
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώμα-

τα που στέλνουν έγκαιρα οι ίδιοι οι Σύλλογοι ή από συμμετοχή της διοίκησής του Παγχαλκιδικού στις εκδηλώσεις τους ύστερα από πρόσκληση). 

Του  Συλλόγου Βρασταμινών
Ο Σύλλογος Βρασταμινών που έχει και ιδιόκτητα γραφεία 
στην οδό Ν. Τερζόγλου 4 στη Θεσσαλονίκη (περιοχή 25ης 
Μαρτίου) πραγματοποίησε τις παρακάτω εκδηλώσεις:
9   Φεβρουαρίου 2013. Κοπή της βασιλόπιτας στα Βράσταμα.
17 Φεβρουαρίου 2013. Κοπή βασιλόπιτας στη Θεσσαλονίκη, 
απολογισμός του 2012 και εκλογές.
 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος η Μαρία Γκρίλη-Βασιλειάδου
Αντιπρόεδρος ο Αστέριος Πραβητιανός
Γεν. Γραμματέας η Μαριέτα Αγγελή
Ταμίας η Άννα Κουλουμδούρη και 
Μέλη οι:΄Αννα Σταϊκούδη, Αλέξανδρος Σπανόπουλος και 
Αρετή Τσολάκη
10 Μαρτίου 2013. Αποκριάτικος χορός.
5 Απριλίου 2013. Παρακολούθηση των Χαιρετισμών της Πανα-
γίας στην Περιστερά του Ν. Θεσσαλονίκης.
Αιμοδοσία στα Βράσταμα με ικανοποιητική συμμετοχή
15 Μαίου 2013. Τσούγκρισμα αυγού στα γραφεία του Συλλό-
γου στη Θεσσαλονίκη.

Του Συλλόγου Γαλατιστέων «Ανθεμούς»
Την άδεια-συγκατάθεση, συνεργασία και ευχή του Σεβασμι-
ότατου Μητροπολίτη μας πατέρα Θεοκλήτου εξασφάλισε ο 
Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση των 
Δεύτερων Ιγνατείων 2013 που θα λάβουν χώρα πιθανότατα 
στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου στη Γαλάτιστα. 
Την επόμενη εβδομάδα εκπρόσωποι του Συλλόγου μας θα 
συναντηθούν με το Μητροπολίτη μας για τον προγραμματι-
σμό των λεπτομερειών. Ο Σύλλογος Γαλατιστέων καλεί όλους 
τους φορείς και Συλλόγους του τόπου μας για τη συνεργασία 
τους και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε 
για τυχόν επιθυμία σας για συνεργασία και συμμετοχή επικοι-
νωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο του προέδρου 6932287825.

Του Συλλόγου Γοματιανών Θεσσαλονίκης 
Στις 19 Ιουλίου 2013, το βράδυ, παραμονή της γιορτής του 
Προφήτη Ηλία, πραγματοποιήθηκε στη κεντρική πλατεία του 
Γοματίου η παρουσίαση του τρίτου βιβλίου του πρώην προ-
έδρου του Συλλόγου Γοματιανών Θεσσαλονίκης και μέλους 

του Συλλόγου  του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Σταύρου Αστε-
ρίου Κλειδαρά, με τίτλο: «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ – Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος(1914 – 1918), Μικρασιατική Εκστρατεί-
α(1919 – 1922), Ελληνοϊταλικός Πόλεμος(1940 – 1941) – Απο-
μνημονεύματα του Γοματιανού Εφέδρου Ανθυπολοχαγού( 
ΠΖ) Αστερίου Αθανασίου Μπουχορίκου(1896 – 1989).
Την παρουσίαση έκαναν ο Γοματιανός ιατρός καρδιολόγος 
και έφεδρος Λοχαγός Υγειονομικού κ. Γεώργιος Κρομμύδας 
και Περιφερειακός Σύμβουλος Χαλκιδικής και Πρόεδρος του 
Οικονομικού Συν/σμου Εφ.Αξ/κων Νομού Χαλκιδικής «Τ΄Α-
ΚΡΟΓΙΑΛΙ», κ. Δημήτριος Τζηρίτης.
Η προσέλευση των Γοματιανών, φίλων του Γοματίου και πα-
ραθεριστών ήταν αθρόα και η πλατεία κατάμεστη.
Χορηγός της έκδοσης ήταν: Ο Σύλλογος Γοματιανών Θες/
νίκης και ο Οικοδομικός Συν/σμος Εφέδρων Αξ/κων Νομού 
Χαλκιδικής «Τ΄ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ».
Στη παρουσίαση, [παρέστησαν οι τοπικές Αρχές και οι απόγο-
νοι του αείμνηστου  Αστερίου Αθανασίου Μπουχορίκου. Τον 
Παγχαλκιδικό Σύλλογο εκπροσώπησε ο Γραμματέας του Συλ-
λόγου κος Ιωάννης Κοτσάνης, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με μουσική βραδιά, που διοργάνω-
σε ο αθλητικός Σύλλογος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ».
Την κυριώνυμη ημέρα 20 Ιουλίου  2013, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του Δ.Σ. παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία του Ι.Ν. Προ-
φήτη Ηλία Γοματίου και μετά τη θεία λειτουργία, πρόσφεραν 
στο εκκλησίασμα, γλυκίσματα και αναψυκτικά, όπως κάθε 
χρόνο, ενώ το βράδυ ο αθλητικός σύλλογος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Γο-
ματίου, στη κεντρική πλατεία του χωριού, οργάνωσε χορό με 
ζωντανή μουσική και εδέσματα και με άψογη εξυπηρέτηση 
των νέων παιδιών του Γοματίου, που προσέφεραν αφιλοκερ-
δώς την εργασία τους, για την ενίσχυση του ΗΦΑΙΣΤΟΥ.

Του Συλλόγου Ιερισσιωτών 
Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης, κατά τα καθιερωμέ-
να. μετέφερε τους καλοκαιρινούς μήνες τις δραστηριότητές 
του, στη γενέτειρά του.
Στις 7 Αυγούστου 2013 το απόγευμα, σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Φίλοι του Περιβάλλοντος Ιερισσού πραγματοποίησε 
με επιτυχία προσκυνηματική εκδρομή στο Ιερό Ησυχαστήριο 
«Φοβερά Προστασία» της Μεγάλης Παναγίας.
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Στις 12 Αυγούστου το πρωί τελέσθηκε από το Σύλλογο κατά 
τα καθιερωμένα, Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία, στο εξωκ-
κλήσι του Αγ. Παύλου. Ακολούθησε λιτή δεξίωση και, όπως 
πάντοτε, συγκεντρώθηκαν χρήματα για τη βοήθεια απόρων 
οικογενειών της Ιερισσού.
Στις 21 Αυγούστου το βράδυ διοργάνωσε σε συνεργασλία και 
με άλλους πολιτιστικούς φορείς της Ιερισσού τη μοναδική 
βραδιά της Πανσελήνου, στο λόφο της αρχαίας Ακάνθου με 
εξαιρετική επιτυχία.
Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται ενεργός συμμε-
τοχή του Συλλόγου στη διοργάνωση του πανηγυριού της 
Ιερισσού στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς και μια συνεστίαση των 
μελών όλων των πολιτιστικών φορέων της Ιερισσού, στη γε-
νέτειρα για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού.

Του Συλλόγου Κασσάνδρειας Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ με τα Κασ-
σανδρώμενα
Για 12η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκαν φέτος το καλοκαί-
ρι, από 15 Ιουνίου έως 8 Σεπτεμβρίου, τα «Κασσανδρώμενα» 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Κασσάνδρα». Μια σειρά από 
ποικίλες εκδηλώσεις, «μέρες πολιτισμού, παράδοσης, τέχνης 
και ψυχαγωγίας» αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα, με χορευ-
τικές, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αναβιώσεις εθί-
μων, σινεμά, περιπατητικές διαδρομές, εκθέσεις ζωγραφικής, 
φωτογραφίας αλλά και αθλητικές δραστηριότητες, ανέδειξαν 
και αυτό το καλοκαίρι την προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλ-
λογος και τα μέλη του καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Η προσπάθεια και η πρωτοβουλία αυτή του Πολιτιστικού 
Συλλόγου «Η Κασσάνδρα» αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
από όλους τους αντίστοιχους φορείς πολιτισμού του νομού 
μας. Κανείς άλλος σύλλογος δεν παρουσιάζει στις μέρες μας 
ένα τόσο μεγάλο και τόσο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων 
με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της περιο-
χής προβάλλοντας ένα τόπο που δεν ζει μόνο για το καλοκαί-
ρι αλλά δημιουργεί όλο το χρόνο.

Του Συλλόγου Παλαιοχώρας Η ΕΛΠΙΣ
Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε 
και φέτος, για 3η συνεχόμενη χρονιά, το 3ο Αντάμωμα χορευ-
τικών στην Παλαιοχώρα Χαλκιδικής.
Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Ελ-
πίς», την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013, με συμμετοχή χορευτικών 
από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα συμμε-
τείχαν τα κάτωθι χορευτικά:
1) Χορευτική Ομάδα γυναικών Γεροπλατάνου.
2) Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι 
της Παράδοσης».
3) Ενηλίκων Ασβεστοχωρίου.
4) Πολιτιστικού Συλλόγου Συκιάς «Τα Συκιωτάκια».
5) Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταγγιτσίου «Νέα Άσσα».
6) Πολιτιστικού Συλλόγου Προσφύγων Ν. Κρήνης «Η Αγία Πα-
ρασκευή».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με δρώμενο – θεατρικό που αναπα-
ριστάνονταν ο παραδοσιακός γάμος στην Παλαιοχώρα και 
στην ευρύτερη περιοχή, ιδέα της κ. Μαυρίδου. Στο θεατρικό 
συμμετείχαν κάτοικοι της Παλαιοχώρας όλων των ηλικιών.
Το αντάμωμα παρουσίασε και φέτος ο δάσκαλος κ. Φυλαχτός 
Χρήστος. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου, κ. Χρήστος Μπαμπαϊτης.
Στα χορευτικά που συμμετείχαν στο 3ο Αντάμωμα, ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος «Η Ελπίς» απένειμε αναμνηστικά και τους 
πρόσφερε, πέρα από τη φιλοξενία, κεράσματα καθώς και το-
πικά προϊόντα της Παλαιοχώρας.    

Του Συλλόγων Πετροκερασιωτών ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ομβριανός Πετροκερά-
σων γιόρτασε φέτος τα 60 χρόνια από την ίδρυση του με μια 
σειρά εκδηλώσεων.
Κυριακή 16 Ιουνίου 2013. “Γιορτή Κερασιού” στην πλατεία των 
Πετροκεράσων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν το μικρό και με-
γάλο χορευτικό τμήμα του “Ομβριανού” μαζί με το χορευτικό 
τμήμα του Παγχαλικιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τα οποία 
παρουσίασαν Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και χορευ-
τικά δρώμενα. 
Σάββατο 6 Ιουλίου 2013. “Κρητική μουσικοχορευτική βραδιά” 
στην πλατεία των Πετροκεράσων σε συνεργασία με τον Σύλλο-
γο έρευνας και διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης “Ιδαία γη”.
Σάββατο 27 Ιουλίου 2013. “Βραδιά Καραγκιόζη” στην πλατεία 
Μπατσίλα. Για τους μικρούς Πετροκερασιώτες από το θέατρο 
σκιών του Χρήστου Σπανίση, μαθητή του αξέχαστου Ευγένιου 
Σπαθάρη. 
Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013.  Θεατρική παράσταση του Μολιέρου 
“Με το ζόρι γιατρός” στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου Πε-
τροκεράσων. Από την θεατρική ομάδα ΜΑΙΩΤΡΟΝ σε σκηνοθε-
σία Σταύρου Παρχαρίδη σε συνεργασία με τον Δήμου Λαγκαδά 
στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΜΥΓΔΟΝΙΑ 2013.
Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Αυγούστου 2013. “Ομβριάνια 2013”. 
Κεντρικές εκδηλώσεις. Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε το 
Σάββατο στις 10.30 το πρωί με ζωγραφική για τους μικρούς 
Πετροκερασιώτες. Το απόγευμα, με ξεκίνησε το φεστιβάλ παι-
χνιδιού στο οποίο συμμετείχαν 80 παιδιά από 18 μηνών μέχρι 
12 χρονών. Το πρωί της Κυριακής 11 Αυγούστου τα παιδιά συμ-
μετείχαν σε αγώνες δεξιοτεχνίας με ποδήλατο. Το ίδιο βράδυ, 
στην πλατεία του χωριού έγινε το κλείσιμο των «Ομβριανίων» 
με παρουσίαση χορών από το παιδικό τμήμα του χορευτικού 
και την απονομή πλακετών σε διακριθέντες πατριώτες: στις 
αδελφές Λίνα και Ελισάβετ Μητράκου για τη συμμετοχή και τις 
διακρίσεις που έλαβαν με την Εθνική ομάδα ενόργανης γυμνα-
στικής και στον Βαγγέλη Κηπουρίδη για τις διακρίσεις του σε 
διεθνείς διαγωνισμούς πληροφορικής. Τέλος ο πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Αθανάσιος Καλαφάτης ανέγνωσε την απόφαση 
του Δ.Σ. με την οποία ανακηρύσσεται ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ο πρωτεργάτης της ίδρυσης και επί σειράν ετών πρόεδρος του 
Συλλόγου και του Κοινότητας κ. Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης για 
την εξηντάχρονη πολύτιμη προσφορά του στο Σύλλογό μας 
και στο χωριό και του επέδωσε τιμητική πλακέτα.
 Παράλληλα με τις εκδηλώσεις λειτουργούσαν εκθέσεις παλιών 
φωτογραφιών, άλμπουμ με όλα τα δελτία των ποδοσφαιριστών 
που πέρασαν από την ομάδα του «Ομβριανού» και έκθεση όλων 
των πρωτοσέλιδων των εκδοθέντων εφημερίδων του συλλόγου.
Σάββατο 24 Αυγούστου 2013. “Μουσικοχορευτική Λαϊκή Βρα-
διά” στην πλατεία των Πετροκεράσων.
Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013. Συνήλθε η ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση. Πρόεδρος της συνελεύσεως εξελέγη ο Εμμ. Μου-
τζίκος Ο απολογισμός του Δ.Σ. έγινε για πρώτη φορά με ηλε-
κτρονική προβολή των πεπραγμένων από το μέλος του Δ.Σ. κ. 
Αργύρη Γ. Θεοδοσίου και ακολούθησαν αρχαιρεσίες κατά τις 
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οποίες παμψηφεί αποφασίστηκε να παραμείνει το ίδιο Δ.Σ. και 
την επόμενη χρονιά 2013-2014. Η Γεν. συνέλευση επίσης επικύ-
ρωσε την απόφαση του Δ.Σ. περί ανακηρύξεως του κ. Μιχαήλ 
Θεμ. Καρτσιώτη ως επιτίμου προέδρου του Συλλόγου.

Του Συλλόγου Πολυγυρινών Θεσ/νίκης  «Ο Τσουκαλάς»
Το βράδυ της 31ης Σεπτεμβρίου 2013, ο Σύλλογος Πολυγυρι-
νών Θεσ/νίκης «Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ», σε συνεργασία με το Δήμο 
Πολυγύρου , στα πλαίσια του 5ου καλοκαιρινού φεστιβάλ, 
πραγματοποίησε μουσική βραδιά στο προαύλιο του Δημαρ-
χείου, αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης ήταν η άριστη διορ-
γάνωση, η ποιότητα και η μαζική προσέλευση των κατοίκων 
του Πολυγύρου. Απόδειξη αυτής της επιτυχίας ήταν ότι σε όλη 
τη διάρκεια οι παρευρι-σκόμενοι δεν έπαψαν να σιγοτραγου-
δούν τα υπέροχα τραγούδια του μεγάλου στιχουργού και να 
χειροκροτούν με θέρμη την πολυμελή ορχήστρα του Κώστα 
Τσολοδήμου, η οποία  ερμήνευσε τραγούδια που συνέθεσαν 
σπουδαίοι Έλληνες συνθέτες.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Γιώργος Διαμαντουλάκης, ενώ χαι-
ρετισμό με αναφορές στη δράση του Συλλόγου απηύθυνε η 
πρόεδρος του «ΤΣΟΥΚΑΛΑ» κ. Μαρία Μπουλάκη – Λυπηρίδου.
 Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής 
Α.Π.Θ. Γιάννης Τσίκουλας, που έκανε έκκληση σε όλους τους 
Πολυγυρινούς να υποστηρίξουν το Σύλλογο με την εγγραφή 
τους και την παρουσία τους στις διάφορες εκδηλώσεις του.
Στη συνέχεια ο Γ. Γραμματέας του Συλλόγου Πάνος Βερροι-
ώτης ανέφερε μερικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του 
στιχουργού Λ. Παπαδόπουλου.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο και το Δ. Σ. του 
Συλλόγου που πρόσφεραν στους συμπατριώτες τους μια σπά-
νια μουσική βραδιά, στον Κώστα Τσολοδήμο που εμπνεύστη-
κε το όλο  μουσικό πρόγραμμα και σε όλους τους μουσικούς 
που συμμετείχαν στην εκτέλεση των τραγουδιών.
 Συγχαρητήρια αξίζουν και στον κύριο συντονιστή της όλης 
εκδήλωσης, Γιώργο Διαμαντουλάκη, για την άρτια οργάνωση 
και τον τέλειο συντονισμό.

Του Συλλόγου Ταξιαρχιωτών
Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις στον Ταξιάρχη για 
την 30ή μανιταρογιορτή και το 6ο  Αντάμωμα των απανταχού 
Ταξιαρχιωτών με μεγάλη επιτυχία, το ΠαρασκευοΣαββατοΚύ-
ριακο 6, 7, 8/9/2013. Το ξεκίνημα έγινε με τον Εσπερινό της Πέ-
μπτης και τη Θεία Λειτουργία της Παρασκευής 6 Σεπτεμβρίου, 
με τη συμμετοχή του κόσμου στη ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ 
ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ. «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΔΙ»  και την 
Περιφορά της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους του χωριού μας.
Το βράδυ της Παρασκευής άρχισαν οι μουσικοχορευτικές εκ-

δηλώσεις με την ROCK 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο ανοιχτό 
θέατρο της Αγίας Κυρια-
κής και διοργανωτή τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Τα-
ξιάρχη.
Το Σάββατο 7 Σεπτεμ-
βρίου το βράδυ συνε-
χίστηκαν, με την καθιε-
ρωμένη εκδήλωση «6Ο 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΩΝ (ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ», με τη συμμε-
τοχή πλήθους κόσμου με τρικούβερτο λαϊκό γλέντι με ζωντανή 
μουσική και μεγάλο κέφι όλων των συμμετεχόντων. Ταυτόχρο-
να κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όλη η νύχτα προβάλλο-
νταν σε γιγαντοοθόνη παλιές φωτογραφίες του χωριού μας 
και φωτογραφίες από άλλες εκδηλώσεις στο χωριό μας κ. λ. π. 
Επίσης λειτουργούσε μικρή έκθεση Λαογραφικού υλικού. Την 
επιμέλεια της εκδήλωσης αυτης την είχε ο Σύλλογος Απαντα-
χού Ταξιαρχιωτών.
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι στην 
30η Μανιταρογιορτή, ξεκινώντας με την απονομή τιμητι-
κής πλακέτας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο στη σύζυγο του 
αποθανόντα Προέδρου του χωριού μας Νίκου Σάρρη που 
ξεκίνησε και καθιέρωσε την εκδήλωση αυτή. Στη συνέχεια 
εμφανίστηκαν στην πλατεία του χωριού μας χορευτικές ομά-
δες. Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος του χωριού μας που διοργάνωσε 
την εκδήλωση, πρόσφερε δωρεάν κρασί, μανιταρόπιτες και άλλες 
λιχουδιές από μανιτάρια. Ακολούθησε νέο τρικούβερτο λαϊκό 
γλέντι με ζωντανή μουσική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Απανταχού Ταξιαρχιωτών ευχαριστεί όλους τους Ταξιαρχιώ-
τες(Απανταχού και Μόνιμους) και τους φίλους του χωριού μας για 
τη αθρόα συμμετοχή τους. Να μας έχει ο Θεός γερούς ώστε ανά-
λογες εκδηλώσεις να επαναληφθούν και του χρόνου με την ίδια 
επιτυχία και την ίδια συνεργασία. Την πρώτη Κυριακή 
του Οκτώβρη 6/10/2013, θα κάνουμε μια βόλτα στο δάσος του 
Χολομώντα. Θα συναντηθούμε στις 11:00 στο Πανεπιστήμιο, 
στο χωριο μας. Πιθανόν να έχουμε 2-3 διαφορετικές διαδρομές, 
ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας. Στο τέλος θα συγκεντρωθούμε 
όλοι μαζί κάπου για πικ νικ, οπότε ο καθένας θα πρέπει να έχει κά-
νει την απαραίτητη προετοιμασία. Λεπτομέρειες θα δοθούν στο 
Αντάμωμα ή τηλεφωνικά σε όποιους ενδιαφέρονται και σίγουρα 
θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου www.taxiarchis.
net και στο facebook  του Συλλόγου, μετά το Αντάμωμα.
Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου θα πραγματοποιήσουν πενθή-
μερη οδική εκδρομή στις 16, 17, 18, 19, 20 Οκτωβρίου, στα παρά-
λια της Μικράς Ασίας και θα επισκεφτούν την Σμύρνη, το Αϊβαλί, 
την Τροία, την Πέργαμο, την Αρχαία Έφεσσο, το Κορδελιό κ. λ. π..

Νέα της Χαλκιδικής μας
*  *  *

Η ιστορία των Χαλκιδικιωτών στην Αυστραλία.
Έκδοση για την ιστορία του απόδημου Χαλκιδικιώτη προε-
τοιμάζει ο Σύλλογος Χαλκιδικαίων «Αριστοτέλης ο Σταγει-
ρίτης» με έδρα τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Την έκδοση, 
που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο με Απρίλιο του 
2014 έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο καθηγητής του πανεπι-
στημίου Notre Dame κ. Αναστάσιος Τάμης.
Ήδη ο σύλλογος έχει προχωρήσει σε επαφές με τους δήμους 
της Χαλκιδικής, ζητώντας στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για 
τους απόδημους στην Αυστραλία Χαλκιδικιώτες. Πιο συγκεκρι-

Γράφει ο Γιώργος Διαμαντουλάκης

μένα ο κ. Τάμης έχει κυκλοφορήσει ερωτηματολόγιο προκει-
μένου να συγκεντρώσει ονόματα και σύντομα βιογραφικά για 
όσο το δυνατό περισσότερους Χαλκιδικιώτες, που θα ανταπο-
κριθούν στο κάλεσμα του συλλόγου με σκοπό να καταγραφούν 
οι μικρές και μεγάλες ιστορίες των απόδημων Χαλκιδικιωτών.
Σημ. εκδότη: Σημειώνεται ότι με τον Παγχαλκιδικό δεν ήρθε 
σε επαφή
Περισσότερες πληροφορίες στο e-mail του καθηγητή: 
a.tamis@nd.edu.au
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Η Πολυγυρινή Μιχαέλα Κυργιαφίνη στη δισκογραφία
Μια ταλαντούχα, νέα -μόλις 21 χρονών – Πολυγυρινή, κυκλοφό-
ρησε αυτό το καλοκαίρι την πρώτη της δισκογραφική δουλειά με 
10 τραγούδια, που έγραψε, μουσική και στίχους, η ίδια. Με τίτλο 
Μιχαέλα Κυργιαφίνη «ετών 21» ο δίσκος της αποτελεί μια όαση 
στην έρημο της ελληνικής δισκογραφίας των τελευταίων χρόνων. 
Μάλιστα η φιλικές συμμετοχές τόσο του Χρήστου Θηβαίου όσο 
και του Διονύση Τσακνή στο δίσκο υπόσχονται για τη Μιχαέλα μια 
σπουδαία πορεία στο χώρο της μουσικής και του τραγουδιού.
Στις 27 Ιουλίου 2013, οι φίλοι της καλής μουσικής είχαν τη δυ-
νατότητα να ακούσουν από κοντά τη Μιχαέλα στον Πολύγυ-
ρο και στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ του Δήμου Πολυγύρου, 
να ερμηνεύει τα τραγούδια της αλλά και δικές της, πρωτότυ-
πες διασκευές, μεγάλων δημιουργών, όπως ο Χατζηδάκις και 
ο Σαββόπουλος. Της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον 
και ελπίζουμε όλοι οι Χαλκιδικιώτες να αγκαλιάσουν την ίδια, 
τη δουλειά και τα τραγούδια της.

Ένα έργο τέχνης στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή 
του Α.Π.Θ Βασιλείου Χριστίδη
Στον Πολύγυρο, στις 22 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν τα αποκαλυ-
πτήρια ενός έργου τέχνης, σημειολογικού χαρακτήρα, δωρεά 
στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ., Βασιλείου Χριστίδη, από 
τα τέσσερα παιδιά του. Στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση - αφιέρωμα στον αείμνηστο Βασί-
λειο Χριστίδη. Για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσουν ο κ. Λια-
μάδης Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής 
και φοιτητής του Β. Χριστίδη καθώς και η κόρη του κ. Χριστίδου-
Ευθυμιάδου Μαρία. Θα αναφερθούν επίσης στην πνευματική 
του προσφορά, φοιτητές του, πετυχημένοι επιστήμονες.
Ο Βασίλειος Χριστίδης γεννήθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής 
το 1902. Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. 
Η επιστημονική του προσφορά, τόσο στο διδακτικό του έργο 
ως Τακτικού Καθηγητή, από τους πρώτους εκλεγέντες στη Γε-
ωπονοδασολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όσο και ως ερευνητή, είναι μεγάλη και αναγνω-
ρισμένη διεθνώς. Έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 1966.
Α.Λ.

Περί εκδηλώσεων…
Τελείωσε ακόμη ένα καλοκαίρι εκδηλώσεων για τη Χαλκιδική με 
επιτυχημένες μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Τα  φεστιβάλ 
του Νομού, Πολυγύρου, Θάλασσας, Κασσάνδρας και «Αριστοτέ-
λεια», του Δήμου Αριστοτέλη, έδωσαν και φέτος έναν ιδιαίτερο 
πολιτιστικό τόνο στη Χαλκιδική μας, ενώ και τη φετινή χρονιά η 
Σιθωνία ξεχώρισε, με τον διεθνή πλέον Διάπλου του Τορωναίου 
Κόλπου, ο οποίος είχε καταπληκτική επιτυχία.
Τα πανηγύρια εξάλλου όπως κάθε χρόνο είχαν και αυτά την 
τιμητική τους, με τη ρετσίνα, το σουβλάκι και το λουκάνικο 
να συνοδεύει τις παραδοσιακές – δημοτικές ορχήστρες. Δεν 
υπήρξε χωριό χωρίς πολιτιστική δράση, χωρίς μουσική, χορό 
και διασκέδαση. Ήταν το άλλο το πραγματική πρόσωπο της 
Χαλκιδικής έξω από τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες, τα μπήτς 
μπαρ και την ηλεκτρονική μουσική. Και του χρόνου.

Το θερινό σινεμά και η ορχήστρα του Κώστα Τσοόδήμου
Επιγραμματικά θα ξεχωρίσουμε το νέο θεσμό «Θερινό Σινε-
μά – Παύλος Τάσιος» του Φεστιβάλ Πολυγύρου, στη μνήμη 
του Πολυγυρινού σκηνοθέτη Παύλου Τάσιου αλλά και την για 
ακόμη μία χρονιά επιτυχημένη παρουσία της ορχήστρας του 
Κώστα Τσολοδήμου στο αφιέρωμα στον Λευτέρη Παπαδό-
πουλο υπό τις οργανωτικές οδηγίες του Συλλόγου Πολυγυρι-
νών Θεσσαλονίκης «Ο Τσουκαλάς» και της Προέδρου του κας 
Μαρίας Μπουλάκη Λυπιρίδη, στον Πολύγυρο.
Τέλος αξιοσημείωτες είναι η 5η Γιορτή Οικολογικής Γεωργί-
ας και Χειροτεχνίας στα Ψακούδια, από ομάδα παραγωγών 

καθώς επίσης και η συνεργασία του Συλλόγου Καλλιτεχνών 
Εικαστικών Τεχνών Πολυγύρου με τα Μεταλλεία Γερακινής με 
την εικαστική έκθεση στη σκάλα Γερακινής.

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων: Χαλκιδική - Λαβάλ Γαλλίας
Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και 
με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάν-
νη Γιώργου, πραγματοποιήθηκε το 2ο μέρος της ανταλλαγής 
νέων στα πλαίσια της υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργα-
σίας μεταξύ του Δήμου Λαβάλ και της Αντιπεριφέρειας Χαλ-
κιδικής με τη συμμετοχή 17 νέων παιδιών του Πολυγύρου, 
συνοδευόμενα από 2 εκπαιδευτικούς και τον συμμετέχοντα 
εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στην 
πόλη Λαβάλ Γαλλίας από 13 έως 20 Αυγούστου 2013. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία, η επικοινωνία και η 
διάδοση μεταξύ των νέων των δύο περιοχών μέσω της καλλι-
τεχνικής έκφρασης και πιο συγκεκριμένα του χορού. 
Ο Δήμος Λαβάλ Γαλλίας, τίμησε τους Έλληνες επισκέπτες του, 
υψώνοντας την Ελληνική σημαία καθ’ όλη τη διάρκεια παρα-
μονής τους, δίνοντας τη δέουσα επισημότητα στην σεμνή 
τελετή αποχαιρετισμού με το κάλεσμα δημοσιογράφων τοπι-
κών μέσων ενημέρωσης.

Πληρότητα 100%
Το νέο τουριστικό θαύμα ζουν εφέτος Σαντορίνη, Κρήτη, Κεφα-
λονιά, Λευκάδα, Κως, Ρόδος και Χαλκιδική, αφού πέτυχαν πληρό-
τητες έως και 100%. Στη Χαλκιδική εφέτος έδωσαν δυναμικό «πα-
ρών» κυρίως Ρώσοι και Βαλκάνιοι τουρίστες και μαζί αρχίζουν να 
ξανάρχονται οι παραδοσιακοί κεντροευρωπαίοι επισκέπτες της

Τα  μεγάλα έργα οδοποιίας στη Χαλκιδική
- Στην κυκλοφορία δόθηκε η Ανατολική Παράκαμψη Πολυγύ-
ρου (τμήμα Άγιος Βλάσης - Βράσταμα) στις 17 Ιουλίου 2013. 
Το έργο,  αφορά στην κατασκευή κύριας οδικής αρτηρίας, 
που αρχίζει από την επαρχιακή οδό Πολυγύρου-Βραστάμων 
και καταλήγει στην επαρχιακή οδό Γερακινής-Πολυγύρου, με 
στόχο την εκτροπή της διερχόμενης κυκλοφορίας, από και 
προς τη Σιθωνία, από τον πολεοδομικό ιστό του Πολυγύρου. 
- Με γοργό ρυθμό βλέπουμε να προχωρούν οι εργασίες δια-
πλάτυνσης της οδού Θέρμης Γαλάτιστας  και αν δεν σημειω-
θεί κανένα απρόοπτο, η αποπεράτωση θα πραγματοποιηθεί 
όπως έχει προγραμματισθεί. Αυτό το έργο θα ανακουφίσει 
κυριολεκτικά τη Βόρεια Χαλκιδική. 
Σημ. του Δ.Σ. : Ελπίζουμε το πρόβλημα της κάλυψης της μεγάλης 
τάφρου προ του μνημείου του Χάψα που ανέκυψε, να επιλυθεί, 
κατά τον καλύτερο τρόπο, για να μην απαξιωθεί ο ιερός χώρος 
με τα οστά των ηρώων του 1821.
- Επίσης προ διμήνου υπογράφηκε η σύμβαση για την κατα-
σκευή του δρόμου που θα παρακάμψει την Αρναία και το Πα-
λιοχώρι και θα καταλήγει στο Νεοχώρι. Αντιλαμβάνεται ο κα-
θένας πόση θα είναι η συντόμευση και η ανακούφιση, όταν το 
έργο σε δυο χρόνια, που προβλέπει η σύμβαση, ολοκληρωθεί.
- Στα μέσα Σεπτεμβρίου μόλις μειωθεί η τουριστική κίνηση 
θα αρχίσουν οι εργασίες διαπλάτυνσης στο κυρίως τμήμα του 
δρόμου Μουδανιά –Ποτίδαια, ενώ αναμένεται η απόφαση 
του ΣτΕ, ώστε να μπορέσει να καταστεί δυνατή η δημοπράτη-
ση του ενός χιλιομέτρου που έχει μείνει εκτός έργου εξαιτίας 
προσφυγών παροδίων ιδιοκτητών στα δικαστήρια.
- Με την ολοκλήρωση δε του μεγάλου έργου των 17,5 χλμ. 
στο τμήμα Ποτίδαια-Κασσάνδρεια το οποίο ήδη κατασκευά-
ζεται, ο οδικός χάρτης της Χαλκιδικής θα αλλάξει εντυπωσια-
κά προς το καλύτερο. 

Ασημένιος ο Μαρίνος Φυλαχτός στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα στη Λυών της Γαλλίας
Ο Μαρίνος Φυλαχτός του Αθανασίου, από την Παλαιοχώρα 
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε 

Επιστολή του Γιάννη Μαρίνου
Λάβαμε την από 10-6-2013 επιστολή του Ιερισσιώτη Γιάννη 
Μαρίνου του γνωστού πατριδολάτρη, συγγραφέα, λαογρά-
φου, κοινωνικού αγωνιστή κλπ., κλπ, και  μέλους του Παγχαλ-
κιδικού Συλλόγου , με την οποία, μεταξύ άλλων, εκφράζει τη 
«δυσαρέσκειά του» γιατί η αρθρογράφος του άρθρου «Στη 
χρυσή γη της Χαλκιδικής» που δημοσιεύτηκε στο προηγού-
μενο τεύχος μας (15ο)  δεν έγγραψε περισσότερα για την Ιε-
ρισσό και γι αυτό «αναλαμβάνει  ο ίδιος να ξεναγήσει τους 
φίλους για να γνωρίσουν τη γενέτειρά τους Ιερισσό» και την 
ξενάγηση ευχαρίστως δημοσιεύουμε:
«Η Ιερισσός είναι έδρα δήμου, έχει 3500 μόνιμους κατοίκους 
οι οποίοι, είναι απόγονοι της Αρχαίας Ακάνθου.Η Ιερισσός έχει 
αναγνωρισμένη ιστορία και πλούσια παράδοση.Έχει τρεις συνοι-
κισμούς, το Λιμάνι, το Ξηροποτάμι και τα Γαβράδια, όπου έχουν 

ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στη δισκοβολία, κα-
τηγορίας F42.
Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ που διεξήχθη 
στη Λυών της Γαλλίας, ο Χαλκιδικιώτης πρωταθλητής κατέ-
κτησε με καλύτερη βολή στα 41,07μ. το ασημένιο μετάλλιο, 
στη δισκοβολία.
Ο πρωταθλητής από τα Ζερβοχώρια (πέρυσι στο ίδιο αγώνι-
σμα κατέκτησε την 4η θέση στην Παραολυμπιάδα του Λον-

δίνου), κατάφερε από τη 2η κιόλας βολή να βρεθεί σε τροχιά 
μεταλλίου.
Τελικά ο Βρετανός Άλεντ Ντέιβις κατέλαβε την πρώτη θέση 
αφήνοντας το Μαρίνο Φυλαχτό στη 2η θέση. 
Ο Μαρίνος είναι μέλος της Εθνικής Ελλάδας, από το 2005, συμ-
μετέχοντας σε όλους τους διεθνείς αγώνες που διεξήχθησαν 
από τότε μέχρι σήμερα, καταλαμβάνοντας αρκετά μετάλλια.
 

*  *  *

αναπτυχθεί απροσδιορίστου αριθμού παραθεριστικές κατοικίες 
και κατοικίες ενοικιαζόμενων δωματίων. Στην Ιερισσό υπάρχει 
το πολιτιστικό Κέντρο με ξεχωριστή κινηματογραφική αίθου-
σα, όπου πραγματοποιούνται προβολές ταινιών πολιτιστικού 
περιεχομένου και ταινιών που προβάλλουν τα μοναστήρια του 
Αγίου Όρους, τα κειμήλια, τις εκκλησίες, την μοναστική ζωή και 
ότι άλλο στερούνται να γνωρίσουν ειδικά οι γυναίκες λόγω του 
άβατου. Ως εκ τούτου καθημερινά από διάφορα μέρη, σχολεία 
και επισκέπτες, έρχονται στην Ιερισσό με λεωφορεία δύο με τρία 
την ημέρα. Στο ίδιο Κέντρο, προβάλλονται εκθέσεις πολιτιστικού 
περιεχομένου, υπάρχει ωδείο, πραγματοποιούνται συνέδρια και 
ομιλίες και γενικότερα στο ίδιο Κέντρο προβάλλεται κάθε είδους 
πολιτιστικής δραστηριότητας.
Στην Ιερισσό υπάρχει το νεκροταφείο της αρχαίας Ακάνθου με 
ευρήματα σπάνιας ιστορικής αξίας, μάρτυρες ενός πολιτισμού 
δυόμιση χιλιάδων χρόνων, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου. Παράλληλα υπάρχουν 
αρχαία μνημεία και ευρήματα της Βυζαντινής εποχής, τα περισ-
σότερα εκ των οποίων, τα ανέδειξε ο καλός μου φίλος και άξιο 
γένος της Χαλκιδικής κ.Ιωακείμ Παπάγγελος, όταν υπηρετούσε 
ως αρχαιολόγος στη 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Η Ιερισσός με την 1964/12 – 1 – 1991 απόφαση του Υπουργού Μα-
κεδονίας Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11/τ.Δ/14 – 1 – 1992, 
χαρακτηρίστηκε, ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της ευρύτε-
ρης περιοχής των συνόρων του Αγίου Όρους, μέχρι τα διοικητικά 
όρια του Δήμου Ιερισσού και των νήσων Αμολιανής του Νομού 
Χαλκιδικής.Η Ιερισσός περιβάλλεται από τον Άκανθο κόλπο με τις 
καταγαλάζιες θάλασσες και τις δαντελένιες ακρογιαλιές της με μια 
ακτή έξι χιλιομέτρων, η οποία προσφέρεται για πλαζ η οποία, τους 
θερινούς μήνες κατακλύζεται από απροσδιορίστου αριθμού του-
ριστών κάθε εθνικότητας.Η Ιερισσός αποτελεί την δεύτερη ακτο-
πλοϊκή αφετηρία των Αγιορείτικων γραμμών, διακίνησης μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών οι οποίοι, έχουν προορισμό την επίσκεψη του 
στις Ιερές Μονές, που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά της χερσονή-
σου του Αγίου Όρους».

Επιστολή του Συλλόγου Χαλκιδικέων Μελβούρνης

20 Ιούνιος 2013

Κύριε Πρόεδρε
Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσου-
με ότι ο Σύλλογός μας, Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης, έχει ανα-
θέσει στον καθηγητή της ιστορία κ. Αναστάσιο Τάμη, του 
πανεπιστημίου του Νotre Dame, να γράψει την ιστορία του 
Απόδημου Χαλκιδικιώτη και της Χαλκιδικής. Το βιβλίο θα εί-
ναι διαθέσιμο σε σκληρό αντίγραφο και η παρουσίαση του 
προβλέπεται να γίνει τον μήνα Μάρτιο – Απρίλιο του 2014.
Ως μέρος αυτού του έργου δεχόμαστε κάθε περιεχόμενο σε 
φωτογραφικό υλικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το βιβλίο μας.

Επιστολή των «Γιατρών του κόσμου»
 Θεσσαλονίκη 10/06/2013

Αρ. πρωτ. 858

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Οι Γιατροί του Κόσμου, όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, 
λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση, Ίωνος Δραγού-
μη 65, «ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ» όπου, εθελοντές γιατροί, 
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι προσφέ-
ρουν, δωρεάν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα άπορα, ανασφάλιστα, 
άστεγα, σε πρόσφυγες και μετανάστες, ανεξάρτητα από χρώ-
μα, φυλή, θρησκεία και εθνικότητα αλλά και σε Έλληνες που 
δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Στη Θεσσαλονίκη οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν επίσης προ-
γράμματα που αφορούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των αθίγγανων, των τοξικομανών και των άστεγων, ενώ και οι 
κινητές μας μονάδες παρέχουν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη και προληπτική ιατρική σε ορεινές  και ακριτικές 
περιοχές της Ελλάδος, καθώς και σε μειονοτικές περιοχές.
Για την υλοποίηση αυτών των δράσεων έχουμε μεγάλη ανά-
γκη σε φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αρκετά από 
τα οποία μας προσφέρατε και εσείς.
Με την παρούσα λοιπόν, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 
τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες μας για 
την ευγενική σας χειρονομία να χορηγήσετε φάρμακα* 
για ανασφάλιστους και άπορους ανθρώπους που επισκέ-
πτονται το Πολυϊατρείο μας.
Η δική σας συμπαράσταση και χειρονομία εκφράζουν έμπρα-
κτα την αγάπη του ανθρώπου για τον συνάνθρωπο και μας 
θυμίζουν διαρκώς ότι έχουμε στο πλευρό μας άξιους συμπα-
ραστάτες του έργου μας.

  Με εκτίμηση
  Σοφία Γκαρανέ
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Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πανταζής Αμαξόπουλος βρί-
σκεται στην Ελλάδα και θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για 
να συζητήσει ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση του όλου έρ-
γου. Ελπίζουμε στη συνεργασία σας για την ολοκλήρωση και 
επιτυχία του έργου μας.

Με εκτίμηση
 Ανδρέας Μπαλλής                                   Περσεφόνη Γκουλέτσας

Αντιπρόεδρος                                          Γεν. Γραμματέας

Σ.Σ. Μέχρι τη στιγμή αυτή που δημοσιεύεται αυτή η επιστολή ο 
κ. Αμαξόπουλος δεν επικοινώνησε μαζί μας, παρ’  όλο που τον 
περιμέναμε. Από τον τύπο πληροφορηθήκαμε ότι επισκέφθηκε 
τις Αρχές και τους Δημάρχου της Χαλκιδικής και και συζήτησε σε 
γεύμα που του παρετέθη τα σχετικά με τον απόδημο Χαλκιδικιώ-
τη προβλήματα. Με τον Παγχαλκιδικό δεν είχε καμιά επαφή.

Επιστολή του προέδρου του Γ.Σ. «Η Σιθωνία»                                                                                        

 Νικήτη 3 Σεπτεμβρίου 2013  
              
ΠΡΟΣ:  Αξιότιμον κ. Πρόεδρον και Δ.Σ του Παγχαλκιδικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
                                                                 «ο Αριστοτέλης» 
               
            
             ΘΕΜΑ: Ευχαριστήριος Επιστολή 

                             Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
     
      Η  αθλητική εκδήλωση «Σιθώνεια»* πραγματοποιήθηκε για 
12η συνεχόμενη χρονιά με την   στήριξη ορισμένων κρατικών 
χορηγών καθώς και  από ορισμένους ιδιώτες χορηγούς όπως 
είστε εσείς και ο Σύλλογός σας που χορηγήσατε τα κύπελλα 
και τα μετάλλια των αγώνων. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνον δι-
ασώσαμε τα φετεινά Σιθώνεια αλλά και τα βελτιώσαμε, προ-
σθέτοντας και άλλα αγωνίσματα και το κυριότερο αναβιώσα-
με την Λιθοβολία που είχε καταργηθεί από το  1977 !!! 
(στη συνέχειαη επιστολή  αναφέρεται στους σχεδιασμούς για 
τα επόμενα Σιθώνεια του 2014 και καταλήγει)
   Νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε,  για την 
υποστήριξή σας και να σας παρακαλέσουμε  να συνεχίσετε 
αυτή τη βοήθεια, ώστε τα Σιθώνεια να γίνουν μία διεθνής 
συνάντηση ρίψεων αντάξια εκείνων του εξωτερικού. Έχουμε 
αποδείξει ότι μπορούμε και το δικαιούμαστε.  Εφ’ όσον και 
εσείς είσθε ικανοποιημένοι από τα Σιθώνεια, και πιστεύετε 
ότι  βοηθούν τους αθλητές-τριες της εθνικής ομάδος (ρίπτες) 
αλλά και στην ανάπτυξη του στίβου στη περιφέρεια, σας πα-

ρακαλούμε όπως συνεχίσετε την στήριξή σας, ώστε η αθλη-
τική αυτή εκδήλωση να διατηρηθεί και να γίνει ένας αγώνας 
υψηλού επιπέδου, 
                                        

Με Αθλητικούς και Φιλικούς Χαιρετισμούς 
Νίκος Παπαδημητρίου,

Πρόεδρος Γ.Σ.  “ η Σιθωνία» και υπεύθυνος των αγώνων 
“Σιθώνεια 2013” 

* Στην εκδήλωση παρέστη και αντιπροσωπεία του Παγχαλκιδικού. 
Σχετικά βλέπε και στις στήλες:  Η δράση των άλλων Συλλόγων

Βιβλία που λάβαμε
Νίκος Βαλασάκης. Αφθόνη, ένα χωριό μια ιστορία. Έκδοση 
του iWrite, Θεσσαλονίκη 2012.
Αγγελική Στεργίου. Εγκώμια και θρήνοι για τις αλησμόνητες 
Πατρίδες. Θράκη-Κωνσταντνούπολη-Μικρασία-Πόντος-
Βόρειος Ήπειρος- Κύπρος. Ποιητική συλλογή.  Θεσσαλονίκη 
1997. (Το βιβλίο είναι δώρο της χορωδίας της Κρήνης προς 
τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο).
Άννα Τοζίδου-Κομνιανίδου. Αγάπη με γεύση πικραμύγδαλου. 
Θεσσαλονίκη 2013.
Γιώργος Μ. Παπαθανασίου. Μελέτες και άρθρα. 
Επιλεκτική αναδημοσίευση. Επιμέλεια έκδοσης: Ηλέκτρα 
Μ. Παπαθανασίου. Θεσσαλονίκη 2001. (σ.σ. Πρόκειται για 
έκδοση μετά θάνατο μελετών και άρθρων του αείμνηστου Γ.Μ.  
Παπαθανασίου 1931-1995).
Σταύρος Κλειδαράς. Οδοιπορικό τριών πολέμων. 
Απομνημονεύματα του εφ. Ανθυπολοχαγού Αστερίου 
Μπουχορίκου. Θεσσαλονίκη 2013.

Περιοδικά
Αρναία, τεύχος 98 (Ιαν.-Φεβ.-Μάρτ. 2013). Εκδότης ο θεο-

λόγος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου
Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.146, Απρ.-Ιούν. 2013. ΄Εκδοση 

της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.
Βοϊακή ζωή. Περιοδικό της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης. 

Τεύχος 238. 
Εφημερίδες

Παλαιοχωρινά Νέα. Εφημερίδα του Πολιτιστικού και Φυ-
σιολατρικού ομίλου Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής «Το Καστέλι». 
Φ. 24. Απρ.-Ιούν. 2013.

Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτι-
κου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 143. 
Απρ.-Ιούν. 2013.

Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού 
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 88. Ιούνιος 2013.

Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών 
Θεσσαλονίκης. Φ. 118. Απρ.-Ιούν. 2013

Η λειτουργία των γραφείων μας
Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε  εργάσιμη ημέρα 5-9 μ.μ. 

εκτός της Παρασκευής που είναι ανοιχτά το πρωί 10.00-14.00΄. 
Τις ώρες αυτές βρίσκεται εκεί και η  γραμματέας. Τηλ. γραφείων 2310 32 38 39 
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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Το επόμενο 17ο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
των μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013

θα κυκλοφορήσει 10 -15 Δεκεμβρίου
Τα άρθρα των συνεργατών και τα ενημερωτικά των Συλλόγων μέχρι 15 Νοεμβρίου.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ

Μέχρι σήμερα χορηγοί του περιοδικού είναι :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ (τ.1-4), ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (τ.5-6),

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΣΑΛΑ-ΜΟΥΣΤΟΥ (τ.7), ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΟΣ (τ. 8),

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ (τ. 9), ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (τ. 10),

ΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ  (τ. 11), ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( τ.12)

 ΚΩΝ.& ΑΦΡ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (τ.13),ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (τ. 14), 

ΜΑΓΔΑ ΚΕΚΕΡΗ-ΣΛΙΝΗ ( τ. 15), ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  (τ. 16).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ (17ο)
(Σημειώνεται ότι η έκδοση ενός τεύχους κοστίζει 1.980 ευρώ)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Χορηγός του παρόντος 16ου τεύχους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

είναι η κ. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

φιλόλογος από την Αρναία και προσφέρει τη χορηγία 
εις μνήμην των δασκάλων γονιών της 

Μαυρουδή Παπαθανασίου και Κατίνας Κατσαρού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρος ο κόσμος του ιστορικού μας Συλλόγου την συγχαίρει, την 
ευχαριστεί και την εγγράφει στον κατάλογο των χορηγών για παντοτινή μνήμη και των γονιών 

της και της ιδίας.
Σημειώνεται ότι η κ. Ηλέκτρα, που προσφωνείται έτσι απλά με το μικρό της όνομα όπως όλοι οι μεγά-
λοι, για αρκετά χρόνια υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγήτρια στο Γυμνάσιο (τότε) της ιδιαίτερης πα-
τρίδας της, της Αρναίας, όπου άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της. Άριστη επιστήμων, σπουδαία εκ-

παιδευτικός, ισχυρή προσωπικότητα, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τη θυμούνται όλοι όσοι είχαν την 
ευτυχία να την έχουν καθηγήτρια, μαζί  και η κοινωνία της Αρναίας και του ευρύτερου περίγυρου. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΧΤΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ Μ.Α.Σ. ‘ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ’ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΩΝ

 Ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ Πετροκεράσων, από τα παλαιότερα σωμα-
τεία της Χαλκιδικής γιορτάζει εφέτος τα εξήντα (60) χρόνια από την ίδρυσή του το 1953. 

Στην κεντρική επίσημη εορταστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού την 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2013, παρουσία του κόσμου του χωριού ανακοινώθηκε η απόφαση του 

Δ.Σ. ανακήρυξης τού κ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ως ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Συλλόγου και 
του επιδόθηκε τιμητική πλακέτα, γιατί νεαρός το 1953 πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου, 

υπήρξε πρώτος πρόεδρός του, θέση από την οποία και αργότερα επανειλημμένα τον υπηρέτησε και 
με τις ενέργειες, τα έργα, τη δράση του και τη συγγραφή της ιστορίας του χωριού σε τέσσερις τό-
μους, πολλαπλά ωφέλησε τον Σύλλογο, ανέδειξε τον τόπο και βοήθησε τους ανθρώπους του. 

Το έργο που επιτέλεσε στα 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας ο τιμώμενος, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Αθανάσιος Καλαφάτης προσφωνώντας, είναι τόσο μεγάλο, ποικίλο και πλούσιο, αποδεκτό από όλους,  
που δεν μπορεί να περιγραφεί στη σύντομη προσλαλιά μου .Όμως είναι   χαραγμένο, συμπυκνωμένο, στις  
λίγες λέξεις της πλακέτας αυτής και πιο β αθιά είναι χαραγμένο στις καρδιές μας. Μιχάλη το χωριό σου σ’ 

ευχαριστεί σε ευγνωμονεί και σε συγχαίρει.
Στην συντομότατη αντιφώνησή του ο τιμηθείς, καταφανώς συγκινημένος είπε με πάλλουσα φωνή : 

Την τιμητική διάκριση την χαρίζω στον τόπο που με  γέννησε, με γαλούχησε και μ’ ανέδειξε. Για μένα κρα-
τώ την ικανοποίηση ότι εξόφλησα το χρέος μου προς τη γενέθλια γη, που τόσο αγάπησα και που κάποτε 

θα με δεχθεί για πάντα. Ευχαριστώ.

Σημ. Η απόφαση του Δ.Σ.,  επικυρώθηκε ομόφωνα από τη γενική συνέλευση των μελών του ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ που ακολούθησε  στις 15-8-2013.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ 
ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟ* ΜΕΛΟΣ

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, στο φετινό συνέδριό της, που 
πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη στα τέλη Αυγούστου 2013,κάλεσε τιμητικά τον συμπατριώτη μας ομότι-
μο καθηγητή της Παιδιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επίλεκτο μέλος του 
Συλλόγου μας κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Εταιρείας, ΓΙΑ ΤΟ 

ΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Η βράβευση αυτή αποτε-
λεί ύψιστη τιμή για τον σεμνό επιστήμονα και αναγνώριση του έργου το οποίο επί τρεις δεκαετίες επιτέ-

λεσε ως τακτικός καθηγητής της παιδιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
΄Ολοι στον Παγχαλκιδικό Σύλλογο γνωρίζουμε τον επιφανή Χαλκιδικιώτη, τον λαμπρό επιστήμονα, 
το γιατρό των παιδιών που ημέρευε και τον πιο άγριο μικρό με την καλοσύνη του, τον τακτικό αρ-
θρογράφο του Παγχαλκιδικού Λόγου, με τα λεπτά αισθήματα και το αστείρευτο χιούμορ και προ 

παντός τον ΑΝΘΡΩΠΟ με όλη τη σημασία της λέξης και με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γι’  αυτό χαι-
ρόμαστε για την τιμητική διάκριση που του απονεμήθηκε και τον συγχαίρουμε θερμά. 

Το Δ.Σ.
* Σημειώνεται ότι στα 25 χρόνια ζωής της Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής δύο επιστήμονες αναγορεύθηκαν ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη, ο αείμνη-
στος καθηγητής Σπύρος Δοξιάδης πρωτοπόρος της Κοινωνικής Παιδιατρικής και ιδρυτής της Εταιρείας και ο καθηγητής κ. Γιάννης Τσί-

κουλας.
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Η επικοινωνία μεταξύ μας
Με την έναρξη της νέας περιόδου 2013-2014 θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι ο Σύλλογος επικοινω-
νεί με τα μέλη του εδώ και τέσσερα χρόνια όχι πλέον με εγκυκλίους και φακέλους μέσω ΕΛΤΑ αλλά με μηνύμα-
τα SMS μέσω κινητών τηλεφώνων και με το περιοδικό στο οποίο πέραν των άρθρων δημοσιεύονται τα προ-
γράμματα των εκδηλώσεων και άλλες ανακοινώσεις. Από σήμερα με τη ίδρυση των Παραρτημάτων σε όλη τη 
Χαλκιδική, υπάρχει πλέον ένα πλήρες  δίκτυο πληροφόρησης για όσους ζουν εκεί.
Για να είναι όμως η πληροφόρηση ουσιαστική πρέπει:

Για τα κινητά: 
1) ́ Οσοι έχετε δηλώσει κινητό και δε λαβαίνετε μηνύματα να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο κ. Μιχ. Καρτσιώ-
τη 6946470157 για να διορθωθεί η περίπτωση.
2)΄Αν πάλι έχετε κινητό και δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να διαβάσετε τα μηνύματα που σας στέλνου-
με, σας παρακαλούμε τηλεφωνήστε μας και δώστε μας τον αριθμό ενός άλλου κινητού, του παιδιού σας, του 
εγγονού σας ή άλλου δικού σας προσώπου, που να ξέρει να χειρίζεται το κινητό, για  να σας πληροφορεί αυτό 
τα νέα  του Συλλόγου.
3) Να επισκέπτεστε συχνά τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ όσοι ζείτε στη Χαλκιδική για να παίρνετε έγκυρη πληροφόρη-
ση και ενημέρωση.

Για το περιοδικό
΄Όταν παίρνετε το περιοδικό μην το βάζετε αμέσως στη βιβλιοθήκη για αρχειοθέτηση. Το περιοδικό πρέπει 
να μείνει όλο το τρίμηνο για το οποίο εκδίδεται στο τραπέζι, για να διαβάζονται από όλη την οικογένεια  οι 
ανακοινώσεις, οι πληροφορίες και προπαντός το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Το περιοδικό πρέπει να πα-
λιώνει στα χέρια της οικογένειας και μετά να αρχειοθετείται. ΄Αλλωστε για τη βιβλιοθήκη κατάλληλος είναι ο 
ετήσιος καλαίσθητος τόμος που κυκλοφορεί στο τέλος κάθε έτους.

Για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για 110 χρόνια ευχέρεια για άμεση και γρήγορη πληροφόρηση είχαν οι διαμένοντες στη Θεσσαλονίκη, γιατί  
όποιο βράδυ επιθυμούσαν, έστω και για βόλτα μπορούσαν να περάσουν από το γραφείο και να παραλάβουν 
το περιοδικό, τις προσκλήσεις, τα έντυπα, να κουβεντιάσουν με τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.
 Από σήμερα την ίδια ευχέρεια πλέον έχουν όλοι όσοι ζουν στη Χαλκιδική, με επίσκεψη στα Παρατήματα (βλ. 
σελ. 3) και συνάντηση των Αντιπροσώπων του Συλλόγου οι οποίοι θα είναι πάντοτε ενήμεροι όλων των πραγ-
μάτων.

Για τα σταθερά τηλέφωνα 
Πέρα από τα παραπάνω υπάρχουν πάντα τα σταθερά τηλέφωνα, που πάντα είναι αξιόπιστα και φθηνά, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέλη για να επικοινωνούν με τα γραφεία, με τον πρόεδρο και τα μέλη 
του Δ.Σ., τους αρμοδίους των τμημάτων και τους υπευθύνους των εκδρομών.

Τέλος, παίρνετε τηλέφωνα για οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. Δεν ενοχλείτε. Χαρά μας να σας εξυ-
πηρετούμε. Γι’  αυτό άλλωστε είμαστε στη Διοίκηση.

Το Δ.Σ.

Ενημέρωση για τους συνεργάτες-αρθρογράφους μας

Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, φυλάσσονται στο αρχείο του περιοδι-
κού για τα επόμενα τεύχη, Εργασίες δημοσιευμένες ή μη δεν επιστρέφονται.

Γίνεται για άλλη μια φορά γνωστό, ότι ο χρόνος δημοσίευσης ενός κειμένου δεν προσδιορίζεται από την ημε-
ρομηνία κατάθεσής του, αλλά από τη χρησιμότητά του, την επικαιρότητά του, την έκτασή του, τα ενδιαφέρο-

ντα  των αναγνωστών, τις ανάγκες του περιοδικού κλπ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Ευχαριστούμε εκ βαθέων και εκ μέρους ολοκλήρου του κόσμου του Συλλόγου μας 
τον Μεγάλο Ευεργέτη του Παγχαλκιδικού ιατρό

 κ.  Γεώργιο Βαγιωνά

που για τέταρτη συνεχή χρονιά  καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας και ασφάλισης  της υπαλλήλου 
που προσφέρει τη γραμματειακή υποστήριξη στο Σύλλογο και τον ευπρεπισμό της αιθούσης του. 

Μεγάλη η προσφορά του, πολλές και οι ευχαριστίες και ευχές μας.

Το Δ.Σ.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ίσως να γίνεται ενοχλητική η υπόμνηση κάθε φορά της υποχρέωσης καταβολής  των συνδρομών. Αυτό 
απευθύνεται σε όσους αμελούν. Και πρέπει  να  γίνει πλέον κατανοητό ότι ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΣΟΔΟ  

που διαθέτει ο Σύλλογος είναι ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ. Παλαιότερα είχαμε και επιχορηγήσεις. Σήμερα δεν παίρ-
νουμε από το Κράτος και τους άλλους δημόσιους φορείς ούτε ένα ευρώ.

Για το πλήθος άλλωστε  των εκδηλώσεων, που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα και για τη λει-
τουργία των τμημάτων (χορευτικού, χορωδίας κλπ.) και των γραφείων (καθαριότητα, θέρμανση, τηλέφωνα, 
φωτισμός κλπ.) χρειάζονται χρήματα, τα οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος καλύπτονται από τις συνδρομές.
Γι’  αυτό παρακαλούμε θερμά όσοι δεν είστε οικονομικά τακτοποιημένοι να μεριμνήσετε για την άμεση τα-

κτοποίηση. Άλλωστε με το διακανονισμό που έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ.,  της διαγραφής δηλαδή των 
προ του 2011 οφειλών, προσφέρεται αρκετή διευκόλυνση.

Τη συνδρομή μπορείτε να την πληρώνετε:

 1) Στα Γραφεία του Συλλόγου τις ώρες και τις μέρες που λειτουργούν.

2) Στα Παραρτήματα που λειτουργούν πλέον  στα χωριά και τις κωμοπόλεις σε όλη τη Χαλκιδική.

3)Στον κ. Δημ. Μαντζανάρη 6944399990, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας για τις εισπράξεις των 
συνδρομών, τον οποίο μπορείτε να καλείτε στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας ή στον τόπο εργασίας 

σας.

4) Στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ ΒΑΝΚ (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τους) 

Αριθμός λογαριασμού 6233-010139-810

Ο ταμίας εξάλλου κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος μπορεί να σας ενημερώνει για ό,τι έχει σχέση με τις οφειλές 
σας κλπ. στα τηλέφωνα: 2310928664 και 6946086467.
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ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011

Αγία Παρασκευή 449 363

Άγιος Μάμας 1.377 1.057

Άγιος Νικόλαος 2.292 2.141

Άγ.Παντελεήμονας 442 234

Άγιος Παύλος 1.297 1.328

Άγιος Πρόδρομος 452 405

Αμμουλιανή 564 569

Αρναία 2.253 2.317

Άφυτος 1.231 1.345

Βάβδος 680 391

Βαρβάρα 712 638

Βράσταμα 1.148 983

Γαλαρινός 299 332

Γαλάτιστα 2.974 2.815

Γεροπλάτανος 449 353

Γομάτι 637 575

Διονυσίου 1.333 1.231

Δουμπιά 587 450

Ελαιοχώρα 295 342

Ζωγράφου 389 321

Ιερισσός 3.118 3.459

Καλάνδρα 750 765

Καλλιθέα 797 1.511

Κασσάνδρεια 3.166 3.613

Κασσανδρηνό 467 502

Κρήμνη 543 254

Κρήνη 497 462

Κρυοπηγή 594 1.181

Λάκκωμα 1.311 1.183

Μαραθούσσα 660 491

Μεγάλη Παναγία 2.727 2.596

Μεταγκίτσι 777 816

Μεταμόρφωση 712 600

Νέα Γωνιά 480 455

Νέα Καλλικράτεια 6.204 7.418

Νέα Μουδανιά 6.475 9.892

Νέα Πλάγια 1.433 1.481

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νέα Ποτειδαία 1.588 1.557

Νέα Ρόδα 1.156 1.239

Νέα Σίλατα 1.589 1.453

Νέα Τένεδος 355 310

Νέα Τριγλία 2.946 3.112

Νέας Σκιώνη 910 852

Νέας Φώκαια 2.061 2.210

Νέος Μαρμαράς 2.939 3.801

Νεοχώρι 852 753

Νικήτη 2.883 3.150

Ολυμπιάδα 649 757

Όλυνθος 1.131 1.127

Ορμύλια 4.033 3.757

Ουρανούπολη 960 1.012

Παλαιόκαστρο 351 221

Παλαιόχωρα 895 805

Παλαιοχώρι 1.507 1.480

Παλιούρι 826 878

Πετράλωνα 362 363

Πευκοχώρι 1.668 2.141

Πολύγυρος 6.232 7.668

Πολύχρονο 1.063 1.006

Πορταριά 1.405 1.247

Πυργαδίκια 533 386

Ριζά 599 486

Σάμαντρα 2.503 2.402

Σανά 337 293

Σάρτη 1.157 1.151

Στάγειρα 372 350

Στανός 859 927

Στρατονίκη 788 589

Στρατώνι 1.174 1.044

Συκιά 2.879 2.400

Ταξιάρχης 1.070 898

Φλογητά 1.520 1.686

Φούρκα 1.203 1.110

Χανιώτη 968 1.754

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011

Σ.Σ. Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 104.894 111.244
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 24.5.2013 μέχρι 5.9.2013

Σημ. Το Δ.Σ. καλωσορίζει με χαρά τα νέα μέλη και τα προσκαλεί σε ενεργό συμμετοχή στη ζωή και τη δράση του Συλλόγου μας.

Αριθμός
Μητρώου

Αριθμός
Μητρώου

Γιοβανούδας Αθανάσιος Πολύγυρος 1277 1. 
Σινάκος Αναστάσιος Βασιλικά 1278 2. 
Παπατζίκου Μαγδαληνή  Αρναία 1279 3. 
Γραμμένος Αθανάσιος Παλαιόκαστρο  1202 4. 
Σουσούρας Χρήστος Κρυοπηγή 1280 5. 
Παπαγιάννης Θεόδωρος  Ταξιάρχης 1281 6. 
Κατσίκη-Ταουσιάνη Καλή Συκιά 1282 7. 
Κουμάντου-Τζιβρά Μαρία Αρναία 1283 8. 
Κωστίκας Στυλιανός Νικήτη 1284 9. 
Πολυμερά Φεβρωνία Ζαγκλιβέρι 1285 10. 
Καλαφάτης Εμμ.Αθανάσιος Πετροκέρασα 1286 11. 
Κεμαλμάς Γεώργιος Ζαγκλιβέρι 1287 12. 
Μπιτζάνη Μαριλένα Ν. Ρόδα 1288 13. 

Χριστάρα Δημ. Σόνια Άγ. Νικόλαος 1289 14. 
Παρδάλη Δήμητρα Άγ. Νικόλαος 1290 15. 
Χ’παπάς Αθανάσιος Ν. Μουδανιά 1291 16. 
Παπαδούδη Αθανασία Πετροκέρασα 129217. 
Βαμβατήρας Σωτήριος Πετροκέρασα 129318. 
Τσιγερίδης Ευθύμιος Πετροκέρασα 129419. 
Βακερτζής Δημήτριος Ζαγκλιβέρι 129520. 
Βερροιώτη Αντιγόνη Πολύγυρος 129621. 
Γιαννέλης Νικόλαος Άγ. Νικόλαος 1297 22. 
Γαροφάλλου Μάμας Άγ. Μάμας 1298 23. 
Μπρουτζάς Γεώργιος Πολύγυρος 129924. 
Αγρίου-Βούρα Ευαγγελία Γαλαρινός 130025. 
Δροσούδη Αικατερίνη Αγ. Νικόλαος 130126. 

Δυο λόγια για τις εκδρομές

Οι εκδρομές του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ είναι επιλεγμένες  προετοιμάζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια  και 
προσφέρονται στους εκδρομείς για ξεκούραση, χαλάρωση και ευχαρίστηση. 

Επειδή ακριβώς είναι ποιοτικές, υπάρχει μεγάλη ζήτηση με αποτέλεσμα να γεμίζουν από τις πρώτες 
μέρες τα λεωφορεία και να μην μπορούν να ικανοποιηθούν όσοι δηλώνουν τελευταίοι.

Γι’  αυτό παρακαλούμε να δηλώνετε αμέσως συμμετοχή μόλις πάρετε το μήνυμα ή το περιοδικό  και 
να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. ΄Αλλωστε η δήλωση είναι απλή. Γίνεται με ένα απλό τηλε-

φώνημα στο τηλέφωνο που γράφεται στο μήνυμα.
Με τη νέα οργανωτική δομή, συμμετοχή μπορείτε να δηλώνετε και στα Παρατήματα που ιδρύθη-

καν και άρχισαν να λειτουργούν.

Ανακοίνωση

Προς
Όλους τους Δημάρχους , Κοινοτάρχες, προέδρους Πολιτιστικών Οργανισμών 

και Πολιτιστικών Συλλόγων της Χαλκιδικής

Γνωστοποιούμε προς όλους ότι ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος διαθέτει αξιόλογη πολυμελή πολυφωνική 
μεικτή χορωδία και επίσης δυνατό χορευτικό τμήμα ενηλίκων που χορεύει παραδοσιακούς χορούς. Και 
τα δυο τμήματα εμφανίζονται σε εκδηλώσεις όταν προσκληθούν. Επιθυμία μας είναι να στέλνονται προ-
σκλήσεις από όλους τους φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η ανακοίνωση αυτή για συμμετοχή σε 

σχετικές εκδηλώσεις στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Χαλκιδικής και όχι μόνο.   
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Το δ.σ. στη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 αποφάσισε την περίοδο 2013-2014 να λειτουργήσουν τα 
εξής τμήματα:
Η χορωδία
Η μεικτή πολυφωνική χορωδία του Συλλόγου που ιδρύθηκε το 2008, θα λειτουργήσει και εφέτος με τους πα-
λιούς και τους νέους χορωδούς που θα προσέλθουν. Εφέτος θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, γιατί  η χορω-
δία είναι πλέον ώριμη, έχει ανεβεί ποιοτικά και οι απαιτήσεις των ακροατών γίνονται μεγαλύτερες.
Για να βελτιώσουμε το επίπεδο χρειαζόμαστε μερικές ακόμα καλές φωνές. Ας φροντίσουμε να τις εξασφαλίσουμε.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 8.00΄- 9.30 μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 1η Οκτωβρίου
Υπεύθυνος του τμήματος  εφέτος αναλαμβάνει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου 

κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης (6946470157) με βοηθό την κ. Ζηνοβία Πάχτα 6937313294.
Διευθυντής της χορωδίας θα παραμείνει ο  κ. Νίκος Καλαϊτζής 6947468535.

Το χορευτικό τμήμα
Θα λειτουργήσει με τους περυσινούς χορευτές και χορεύτριες αλλά και με όσους άλλους και άλλες επιθυμούν 
να ασχοληθούν με τους παραδοσιακούς χορούς. Με την έναρξη θα ξεκινήσουμε με ένα τμήμα. Στην  πορεία 
αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση θα χωρισθεί στα δύο.
Εφέτος η προσπάθεια θα είναι μεγαλύτερη γιατί ήδη με τη δαπάνη των 5.000 ευρώ, χορηγία του ευεργέτη 
μας  κ. Δημητρίου Κων. Βλαχάκη, προμηθευτήκαμε 25 καινούργιες πλήρεις παραδοσιακές στολές και το 
τμήμα πρέπει να είναι πλέον πανέτοιμο για επίσημες εμφανίσεις.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 7.00’ – 8.00’ με έναρξη την Τρίτη 1 Οκτωβρίου.
Υπεύθυνο μέλος του δ.σ. ορίσθηκε η κ. Μάχη Κωστοπούλου 693 247 403.

Χοροδιδάσκαλος ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Θεόδωρος Φλώρος  6945361405.

Το τμήμα του κοσμήματος
Το τμήμα κατασκευής γυναικείων χειροποίητων κοσμημάτων θα λειτουργήσει και εφέτος, ύστερα εφόσον 
υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον κατά προτίμηση από καινούργιες «μαθήτριες».

Πρώτη συνάντηση για εγγραφές ορίζεται η Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 
και ώρα 8 μ.μ. στην Εστία.Θα διδάξει και πάλι η κ. ΄Αννα Κομνιανίδου  6979 910 851.

Υπεύθυνο μέλος του δ.σ. η κ. Μίνα Γιαννακάρη.

Το τμήμα Χαλκιδικιώτικης νεολαίας
Εφέτος θα λειτουργήσει κανονικά το τμήμα Χαλκιδικιωτών νέων (φοιτητών, σπουδαστών και εργαζομένων) με 
προοπτική να δημιουργηθούν άμεσα ομάδες:1) Παραδοσιακών ελληνικών χορών, 2) Χορών λάτιν 3) Εκδρομική 
ομάδα 4) Νεανική χορωδία, 5) Μουσική παρέα 6) Ορειβατική ομάδα, 7) Λειτουργία συναντήσεων για ενημέρω-
ση από ειδικούς σε θέματα νεολαίας και ότι άλλο ήθελε προκύψει ως πρόταση.

Πρώτη συνάντηση των νέων ορίζεται  η Δευτέρα 21 Οκτώβρη 2013 και ώρα 8 μ.μ., οπότε 
περιμένουμε όλους τους νέους της Χαλκιδικής για εγγραφή, χωρίς καμιά συνδρομή ή άλλη 
επιβάρυνση, στα γραφεία του Συλλόγου, στη γωνία Μαντώς Μαυρογένους 23  και Υψηλά-

ντου (περιοχή Ν. Ελβετίας) τηλ. 2310323839, τα οποία είναι ανοιχτά κάθε εργάσιμη μέρα 5-9 
μ.μ. και Παρασκευή 10-2 μεσημέρι, με γραμματέα.

Υπεύθυνα μέλη του δ.σ. ορίζονται ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Γιάννης Κοτσάνης 
6936950188 και ο έφορος κ. Στέργιος Λυρτζής 6944779345.

ΓΕΝΙΚΑ  (Για όλα τα τμήματα πλην του νεανικού).
1.- Στα τμήματα εγγράφονται μόνο τακτικά μέλη του Συλλόγου,
2.-Το δ.σ. αποφάσισε και για εφέτος, καθένας χορωδός χορευτής, μαθήτρια του κοσμήματος κλπ. να κατα-
βάλει συμβολικά το ποσό των  3 ευρώ κατά μήνα αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2013.Τα τμήματα θα 
εισπράττονται  με καταστάσεις από τους υπευθύνους των τμημάτων στην αρχή κάθε μήνα. Θα υπάρχει ευχέ-
ρεια εξόφλησης καταβολής περισσοτέρων μηνών ή και όλων των μηνών. Τα ανδρόγυνα θα καταβάλουν από 
2 ευρώ μηνιαίως έκαστος σύζυγος για κάθε τμήμα που συμμετέχει.

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εφέτος 2013
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Σεπτέμβριος 2013
Σάββατο  

& Κυριακή
28-29 

Σεπτεμβρίου

Διήμερη εκδρομή στη Βασιλίτσα-
Σαμαρίνα-Παναγία Σουμελά (περιο-
χή Βάλια Κάλντα)

Υπεύθυνος αρχηγός ο κ. Γιάννης Κοτσάνης.
Το άτομο 75 ευρώ με πρωινό, και βραδινό με διασκέδαση 
(ορχήστρα). Συμπληρώθηκαν δύο λεωφορεία.

Οκτώβριος 2013
Τρίτη

1 Οκτωβρίου
Εναρξη λειτουργίας των τμημ.: χο-
ρωδίας και χορευτικού. Το τμήμα 
κοσμήματος: 17/10.

Στις 19:45 θα τελεσθεί ΑΓΙΑΣΜΟΣ στην Εστία του Συλ-
λόγου πριν αρχίσει η χορωδία.

Πέμπτη 
10 Οκτωβρίου

Εμφάνιση χορευτικού μας σε συνερ-
γασία με μουσ/κό σύλλογο «ΡΥΘ-
ΜΟΣ» που θα παρουσιάσει ΛΑΤΙΝ 
και μοντέρνους  χορούς.

Κοσμικό κέντρο ΡΕΜΒΗ. Τιμή ποτού 7ευρώ με σνακ 
και διάφορα. Δηλώσεις συμμετοχής: Ιωάννης Κοτσά-
νης 6936950188.

Κυριακή 
13 Οκτωβρίου

Ημερήσια εκδρομή: Ο περίπλους 
του  Αγ. ΄Ορους. Συμμετέχουν άν-
δρες και γυναίκες. Με λεωφο-ρείο 
ως την Ουρανούπολη

Το άτομο 23 ευρώ. Περιλαμβάνει το λεωφο- ρείο και 
το καραβάκι. Εστίαση εξ ιδίων στην Ουρανούπολη  
Αναχ. ώρα 8.00΄από κ. Χάψα, Δηλώσεις στην κ.Μάχη 
6932474037

Δευτέρα
21 Οκτωβρίου

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ανοιχτή πρόσκληση στη σελ. 20

Ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσά μας. Για τον προγραμματι-
σμό δράσεων & καταρτισμό των τμημάτων. 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ.

Νοέμβριος 2013
Τετάρτη

6 Νοεμβρίου
Παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Ζωγρα-
φάκη:  Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η απελευ-
θέρωση της Χαλκιδικής του 1912 κλπ.

Ώρα 20.00΄στην Εστία μας. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο δι-
κηγόρος Νίκος Βασιλάκης και ο ίδιος ο συγγραφέας. Στο 
τέλος θα διανεμηθούν δωρέαν αντίτυπα του βιβλίου.

Κυριακή
10 Νοεμβρίου

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣΑΛΙΑΔΑ με γεύμα και 
διασκέδαση. Στο κένrρο FOCUS (αε-
ροδρόμιο). Ώρα 13.00’. Το άτομο 
12,50 ευρώ με φαγητό, ποτό, και ζω-
ντανή ορχήστρα.

Θα ακουστούν τα ωραιότερα μασάλια της Χαλκιδι-
κής από τους πιο δυνατούς μασαλιολόγους. Δηλώστε 
έγκαιρα συμμετοχή  στον κ. Κοτσάνη 6936950188.
Ελάτε να γελάστε να ξεκαρδιστείτε.

Σαββατοκύριακο
23 & 24

Νοεμβρίου

Διήμερη εκδρομή στο Μπάνσκο της 
Βουλγαρίας με λεωφορείο.

Το άτομο  70 ευρώ (Λεωφορείο, ξενοδοχείο πρωινό 
και δείπνο)Αναχώρηση ώρα 8 από πλατεία Χάψα. Δη-
λώστε έγκαιρα στον κ. Κοτσάνη

Δεκέμβριος 2013 

Σάββατο
7 Δεκεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή στο σπήλαιο 
Αλυστράτης, Παν. Εικοσιφίνισα. 

Το άτομο 15 ευρώ.  Αναχώρηση ώρα 8.00. 
Δηλώσεις συμμετοχής: κ. Μάχη Κωστοπούλου

Τετάρτη
12 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου του καθη-
γητή κ. Στ. Αυγολούπη: Ο γιος της 
αστερόσκονης κλπ.

Ώρα 20.00 στην Εστία μας. Το βιβλίο θα παρουσία-
σει ο επιμελητής έκδοσης κ. Σίμος Οικονομίδης και ο 
ίδιος ο συγγραφέας

Κυριακή
15 Δεκεμβρίου

Ημερίδα Υγείας στο Ν. Μαρμαρά. 
Σε αίθουσα της κωμοπόλεως.
΄Ωρα ενάρξεως 11.30. Αναχώρηση  
του λεωφορείου ωρα 8.30. 

Θα μιλήσουν οι επίλεκτοι γιατροί-μέλη μας: Ο κα-
θηγητής κ. Δ. Κισκίνης, αγγειολόγος, ο χειρουρ-
γός κ.΄Αρης Μοσχίδης, δ/ντής χειρ. κλινικής και η 
καθηγήτρια κ. Σαββοπούλου βιοπαθολόγος.

Πέμπτη
19 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή , με ύμνους, 
τραγούδια και δρώμενα με τη μουσι-
κή παρέα του Κώστα Τσολοδήμου 

Στην Εστία ώρα 19.00’. Οργάνωση διακόσμηση: Οι κυρί-
ες Μαρία Γρίβα και Φρόσω Σαρδελλά. Πίτες, γλυκά, κερά-
σματα θα φέρουν οι νοικοκυρές.Το κρασί ο Σύλλογος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013
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