
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ 17ο • Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 1ος

Τεύχη 1-5 (2009-2010)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η άγνωστη σημαία των Ελλήνων Επαναστατών της Χαλκιδικής το 1821

ΜΝΗΜΗ 18
21

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

               
        Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

               
        Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ἡ «Πόρτα τῆς Κασσάνδρας», στὸν µεσαῖο Πύργο τοῦ διατειχίσµατος τῆς Κασσαν-

δρείας. Τὸ «λαλοῦν σῆµα» τῆς θυσίας τῶν Χαλκιδικιωτῶν στὴν µάχη τοῦ ἰσθµοῦ τῆς 

Κασσάνδρας, τὸ 1821. Πρέπει νὰ ἀναστηλωθῆ, νὰ ἀναδειχθῆ καὶ νὰ εἶναι τὸ µνηµεῖο 

καὶ τὸ προσκύνηµα γιὰ τὴν συµµετοχὴ καὶ τὴν θυσία τῆς Χαλκιδικῆς στὸν ἐθνικὸ 

σκοπὸ τοῦ 1821.

           
Ι.Α.Π.

2009-2010

Ο Α΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτη 2009-2010)

Ο B΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2011)

Ο Γ΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2012)

Οι τέσσερις τόμοι διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου. Έκαστος 20€. Οι τέσσερις 60€. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο 4ος ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ο Δ΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2013)

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 3ος. Τεύχη 10-13 (2012)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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2012

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γυναίκες του Μεταγγιτσίου πλέκουν, κλώθουν, γνέθουν και...κεντούν την παράδοση!

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην επέτειο των 100 ετών 

από την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής (1912 - 2012)

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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2011

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΤΟΜΟΣ 4ος. Τεύχη 14-17 (2013)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».
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Εδώ Χαλκιδική!
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Παντελής Κ. Ζωγράφος,
Η  διαδρομή του δημοτικού τραγουδιού 
στην Αρναία 31
Γιάννης Τσίκουλας,
Που ήταν τα γέλια της Φούλας κλπ. 34
Γιάννης Δ. Κανατάς - Χρίστος Γεροχρίστος,
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Παναγιώτης Μουρμουρής,
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Τα τμήματα του Συλλόγου 49
Πρόσκληση στην ετήσια Γεν. Συνέλευση 19-1-2014 51
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Επιτροπή Έκδοσης:
Αυγολούπης Σταύρος, Καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ
Καραμίχος Ιωάννης, Φιλόλογος
Καρτσιώτης Μιχαήλ, τ. Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
Παπάγγελος Ιωακείμ, δρ. Αρχαιολόγος
Τσαμουρτζή Μαρία, Αρχιτέκτων
Τσίκουλας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

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

Το περιοδικό εκδίδεται με χορηγίες συμπατριωτών
και φίλων και αποστέλλεται δωρεάν. 
Σελιδοποίηση, Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310.466.776
e-mail: despoina@lithographia.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης (Πετροκέρασα)
Αντιπρόεδρος: Πάνος Βερροιώτης  (Πολύγυρος)
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσάνης (Αρναία)
Ταμίας: Αβραάμ Παπαδόπουλος (Βράσταμα)
Ειδ. Γραμματέας: Αστέριος Λυρτζής  (Ταξιάρχης)
Μέλος: Ζηνοβία Ιππ. Πάχτα (Αρναία)
Μέλος: Θεόδωρος Τσαμούρης (Αρναία)
Μέλος: Ανδρομάχη Κωστοπούλου (Άθυτος)
Μέλος: Γιαννακάρη Ασημίνα (Πολύγυρος)

Αναπληρωματικά μέλη
Ζαφείριος Ι. Οικονόμου (Γαλάτιστα), 
Ιωάννης Σαμαράς (Αρναία), 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Αργύρης Κυπαρισσάς (Μεταγγίτσι)
Φώτης Ταλέας (Νέα Ρόδα)
Γιώργος Ζιούπος (Ταξιάρχης)

Αναπληρωματικά μέλη
Άννα Τσότσου - Κυργιαφίνη (Βράσταμα), 
Γεώργιος Χαλκιάς (Άγ. Νικόλαος)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Χορηγοί της έκδοσης του παρόντος 17ου τεύχους
είναι  τα αδέλφια Έλλη, Καίτη, Μαρία και 

Γιώργος Δημητρακούδη
εις μνήμην των γονέων τους 

Εικόνα εξωφύλλου: Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Τοιχογραφία τοῦ 1312, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.
(φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου).

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Όσα 
δεν φέρουν υπογραφή συντάσσονται από τον εκδότη. Υπενθυμίζεται ότι 
οι εργασίες προς το περιοδικό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1800 - 2000 
λέξεις ή 9000 περίπου χαρακτήρες (χτυπήματα). 

Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός

Από το 4ο Χορωδιακό φεστιβάλ της Αρναίας 1 & 2/11/2013 

Η χορωδία της Αρναίας

Η χορωδία του “Ορφέα” Τρίπολης

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Αναμνηστική φωτογραφία Συγχαρητήρια στον μαέστρο κ. Βασίλη Κοκκαλιάρη

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί Ο Δήμαρχος συγχαίρει

Οι επίσημοι καλεσμένοι

Η παιδική χορωδία της Μητροπόλεως  Θεσσαλονίκης
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Στο προηγούμενο τεύχος ανακοινώσαμε την απόφα-
ση του Δ.Σ. να ιδρυθούν   Παραρτήματα του  Συλλόγου 
μας  σε ολόκληρη τη Χαλκιδική, τα οποία ήδη λειτουρ-
γούν, σε πρώτη φάση, στις έδρες των πρώην Καποδιστρι-
ακών Δήμων.

Ανακοινώσαμε, επίσης, τα ονόματα των υπεύθυνων συ-
μπατριωτών-μελών μας (τα οποία αναδημοσιεύονται στην 
επόμενη σελίδα του παρόντος τεύχους), που πρόθυμα δέ-
χθηκαν και προσφέρθηκαν να υπηρετήσουν το νέο θεσμό 
ως Εκπρόσωποι του Δ.Σ. στην περιοχή τους, συντελώντας 
έτσι στην πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Συλλόγου και, κατ’  επέκταση, στην αρτιότερη πραγμάτω-
ση του  σκοπού του: την ανάδειξη δηλαδή της ιστορίας, της 
παράδοσης και του πολιτισμού της Χαλκιδικής, την ανά-
πτυξή της και την πνευματική καλλιέργεια των Χαλκιδι-
κιωτών και όσων επέλεξαν να ζουν μαζί μας. 

Τα Παραρτήματα «στεγάζονται» σε χώρους που ευγε-
νικά παραχώρησαν δωρεάν οι ιδιοκτήτες τους,  συμβάλ-
λοντας έτσι και αυτοί στην  προσπάθεια για τη στερέωση 
της νέας οργανωτικής δομής και τη διευκόλυνση των συ-
μπατριωτών μας, που ζουν στις κωμοπόλεις και στα χωριά 
της Χαλκιδικής, να επικοινωνούν με το κέντρο.

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. χαιρετίσθηκε με ικανοποί-
ηση από το σύνολο του κόσμου της Χαλκιδικής. ΄Ηδη η 
λειτουργία των Παραρτημάτων άρχισε να έχει αποτελέ-
σματα, κυρίως σε ό,τι αφορά  στην ενημέρωση των με-
λών, στην επικοινωνία τους με τη Διοίκηση, αλλά και τη 
διανομή του Παγχαλκιδικού Λόγου.

Το άλμα που επιχειρείται είναι σημαντικό και γι’  αυτό 
επιμένουμε.

Στο εξής, για κάθε πληροφόρηση,  για υποβολή αιτή-

Ιδρύονται παραρτήματα του Συλλόγου
σε ολη τη Χαλκιδική

σεων εγγραφής νέων μελών, καταβολή συνδρομής, παρα-
λαβή προγραμμάτων εκδηλώσεων, δήλωση συμμετοχής 
σε εκδρομές και εξορμήσεις, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις 
πνεύματος και πολιτισμού, για την παραλαβή του περιο-
δικού Παγχαλκιδικός Λόγος κ.ά., το κάθε μέλος αλλά και 
ο κάθε Χαλκιδικιώτης και φίλος που ζει στη Χαλκιδική 
μπορεί να απευθύνεται στον Εκπρόσωπο του τοπικού 
Παραρτήματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι στα Παραρ-
τήματα μπορούν να παραγγέλλουν προηγούμενα τεύχη 
ή δεμένους ετήσιους τόμους του περιοδικού και να γνω-
στοποιούν προτάσεις για δραστηριότητες, που κατά τη 
γνώμη τους είναι αναγκαίες  για τον τόπο τους και τους 
ανθρώπους του.

Ειδικότερα,  για τη διεκπεραίωση του Παγχαλκιδικού 
Λόγου: Με την έκδοση  κάθε νέου τεύχους θα στέλνεται 
ενημερωτικό μήνυμα (SMS) στα κινητά τηλέφωνα των 
μελών. Ταυτόχρονα τα δέματα των περιοδικών θα απο-
στέλλονται στα καταστήματα των Παραρτημάτων, απ’ 
όπου παρακαλούνται να τα παραλαμβάνουν τα μέλη. 
Αυτό  γίνεται για να αποφευχθεί η δαπάνη των ταχυδρο-
μικών τελών, που είναι δυσβάχτατη. 

Με τη νέα οργανωτική δομή  οι Εκπρόσωποι μας στα 
Παραρτήματα  είναι εξουσιοδοτημένοι   να  εκπροσωπούν 
το Σύλλογο  ενώπιον των τοπικών Αρχών και να μετέ-
χουν στις εκδηλώσεις των τοπικών φορέων ως νόμιμοι 
εκπρόσωποι του Δ.Σ. 

Σήμερα επιχειρείται το πρώτο βήμα της νέας οργανωτι-
κής δομής. Σε επόμενο στάδιο θα ορισθούν Ανταποκριτές 
σε όλα τα χωριά της Χαλκιδικής, ώστε ο Σύλλογος να ζυ-
γώσει ακόμα περισσότερο τους συμπατριώτες μας.

                                       
         Το Δ.Σ.

Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ.

Άρχισε η λειτουργία των Παραρτημάτων σε όλη τη Χαλκιδική

Ε  Υ  Χ  Ε  Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγχαλκιδικού Συλλόγου
 εύχεται στα μέλη, στους φίλους και σε όλους τους 

ανά τη γη συμπατριώτες Χαλκιδικιώτες 
Καλά Χριστούγεννα.

 Κοιτάμε δίπλα μας τον άνθρωπο που έχει ανάγκη μεγαλύτερη. 
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και με τη σιγουριά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε

 καλωσορίζουμε με αισιοδοξία το νέο έτος. 

Χρόνια πολλά σε όλους! 
Κάθε καλό στον καθένα!
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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  (κεντρική πλατεία)

 
  2. Αρναία

Παντελής Ζωγράφος             Εμπορικό κατάστημα Γιαννούση
6956140250                             2372022209 (παραπλεύρως Δασαρχείου)

3. Γαλάτιστα
Σουάνης Αστέριος                Κατάστημα νεωτερισμών ιδίου
6978262440                            2371031201 (πλησίον γραφ.Κοινότητας)

4. Ζερβοχωρίων
Μπαμπαΐτης Χρήστος         Βιβλιοπωλείο & Πρακτ. ΕΛ-ΤΑ
6976601853                           2371061210 ( Δημ. Τζάγιας)

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

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

7. Ν. Καλλικράτεια
Μακαρίτης Βασίλειος          Βιβλιοπωλείο Νικ Μπούρμπουλα
6944343867                           2399021885    (κεντρική πλατεία)

8. Ν. Μαρμαράς
Γκιζγκής Χρήστος                 Κοινοτ.κατάστημα Ν. Μαρμαρά
6977447848                            2375071242

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

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

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

12. Ορμύλια
Γκαρλής Βασίλειος                Βιβλιοθήκη τ. Δήμου Ορμύλιας
6973557907                            2371351040 (στο Δημαρχείο)

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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Είναι γνωστή η σημασία που απέδιδαν οι 
αρχαίοι  Έλληνες στην ευεργετική επίδραση των εορτών 
και στην ψυχαγωγική υγεία των ανθρώπων. («Βίος ανε-
όρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος»).

Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς τα Χριστούγεν-
να, πέρα από το γενικότερο κλίμα ευφορίας, που αποτε-
λεί την ανθρώπινη αλλά επιδερμική έκφραση του χαρ-
μόσυνου αυτού γεγονότος, παρέχουν την ευκαιρία για 
ενδοσκόπηση και ουσιαστική αναζή-
τηση για απαντήσεις που αφορούν 
σε υπερβατικά ερωτήματα. Και αυτό 
αφορά στους μεγάλους που σταδιακά 
με την πάροδο του χρόνου τους κυ-
ριεύει ο φόβος, η αγωνία και το άγ-
χος, συναισθήματα δηλαδή μακριά 
από την πηγή της πίστης, της ελπί-
δας, της αγάπης και της ταπεινοφρο-
σύνης, που αποτελούν τους μηνυμα-
τοφόρους πυλώνες της Γέννησης του 
Χριστού, οδηγούμενοι, πολλές φορές, 
στην καταδίκη και το μίσος των συ-
νανθρώπων τους. Έτσι εξηγείται για-
τί τα μικρά παιδιά είναι οι πιο αγνοί 
αποδέκτες των εορτών των Χριστου-
γέννων, αφού η ψυχή τους είναι γεμά-
τη αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό. 
Χαίρονται τη ζωή και εκφράζουν την 
αγάπη τους, χωρίς κριτική βάσανο 
των μεγάλων, κάνοντας πράξη και ου-
σία το μήνυμα της αληθινής χαράς, όπως μας την μετα-
φέρει η γραφίδα του ευαγγελιστή Λουκά («Ιδού ευαγγε-
λίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ, ότι 
ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ»).

Με τη Γέννηση του Χριστού πέφτει το φράγμα ανά-
μεσα στο θεό και τον άνθρωπο, απαλείφεται η αβεβαι-
ότητα και απογυμνώνεται ο άνθρωπος μπροστά στη 
θεότητα. Οι σκοτεινοί και ατέρμονοι λαβύρινθοι της φι-
λοσοφίας στο παρελθόν, που κατέληγαν αρκετές φορές 
σε ατελέσφορες συζητήσεις και διχογνωμίες, γκρεμίζο-
νται. Φωτεινά πνεύματα της αρχαιότητας, στην πάλη 
τους για τη γνώση του μεταφυσικού, μιλούν για θεό και 
όχι για θεούς.

Η ενσάρκωση του Χριστού σηματοδοτεί για τη χρι-
στιανοσύνη το τέλος της προαναγγελθείσας έλευσής 
Του από τους προφήτες και άλλους θεόπνευστους άν-
δρες της Π. Διαθήκης. 

Μια πιο προσεκτική προσέγγιση του περιεχομένου 
της Γέννησης του Χριστού, όπως άλλωστε αποδίδεται 
εικονοπλαστικά από τον ανθρώπινο χρωστήρα, παρα-
πέμπει σε συμβολικές ερμηνείες που αποκαλύπτουν την 
ουσία της Ενανθρώπισης.

Το σκούρο φόντο του σπηλαίου ταυτίζεται με το αδι-
απέραστο έρεβος του Άδη και της απελπισμένης ανθρώ-
πινης μοναξιάς. Το ξαπλωμένο βρέφος στο αυτοσχέδιο 
λίκνο προϊδεάζει για τον ενταφιασμό του Μ. Σαββά-

του, ενώ τα σπάργανα του νεογέννη-
του άναρχου παιδιού έχουν τη νεκρι-
κή λευκότητα των σαβάνων.

Τα θαυμαστά γεγονότα που έλα-
βαν χώρα την άγια νύχτα της Γέν-
νησης, όπως αφηγούνται οι ιεροί ευ-
αγγελιστές, το σπήλαιο, η φάτνη, οι 
ποιμένες, οι Μάγοι και ο αγγελικός 
ύμνος «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί 
γης ειρήνη» δημιουργούν κλίμα συ-
γκίνησης σε όλους τους πιστούς. 
Ωστόσο, παρά το εξωτερικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ενθυλακώνεται η ου-
σία του ανεπανάληπτου εκείνου γεγο-
νότος, που δεν είναι άλλο παρά η σω-
τηρία και η λύτρωση του εκπεσόντος 
ανθρώπου, καθώς η Γέννηση του Σω-
τήρος Χριστού γίνεται ο συνδετικός 
κρίκος που προοικονομεί την ανά-
στασή του από το θάνατο και την αυ-

τοκαταστροφή και τον κάνει κοινωνό μιας νέας πραγμα-
τικότητας. Κι αυτή η θεϊκή μετάβαση του ανθρώπου από 
τον θάνατο στη ζωή συντελείται με την αποδοχή του μυ-
στηρίου της ενανθρώπισης, αλλά και από την άσκηση 
και εκτέλεση της κορωνίδας των εντολών, της ταπεινο-
φροσύνης, όπως την ενσαρκώνει από την πρώτη στιγμή 
το θείο βρέφος.

Εκείνο που συγκινεί βαθιά και τον πιο αδιάφορο και 
με χαλαρή θρησκευτική συνείδηση άνθρωπο είναι ο τό-
πος της ενανθρώπισης του Χριστού και ο τρόπος με τον 
οποίο επενδύει έμπρακτα στην τήρηση της ταπεινοφρο-
σύνης.

Θα περιμέναμε ότι ίσως ο Θεός, ο κυρίαρχος του 
Σύμπαντος, η έκφραση της εξουσίας θα γεννιότανε σε 
απαστράπτοντα παλάτια, μέσα στη χλιδή και την πολυ-
τέλεια. Ωστόσο, ο ισχυρός ανάμεσα στους ισχυρούς, ο 
βασιλεύς των βασιλέων καταδέχεται στην πρώτη εγκό-

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ:
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤ’ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος-Ποιητής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
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σμια εμφάνισή του τη συντροφιά των άκακων αρνιών 
και των ταπεινών βοσκών σε μια ασήμαντη πολίχνη της 
Ιουδαίας, στο σκοτάδι μιας παγερής νύχτας, στη φάτνη 
των αλόγων. Δίνει βήμα στους καταφρονεμένους, μεγα-
λύνει τους άσημους και υψώνει τους ταπεινούς. Τιθασεύ-
ει με τον πιο υποδειγματικό τρόπο τη φυσική αλαζονεία 
και έπαρση του ανθρώπου, ανοίγοντας το δύσβατο δρό-
μο της μηδενιστικής τους απάλειψης, διδάσκοντας τη 
μακροθυμία, την αγάπη και την ειρήνη ανάμεσα στους 
ανθρώπους, όχι μόνο με τους Λόγους Του, αλλά και το 
παράδειγμά Του. Άγια παρακαταθήκη και ιερή καθοδή-
γηση ο Λόγος Του στην πορεία της επίγειας ζωής Του : 
«Ος εάν θέλη γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται υμών διάκονος 
και εάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος, έσται πάντων δού-
λος». Με τη ρητή παραγγελτική Του φράση «Πας ο υψών 
εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσε-
ται» στηλιτεύει την άλογη τάση του ανθρώπου για υπε-
ροψία, κομπασμό και αλαζονεία, υποδεικνύοντας έμμε-
σα και την μεγάλη αξία της αυτογνωσίας. Ζωσμένος το 
«λέντιον» νίπτει τας Πόδας των Μαθητών Του, κάνο-
ντας πράξη τη διαβεβαίωση για ταπεινοφροσύνη : «ουκ 
ήλθον διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι». 

Αρνείται ο Χριστός να υπάρχει μόνο για τον εαυτό 
Του, καθώς από τις πρώτες μέρες της ζωής Του δοκιμά-
ζει πέρα από τις αντιξοότητες της φύσης (χειμωνιάτικη 
παγωνιά), την απονιά και την αδιαφορία των ανθρώπων 
(γέννηση σε στάβλο), την καταδίωξη και το μίσος των 
αρχόντων (σφαγή των νηπίων- φυγή στην Αίγυπτο).

«Ο προαιώνιος Θεός», «Το νέον παιδίον» ευαγγελίζε-

ται το δρόμο της θυσίας και της αγάπης που δίνει ουσι-
αστικό νόημα και αξία στη ζωή. Οι άνθρωποι συμμετέ-
χουν στην κατ’ επίφασιν χαρά της Γέννησης αγνοώντας 
ουσιαστικά το περιεχόμενο της ευφρόσυνης, όντως, αυ-
τής ημέρας. Παραγκωνίζουν την προσφορά και απαι-
τούν μόνο δικαιώματα για τον εαυτό τους. Ζουν για να 
παίρνουν κι όχι να δίνουν, κτίζοντας έτσι ένα αδιαπέρα-
στο τείχος μοναξιάς, δηλαδή την αυτοκατάργησή τους.

Την αλήθεια της Αγάπης μας αποκαλύπτει το μυστή-
ριο των Χριστουγέννων ενάντια στην πνευματική μας 
αθλιότητα και αντιξοότητα. Αγαπώ σημαίνει ζω. Κι αυτή 
η αγάπη μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Αν ένα ελά-
χιστο σπυρί αυτής της Αγάπης κατακτούμε κάθε φορά 
με αφορμή την εορτή της Γέννησης του Χριστού, είναι 
βέβαιο πως μαζί με τη συμμετοχή μας στο εορταστικό 
κλίμα των ημερών θα εδραιώνουμε και την αυτονόητη 
παραδοχή πως αυτή είναι η πραγματική πηγή κάθε επί-
γειας χαράς.

Απεμπολώντας τις δυσκολίες της σύγχρονης πραγ-
ματικότητας και τις λαθεμένες επιλογές μας, ας αφεθού-
με στην εσωτερική και γνήσια αυθεντία της αγάπης και 
της ταπείνωσης του Νεογέννητου Άναρχου Θεανθρώ-
που.

Σημαντικά και ενισχυτικά της πολιτιστικής μας παρά-
δοσης τα κάθε είδους δρώμενα με αφορμή τα Χριστού-
γεννα. Βαρυσήμαντα, ωστόσο, και νοητικά ωφέλιμα και 
τα κάθε είδους μηνύματα που απορρέουν από αυτά.

Η φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός πηγή να γίνει αυ-
τοκριτικής και λύτρωσης για τον καθένα μας.

Θα’θελα απόψε η ψυχή μου

ένα μικρό αστεράκι να γίνει

ν΄ ακολουθήσει μυστικά, της Γέννησης

το μαγικό, υπέρλαμπρο αστέρι

για να μπορέσει, ταπεινός προσκυνητής

όση μπορεί απ΄ την αγάπη της

δώρο στα πόδια, του μικρού Χριστού να φέρει.

Κι εκεί στη φάτνη που έγινε

ο πιο λαμπρός, της Οικουμένης θρόνος

το νεογέννητο Χριστό μας να δεχτεί

εκεί η ψυχή μου ν΄ ακουμπήσει τη λαχτάρα της

για να υμνήσει τον Ουράνιο Λυτρωτή.

Κι εκεί να μείνει, όλη τη νύχτα ξάγρυπνη

στη ζεστασιά της φάτνης τυλιγμένη

γαληνεμένη απ΄ των αγγέλων 

τους ουράνιους ψαλμούς

και με το φως της λύτρωσης λουσμένη.

Θα΄ θελα αυτή την Άγια Νύχτα,

που το μεγάλο θαύμα, έχει συντελεσθεί

εν΄ άλλο θαύμα να γενεί και η ψυχή μου

μαζί με το μικρό Χριστό να ξαναγεννηθεί.
 

  Μαίρη Παντελιάδου

Νύχτα Χριστουγέννων
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O ΣTOΛIΣMOΣ TOY «ΘPONOY» ME ΠOPTOKAΛIA 
ΣTHN EΠANOMH KATA THN EOPTH 

TΩN ΘEOΦANEIΩN

Ένα έθιμο με παλαιοχριστιανικές ρίζες (6ος αι. μ.X.)

ΘEOXAPHΣ ΠAZAPAΣ
Oμ. Καθηγητής Bυζαντινής Aρχαιολογίας

του ΑΠΘ

Ένα από τα χαρακτηριστικά και πολύ παλαιά έθι-
μα της Eπανομής, που επιβιώνει ακόμη και σήμερα, είναι 
ο εορτασμός του Mεγάλου Aγιασμού των Yδάτων κατά 
την ημέρα των Θεοφανείων με το στολισμό του «θρό-
νου» με λεμόνια και πορτοκάλια, καθώς και με λουλού-
δια της εποχής. 

Σύμφωνα με την περιγραφή 
που παραθέτει στο βιβλίο του 
για την Επανομή ο συντοπίτης 
μας δάσκαλος, ο αείμνηστος 
Αθανάσιος Τσακνάκης1, την πα-
ραμονή των Φώτων και στις δύο 
εκκλησίες του χωριού στολίζεται 
ο «θρόνος», που παλιότερα ήταν 
το κουβούκλιο του Eπιταφίου, 
σήμερα όμως έχει αντικατασταθεί 
από ένα παρόμοιο, αλλά ιδιαίτερο 
έπιπλο, που έχει στην κορυφή του 
ένα ξύλινο ομοίωμα περιστεράς, 
σύμβολο του Aγίου Πνεύματος. 
O στολισμός γίνεται από ομάδες 
γυναικών που δένουν στους ορ-
θοστάτες και τα τόξα του κου-
βουκλίου αρμαθιές από πορτο-
κάλια και λεμόνια εναλλάξ, ανά-
μεσα στα οποία παρεμβάλλουν 
λουλούδια εποχής, παλιότερα 
κλαδιά από ταφλάνια (ευώνυμος, 
euonymus) και σήμερα γαρύφαλ-
λα. Tόσο τα λεμόνια όσο και τα 
πορτοκάλια ποικίλλονται με 
μοσχοκάρφια και χρυσόσκονη, 
ενώ το διάκοσμο συμπληρώνουν 
χρωματιστές κορδέλες. 

Aφού ολοκληρωθεί ο στολι-
σμός τοποθετείται στη βάση του 
θρόνου η εικόνα της Bάπτισης και το έπιπλο στήνεται 
στο μεσαίο κλίτος του ναού, κάτω από τον πρώτο πολυ-
έλαιο, απ’ όπου κρεμιέται στεφάνι πάλι από λεμόνια και 

1.  Α. Τσακνάκης, Επανομή. Ιστορία-Λαογραφία, Χρονικά της Χαλκιδι-
κής 17-18 (1969), σ. 113-114.

πορτοκάλια, με λουλούδια ενδιάμεσα (εικ. 1). Eπίσης 
μεμονωμένα πορτοκάλια κρεμιούνται κάτω από τους 
υπόλοιπους πολυελαίους και τις καντήλες, κάτι που δί-
νει μια γενικότερη λάμπρότητα στο ναό. 

Όσοι συμμετέχουν στη διακόσμηση του θρόνου και 
στο συνακόλουθο ευπρεπισμό του ναού, μαζί με τους ιε-
ρείς και τους επιτρόπους, παρακάθονται σε κοινό γεύμα 

με νηστήσιμα φαγητά.
Tην επομένη, ανήμερα της εορ-

τής των Φώτων, όταν κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας έρχεται η ώρα 
του Aγιασμού, χτυπούν συγχρόνως 
οι καμπάνες και των δύο εκκλησιών. 
Στη συνέχεια σχηματίζονται πομπές, 
όπου προηγούνται τα εξαπτέρυγα, τα 
φανάρια και τα λάβαρα και ακολου-
θούν οι ψάλτες και οι ιερείς, έχοντας 
ανάμεσα το στολισμένο θρόνο που 
τον κρατούν τέσσερις νέοι, που κάθε 
τόσο εναλλάσσονται με άλλους. 
Πίσω ακολουθεί το υπόλοιπο εκκλη-
σίασμα.

H πομπή με τους θρόνους και των 
δύο εκκλησιών καταλήγει στην κε-
ντρική πλατεία της Eπανομής, όπου 
ψάλλεται ο Mεγάλος Aγιασμός. 
Kατά τη στιγμή μάλιστα που ακούε-
ται από το απολυτίκιο «καὶ τὸ πνεῦμα 
ἐν εἴδει περιστερᾶς» απολύεται ένα 
πλήθος άσπρων περιστεριών από 
τους συμμετέχοντες στην τελετή ή 
και από τους ενοίκους των γύρω σπι-
τιών, που παρακολουθούν από τους 
εξώστες.

 Όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνω-
στά στους Eπανομίτες που βιώνουν 
το έθιμο αυτό κάθε χρόνο στη γιορ-

τή των Θεοφανείων, ένα έθιμο που θέλει να προσδώσει 
λαμπρότητα στις εκκλησίες με τη διακόσμηση των θρό-
νων και των πολυελαίων με τα λεμονοπορτόκαλα και τα 
λουλούδια, καθώς και μεγαλοπρέπεια στην όλη εορτή 
με την τελετουργική πομπή που ξεκινά άπό τις εκκλησί-

O στολισμένος θρόνος στο ναό της Kοιμήσεως της 
Θεοτόκου, τοποθετημένος κάτω από τον πρώτο πο-
λυέλαιο. Tο σύνολο δίνει την εντύπωση ενός δέντρου 
και ανακαλεί στη μνήμη το Δέντρο των Xριστουγέν-
νων που εμφανίζεται στη χριστιανική Aνατολή ήδη 
από τον 6ο αι. μ.X. α
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ες και καταλήγει στην κεντρική πλατεία, όπου και τελεί-
ται ο Aγιασμός των Yδάτων. 

Tο έθιμο, σύμφωνα με την προφορική παράδοση του 
τόπου, είναι παμπάλαιο. Tο ζήτημα όμως είναι να ιδού-
με-και αυτός είναι ο σκοπός αυτού του άρθρου- αν το 
έθιμο σχετίζεται με παρόμοια σε άλλες περιοχές, ποια 
είναι η αρχική του αφετηρία και ποιος ενδεχομένως συμ-
βολισμός υποκρύπτεται σ’ αυτό.

Eίναι αλήθεια ότι ο τρόπος εορτασμού των Θεο-
φανείων στην Eπανομή, και κυρίως ο στολισμός του 
θρόνου, δεν έχει ακριβώς αντίστοιχα παραδείγματα 
στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο αναφέρονται ανάλογες 
περιπτώσεις στολισμού των εκκλησιών στην εορτή των 
Φώτων με λεμόνια και πορτοκάλια, όπως στο ναό των 
Tαξιαρχών στην Kερασιά (Kαρά Mπουρνού) και στο 
ναό του Aγίου Γεωργίου στον Xορτιάτη. Στον Xορτιάτη 
διακοσμούνται με λεμόνια και πορτοκάλια, οι πύλες του 
Iερού, ο γυναικωνίτης, ο άμβωνας και το δεσποτικό και 
οι πολυέλαιοι. H διακόσμηση αποτελείται από τριάδες 
με εναλλαγή πορτοκαλιών και λεμονιών, κάτι που συμ-
βολίζει την Aγία Tριάδα. Για την περίπτωση της Kερα-
σιάς το πιο πιθανό είναι το έθιμο να μεταδόθηκε από την 
Eπανομή, λόγω των στενών σχέσεων των δύο Kοινοτή-
των. για τον Xορτιάτη όμως δεν έχει δημοσιευτεί καμιά 
σχετική ερμηνεία. Aπό πληροφορίες που μου έδωσε ο 
εφημέριος του Xορτιάτη πατήρ Xαράλαμπος Aντωνά-
ρας, τον οποίο και ευχαριστώ, η τοπική παράδοση θεω-
ρεί και εκεί το έθιμο παλαιότατο. 

Mια παραλλαγή του εθίμου, που αποκτά όμως ιδι-
αίτερη σημασία, συναντούμε και στο ναό του Λιτοχώ-
ρου Πιερίας, που μας περιγράφει σε μια εμπεριστατω-
μένη μελέτη του ο ομότιμος καθηγητής της Bυζαντινής 
Aρχαιολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης Kωνσταντίνος Kαλοκύρης1. Σύμφωνα 
λοιπόν με τη μελέτη αυτή, στο ναό του Aγίου Nικολάου 
του Λιτοχώρου, κατά την εορτή των Θεοφανείων, στή-
νουν μπροστά από την Ωραία Πύλη δύο λεμονιές και 
ανάμεσά τους τοποθετούν ένα προσκυνητάρι με την ει-
κόνα της Bάπτισης του Xριστού και τη λεκάνη του Mε-
γάλου Aγιασμού. Xαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι από 
τις λεμονιές αναρτούν πορτοκάλια, τα οποία στη συνέ-
χεια διανέμονται στους πιστούς μετά το πέρας της τε-
λετής του αγιασμού, όπως συμβαίνει και στο Xορτιάτη, 
αλλά και πιο οργανωμένα στην Eπανομή την επαύριο 
των Φώτων με τη διάλυση του στολισμού του θρόνου.

Στο Λιτόχωρο λοιπόν, σύμφωνα με τον καθηγητή Kα-
λοκύρη, έχουμε τη συνέχιση της παράδοσης να τοποθε-
τούνται δύο δέντρα και μάλιστα ελιές μπροστά στο Iερό 
Bήμα, εκατέρωθεν της  Ωραίας Πύλης, τα οποία συμβο-
λίζουν την Παλαιά και Kαινή Διαθήκη, όπως παρατη-
ρεί τον 5ον αιώνα ο Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως 
Πρόκλος2. Στην περίπτωση βέβαια του Λιτοχώρου έχου-

1. Κ. Καλοκύρης, «Tὰ ἱερὰ δέντρα καὶ τὸ ἐξ ἀνατολῆς καταγόμενον Δέ-
ντρον τῶν Xριστουγέννων», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης IH΄ (1973), σ. 330-331, εἰκ. 15-17.
2. Βλ. ό.π., σ. 326, σημ. 1.

με αντί της ελιάς λεμονιές και παλαιότερα πορτοκαλιές-
όπως και στην Eπανομή χρησιμοποιούν πορτοκάλια και 
λεμόνια-ίσως διότι τα δέντρα αυτά καρποφορούν προ-
πάντων κατά την περίοδο των Xριστουγέννων. 

Πέρα από αυτά όμως έχουμε και άλλες πληροφορίες 
για την τοποθέτηση δέντρων μπροστά στο Iερό Bήμα 
κατά την παλιοχριστιανική εποχή. Έτσι σε ένα συριακό 
χειρόγραφο του Bρετανικού Mουσείου (αρ. ADD. 17265, 
πιθανώς του 13ου αι.)3 αναφέρεται ότι στο μοναστή-
ρι Qartamin στην περιοχή Tur ‘Abdin της Συρίας, που 
έκτισε ο αυτοκράτορας Aναστάσιος ο A΄ το 512, αφιέ-
ρωσε και δύο ορειχάλκινα δέντρα. Tα δέντρα αυτά ήταν 
στημένα μπροστά στο Iερό Bήμα και ήταν διακοσμημέ-
να με φώτα που τρεμόσβηναν και ασημένιες αλυσίδες, 
από τις οποίες κρέμονταν μεταλλικά μικροαντικείμενα, 
όπως μορφές τετραπόδων ζώων και πτηνών, σταυροί και 
αυγά, κάτι δηλαδή ανάλογο που συμβαίνει και με τα ση-
μερινά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Aυτό, κατά τον κα-
θηγητή Kαλοκύρη, σημαίνει ότι το έθιμο του στολισμού 
του Xριστουγεννιάτικου δέντρου δεν ήρθε στην Eλλάδα 
από τη Δύση, όπως γενικώς πιστευόταν, αλλά είναι δη-
μιούργημα της χριστιανικής Aνατολής.

H συνήθεια να τοποθετούν δέντρα πραγματικά ή 
ομοιώματά τους μπροστά στο Iερό Bήμα των εκκλη-
σιών, που μερικές φορές μοιάζουν με τα σημερινά χρι-
στουγεννιάτικα δέντρα, παίρνει μια διαφορετική μορφή 
στη συνέχεια και συνδέεται με τον εορτασμό των Φώ-
των και τη βάπτιση του Xριστού στον Iορδάνη ποταμό, 
μια και είναι γνωστό ότι στους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες τα Xριστούγεννα γιορτάζονταν την ίδια μέρα με 
τα Θεοφάνεια, στις 6 Iανουαρίου. Σχετικές με το θέμα 
αυτό είναι οι πληροφορίες που μας δίνει ο ανατολίτης K. 
Kαλλίνικος , σύμφωνα με τις οποίες, κάπου στην Aνατο-
λή-δε διευκρινίζει πού ακριβώς- υπήρχαν στις εκκλησίες 
«δύο ανθοσκέπαστα και μυρίπνοα παραπήγματα», δη-
λαδή κουβούκλια στολισμένα με άνθη, το ένα για τον 
επιτάφιο και το άλλο για τον «Iορδάνη». Tο κουβούκλιο 
λοιπόν του «Iορδάνη», που φαίνεται να επηρεάστηκε 
από τον επιτάφιο και μοιάζει με το θρόνο της Eπανομής, 
αποτελεί τροποίηση της παλιάς χριστιανικής συνήθειας 
για τον στολισμό των εκκλησιών με δέντρα, κάτι που 
επιβίωσε στο Λιτόχωρο με τις λεμονιές.

Tο έθιμο αυτό έχει και συνέχεια σήμερα στην Kε-
φαλονιά, όπως μας το περιγράφει ο καθηγητής της 
Λαογραφίας του Πανεπιστημίου της Aθήνας Δημήτρι-
ος Λουκάτος4. Στην Kεφαλονιά λοιπόν κατά την εορτή 
των Θεοφανείων στολίζουν, με πρασινάδες και άνθη της 
εποχής, ένα κατασκεύασμα, κάτι σαν τον επιτάφιο, που 
το ονομάζουν «πάρκο» από το ιταλικό «πάλκο», δηλαδή 
εξέδρα. Πάνω στο «πάρκο» τοποθετούν δοχεία με νερό, 
που καλύπτονται από την ανθική διακόσμηση και δίνουν 
την εικόνα λιμνών ή του Iορδάνη ποταμού. Έτσι λοιπόν 

3. J. Leroy, Le décor de l’ église du monastére de Qartamin d’ après un 
texte syriaque, Cahiers Archaeologiques VIII (1956), σ. 75-81.
4. Δ. Λουκάτος, Xριστουγεννιάτικα καὶ τῶν γιορτῶν, Ἀθήνα 1984, σ. 
171-174.
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το σύνολο αναπαριστά το οικολογικό περιβάλλον του 
Iορδάνη, όπου έγινε η Bάπτιση του Xριστού. 

Toν ίδιο συμβολισμό προφανώς έχει και ο θρόνος 
στην Eπανομή, αναπαράγει δηλαδή το τοπίο του Iορ-
δάνη, αφού στη βάση του τοποθετείται η εικόνα της Bά-
πτισης και στην κορυφή ομοίωμα της περιστεράς, με τη 
διαφορά ότι εκτός από τα λουλούδια, προστίθενται στο 
διάκοσμο και λεμονοπορτόκαλα, που είναι φρούτα της 
εποχής.

Στο σημείο αυτό προκύπτει εύλογα το ερώτημα 
πώς έφθασε στην Eπανομή το έθιμο του στολισμού του 
κουβουκλίου του θρόνου, με την έννοια του Iορδάνη, 
από την Aνατολή, όπου πρωτοεμφανίζεται. Σίγουρη 
απάντηση, όπως είναι ευνόητο, δεν είναι δυνατό να δο-
θεί, ωστόσο μια πιθανή υπόθεση που θα μπορούσε να 
διατυπώσει κανείς είναι μήπως το έθιμο το έφεραν κά-
ποιοι Eπανομίτες προσκυνητές των Aγίων Tόπων, που 
πήγαιναν στο χατζηλίκι, γίνονταν δηλαδή χατζήδες, βα-
πτιζόμενοι στον Iορδάνη, όπου ίσως είδαν και τα «πα-
ραπήγματα» που αναφέρει ο K. Kαλλίνικος, στολισμένα 
με λουλούδια.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως βρισκόμαστε 
μπροστά σε ένα παμπάλαιο έθιμο, η απαρχή του οποί-

ου χάνεται στα βάθη της χριστιανικής παράδοσης, που 
φθάνει ως τον 6ο αιώνα μ.X., οπότε είχαμε την τοπο-
θέτηση πραγματικών δέντρων μπροστά στο ιερό ή την 
αφιέρωση ομοιωμάτων δέντρων στους ναούς, μια παρά-
δοση που επέζησε στο Λιτόχωρο με τη χρησιμοποίηση 
δεντρυλλίων λεμονιάς κατά τον Aγιασμό των Yδάτων 
και στη συνέχεια το στολισμό των κουβουκλίων με λου-
λούδια και καρπούς, ως αναπαράσταση του οικολογικού 
περιβάλλοντος του Iορδάνη, όπως συμβαίνει στην Kε-
φαλλονιά και την Eπανομή, ίσως και αλλού που δε μας 
είναι γνωστό. 

Kαταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το αρχαιό-
τατο έθιμο, που επικράτησε στην Eπανομή με τον στο-
λισμό του θρόνου και την συνακόλουθη λαμπρή τελε-
τουργία κατά τον Aγιασμό των Yδάτων τα Θεοφάνεια, 
οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως ιερά παρακαταθήκη 
και να το συνεχίσουμε. Άλλωστε θα ήταν παράλογο, 
όταν άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν γιορτές και 
θεσμούς εκεί που δεν υπάρχουν, εμείς να αφήσουμε να 
χαθεί ένα τόσο εντυπωσιακό και χριστιανικότατο έθιμο, 
όπως είναι ο στολισμός του θρόνου και η συνακόλουθη 
λαμπρότητα στην τέλεση του Aγιασμού κατά την εορτή 
των Φώτων.

*  *  *

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ

Τις Κυριακές και τις Γιορτές, στη Νικήτη, 
παιδιά σαν ήμασταν, είχαμε μια έγνοια να ξυπνήσουμε 
νωρίς, να ετοιμαστούμε βιαστικά, να πάμε στην εκκλη-
σία, στον Αη- Νικήτα, να μπούμε στο ιερό, να προλά-
βουμε να δηλώσουμε κι εμείς παρόντες για τα εξαπτέ-
ρυγα,… τα «ξιφτέρια».  Μα την ημέρα  των Θεοφανείων 
κάτι περισσότερο.  Ανηφορίζαμε το καλντερίμι σχεδόν 
τρέχοντας, φτάναμε στον Αη- Νικήτα και, λαχανιασμέ-
νοι, κατ’ ευθείαν στο ιερό.  Μικρούληδες εμείς, μικρο-
καμωμένοι, λιπόσαρκοι, φρεσκοκουρεμένοι με την ψιλή, 
αφηνόμασταν άβουλοι στα χέρια των λίγο μεγαλύτερων 
από εμάς.  Αυτοί πάλι, με σοβαρότητα και αυστηρότη-
τα, αντιστρόφως ανάλογη με τη μικρή τους ηλικία, μας 
βοηθούσαν να φορέσουμε τη στολή μας.  Εκείνη την 
φαρδιά, μακριά μέχρι τον αστράγαλό μας, φαρδομάνι-
κη, απαστράπτουσα, επίσημη στολή.  Κατόπιν να μας 
τυλίξουν στη μέση μας πρώτα και στην συνέχεια στην 
πλάτη χιαστί την φαρδιά, μακριά λουρίδα, που σαν το 
οράριο του Διάκου μοιάζει, να περάσουμε τις δυό άκρες 
της πάνω από τους ώμους μας, να τις περάσουμε, στη 
συνέχεια, μέσα από τη ζώνη, που η ίδια σχηματίζει, να 
την σφίξουμε καλά, μη λασκάρει και πέσει και την πατή-
σουμε και «περδικλωθούμε», τα καημένα.  Τι καμάρι!...
με τη στολή την επίσημη, την απαστράπτουσα και το 

ξεφτέρι στα χέρια μας και έτοιμοι. 
Θεοφάνια, των Φώτων σήμερα, θα ρίξουν το Σταυ-

ρό στη θάλασσα, θα τον συνοδεύσουμε κι εμείς, τα …
ξιφτέρια.

Μετά το τέλος της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας 
στον Αη- Νικήτα, όλο το εκκλησίασμα σε έξοδο «εν ιερά 
πομπή», με τα εικονίσματα, να πάμε κάτω στην Παραλία 
μας, στη Σκάλα, στην αποβάθρα, δύο χιλιόμετρα περί-
που απόσταση, να γίνει εκεί ο Μεγάλος Αγιασμός, να 
γίνει ο «Αγιασμός των Υδάτων».

Μπροστά το παιδί με το «σίδερο», το σήμαντρο, πίσω 
εμείς τα… ξιφτέρια, στη σειρά, πίσω από εμάς τα παλι-
κάρια με τα λάβαρα.  Ο Βασίλης, ο Χρήστος και ο Βου-
λής.  Φίλοι μεταξύ τους, έφηβοι, γεροδεμένοι, κρατούν 
γερά το κοντάρι με το λάβαρο ψηλά ν’ ανεμίζει στο ελα-
φρύ αεράκι.  Και μετά, στη σειρά, τα εικονίσματα.  Τα μι-
κρά, τα ελαφριά, που τα κρατούν παιδιά, μαθητές και τα 
μεγάλα, του Χριστού, της Παναγίας, της Βάπτισης του 
Ιησού από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, του Αη- Νικήτα, 
του Αη- Νικόλα, που τα κρατούν δυό- δυό, ζευγάρια, τα 
παλικάρια, οι άντρες, με επικεφαλής τον Αναστάσιο. 

 Ο Αναστάσιος ο ευλαβής, ο Τάσιος, ο γιος της θει-
άς της Μαριγώς, προθυμότατος, πρωτοστατεί, γενικώς, 
στις θρησκευτικές τελετές.  Η ειδικότης του, όμως, είναι 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΗ
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Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ) ΠΟΛΕΜΟΣ. 1913 το …μανουάλιον. Ένα συγκεκριμένο μανάλι, μπρούτζι-
νο, με το ένα χοντροκέρι αναμμένο.  Το παίρνει στα χέρια 
του … «μετά φόβου Θεού…», κατά τη Θεία Μετάληψη, 
πλάι στον παπά- Νικόλα με το δισκοπότηρο, μπροστά 
στην Ωραία Πύλη, αμέσως μετά το … «…πίστεως και 
αγάπης προσέλθετε».  Όταν δε παρίσταται ανάγκη ακι-
νητοποιεί μετά μεγίστης δεξιοτεχνίας, κοινώς «φαλαγ-
γοδένει» και την κεφαλήν του δυστροπούντος προς με-
τάληψιν νηπίου.  Τέλος πάντων…   

Λίγο πιο πίσω ο μπάρμπα- Δήμος, ο νεωκόρος.  Ο 
μπάρμπα- Δήμος ο σιωπηλός, ο αθόρυβος, είναι ο… ορι-
σμός του νεωκόρου.  Συμπαθέστατος, αεικίνητος, φρο-
ντίζει για όλα, κουβαλά μαζί του τα βιβλία, τα κεριά, τα 
καρβουνάκια, το θυμίαμα…  

Πίσω οι ψάλτες.  Ο γέρο- Δήμος ο 
«Μπαλαρούτσος», ο κυρ- Μήτσιος ο 
Χατζής και ο νεαρός ο Βασίλης των 
«Καψαλαίων».

Ακολουθεί ο παπά- Νικόλας.  Ο πα-
πάς μας.  Νέος, ωραίος, ψηλόλιγνος, 
ευθυτενής, με βήμα πάντα ταχύ, κρα-
τώντας το Ευαγγέλιο, με το Σταυρό στο 
δεξί χέρι του και τα επίσημα άμφια να 
«φ΄λαδίζουν» κατηφορίζοντας για την 
Παραλία.  Για μας ο παπά- Νικόλας, 
που τον λέμε απλά και παπά- Νίκο, εί-
ναι κάτι το ξεχωριστό.  Αυτή η ασκητική 
μορφή είναι για την γενιά μας και τις 
άλλες, που ακολούθησαν, τις κοντινό-
τερες, απόλυτα ταυτισμένη μ’ αυτήν την 
ίδια τη ζωή μας.

Εκείνος βάπτισε στον αέρα τ’ αδέλ-
φια μας, όταν λεχούνια κινδύνευαν, 
εκείνος τα κοινώνησε για πρώτη φορά, εκείνος μας διά-
βαζε τις ευχές σαν αρρωσταίναμε, εκείνος έκανε τους 
αγιασμούς στο ξεκίνημα κάποιας δραστηριότητας των 
πατεράδων μας, εκείνος ήρθε στα σπίτια μας, νύχτα, με 
το φαναράκι, μ’ οποιονδήποτε καιρό, τσαλαβουτώντας 
κυριολεκτικά στα λασπόνερα, να κοινωνήσει, για τελευ-
ταία φορά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας…

Δίπλα του ακολουθεί κι ένας νεαρός, μεγαλύτερος 
δυό-τρία χρόνια από εμάς, το παπαδάκι, με το απλό το 
ράσο το μαύρο, ο Θανάσης.  Με το θυμιατό στο ένα χέρι 
και το βιβλίο στο άλλο, βοηθά παντού και στο ψάλσιμο.  
Αργότερα ο Θανάσης θ’ ακολουθήσει κι αυτός τα βή-
ματα της ιερωσύνης, θα σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 
Θεολογία και θα ’ρθει στο χωριό μας ιερεύς.

Πίσω ακολουθούν οι επίτροποι, οι γεροντότεροι, το 
εκκλησίασμα.

Στη θάλασσα, στην Παραλία μας, στο πλάτωμα, 
στην αρχή της αποβάθρας, όλα είναι έτοιμα.  Οι θαλασ-
σινοί μας, οι Παραλιώτες, όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να 
’ρθουν στον Άη-Νικήτα, λόγω και της απόστασης, είναι 
συγκεντρωμένοι και μας περιμένουν.  Η Εκκλησιαστική 
Επιτροπή έχει ετοιμάσει το τραπέζι με το ασπροκέντη-
το τραπεζομάντιλο, την μεγάλη, βαθουλή, πλουμιστή, 
πορσελάνινη σουπιέρα, γεμάτη με το «προς αγιασμόν 
ύδωρ», τα φλιτζανάκια…

Τα καΐκια μας δεμένα στις σημαδούρες τους, λίγο 
ανοιχτά, δεξιά κι αριστερά της Σκάλας, λίγων τολμηρών 
οι ψαρόβαρκες δεμένες στα ρηχά, κοντά στις σκαλούδες 
της αποβάθρας, οι άλλες τραβηγμένες στην αμμούδα, 
ο Άη-Θόδωρος, το μεγάλο παρεκκλήσι από δίπλα, που 
ασπροβολάει φρεσκοβαμμένος, όλα συνθέτουν μια απα-
ράμιλλης ομορφιάς εικόνα. 

Φτάνουμε κι αρχίζει η προετοιμασία.  Παίρνουμε τις 
θέσεις μας, ανάβουν με δυσκολία στα μανάλια τα κεριά 
– σχεδόν πάντα φυσάει ένας ελαφρύς Γρέγος - ετοιμά-
ζουν τα θυμιατά.

Στο βάθος, στο τέλος της αποβάθρας, στο κεφαλόσκα-
λο, στο φανάρι, περιμένουν υπομονετικά οι βουτηχτές.  
Έφηβοι, με κορμιά δυνατά, καλλίγραμμα, ναυτόπουλα 

θαλασσογυμνασμένα, γόνοι θαλασσινών 
μας οι περισσότεροι, γυμνοί, φορώντας 
μοναχά τα μπανιερά τους, με τα πανωφό-
ρια τους ριγμένα προσωρινά στις πλάτες 
τους, έτοιμοι για την κατάδυση.

Αρχίζει ο Μεγάλος Αγιασμός.  Βάζει 
«ευλογητός» ο παπάς.  Η δυνατή, καθαρή, 
κρυστάλλινη, μελωδική φωνή του παπά-
Νικόλα, χωρίς μεγάφωνα, σχίζει τους αι-
θέρες, πάει κόντρα στον άνεμο, απλώνε-
ται, φτάνει παντού, στο εκκλησίασμα, που 
έχει καταλάβει την ακρογιαλιά, φτάνει στα 
σπίτια της Παραλίας, φτάνει στα καΐκια, 
απλώνεται στο πέλαγος…

«Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της 
ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου…»

«Τω καιρώ εκείνω ήλθεν ο Ιησούς από 
Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη 
υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην και ευθέως 

αναβαίνων από του ύδατος…».
Κι αργότερα, με δυνατή φωνή: «Εις επήκοον παντός 

του λαού αναγιγνώσκει» την ευχή: «Μέγας ει Κύριε…  
Αυτός και νυν Δέσποτα αγίασον το ύδωρ τούτο…».

Έχει προηγηθεί κι ο κυρ-Μήτσιος ο Χατζής.  Ο Ψάλ-
της.  Ψάλλει μ’ αυτήν την ιδιαίτερη, υψίτονο, μελωδική 
φωνή του.  Ψάλλει αργά τα ιδιόμελα σε ήχον πλάγιον 
του δ΄.  «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων…».  «Σήμερον 
των υδάτων…».   «Ως άνθρωπος εν ποταμώ…».

Ο κυρ- Μήτσιος, που μας καθηλώνει εκστατικούς 
τις Κυριακές, μα κυρίως στις  γιορτές, με τα Βυζαντινά 
Χερουβικά, εμπλουτισμένα μ’ εκείνα τα «ποικίλματα», 
εκείνους τους «καλλίφωνους ειρμούς», τα «τεριρέμ», τα 
«νενανέ». 

«Τερι-ρέρι-ρέρουμ…».
Ο κυρ-Μήτσιος, νέος, μαθήτευσε την Βυζαντινή 

μουσική στη Νικήτη, με δάσκαλο τον δικό μας, τον πα-
πά-Δημήτρη Καζάνη.

Λίγο πριν το τέλος του Μεγάλου Αγιασμού, λίγο πριν 
το «εν Ιορδάνη…», ο παπά-Νικόλας, κρατώντας τον 
αργυρόδετο ξυλόγλυπτο Σταυρό, που ’χει δεμένη στην 
άκρη του μια μικρή, κατακόκκινη, γυαλιστερή κορδέλα, 
αφήνει τον τόπο του Αγιασμού και με βήμα ταχύ, απο-
φασιστικό, βαδίζει πάνω στην άδεια αποβάθρα, προς 
το κεφαλόσκαλο.  Βαδίζει, …πετάει θαρρείς.  Τα άμφια 
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ανεμίζουν, τα πόδια του ίσως δεν ακουμπούν καν στα 
χοντρά μαδέρια της Σκάλας, μοιάζει, θωρώντας τον απ’ 
έξω, προβαλλόμενος πάνω στο γαλάζιο της θάλασσας, 
με τον Ιησού, ν’ αφροπατά στα νερά της Τιβεριάδας, της 
λίμνης της Γεννησαρέτ… Θεέ μου συγχώρεσέ με…

Στο κεφαλόσκαλο σταματά, στρέφει προς την ανα-
τολή, αναδιπλώνει το φαιλόνιο προς τους ώμους του, 
απελευθερώνει καλά τα χέρια του, σηκώνει με το δεξί 
ψηλά το Σταυρό, «σταφνίζεται», τον πετά με δύναμη 
πέρα μακριά ν’ αγιασθούν τα «ύδατα».  

«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε, η της Τριάδος 
εφανερώθη προσκύνησις…»

Δίπλα του ένα σμάρι από εφηβικά κορμιά, οι βου-
τηχτές, ορμούν, πέφτουν άτακτα στη θάλασσα, όλοι 
μαζί, αφήνοντας στην άκρη…τεχνικές, …τακτικές, …
αβρότητες και «ευ αγωνίζεσθαι».  Η προσπάθειά τους 
είναι διαρκείας και πολύ δύσκολη.  Ο παπά-Νικόλας 
πετά μακριά το Σταυρό, στα βαθειά, ο Σταυρός βουλιά-
ζει, ακουμπά απαλά στον αμμουδερό βυθό, τριγυρισμέ-
νος από εκείνα τα κοντά, αραιά, ανοιχτοπράσινα φύκια 
και μοναχά η μικρή, κατακόκκινη, γυαλιστερή κορδέλα, 
λαμπιρίζοντας στις πρωινές αχτίδες του χειμωνιάτικου 
ήλιου, όσες καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι εκεί, σημα-
τοδοτεί το σημείο της  θέσης του.  

Η τακτική των βουτηχτών πρέπει να είναι για αγώνα 
ταχύτητας και συγχρόνως για αγώνα κατάδυσης.  Και μετά 
από κάποια μικρή αναμονή και ίσως και μετά από κάποια 
αποτυχημένη προσπάθεια βγαίνει στον αφρό, πρώτα ένα 
χέρι κρατώντας ψηλά το Σταυρό και ύστερα ένα κεφάλι…
υπερήφανο.  Φιλά το Σταυρό ο νικητής κι αργά κολυμπά 
προς την αποβάθρα, σκαρφαλώνει στα σίδερα, σηκώνει το 
χέρι του ψηλά, παραδίδει το Σταυρό στον παπά-Νικόλα, 
ασπάζεται την δεξιά του, παίρνει την ευχή του.  

Πολλοί κατά καιρούς …έβγαλαν τον Σταυρό, πήραν 
την ευχή του παπα-Νικόλα.  Εκείνος, όμως, που κέρδι-
σε τις εντυπώσεις είναι ο Κώτσιος της Κρουστάλλως, ο 
εγγονός του γερο-«Μπούτσ’κου», του χταποδά. Το με-
γάλο προσόν του Κώτσιου είναι η ελεύθερη κατάδυση.  
Βουτάει στη θάλασσα και ξεχνάει να βγει στην επιφά-
νεια.  Ίσως, παράλληλα με τα πνευμόνια του, ν’ αναπτύ-
χτηκαν κι ένα είδος  «σβάραχνα». 

Κι όταν ο παπάς επιστρέφει στον τόπο της τέλεσης 
του Αγιασμού, στην αρχή της αποβάθρας, αρχίζει, σε 
λίγο, κι εκείνη η χρονοβόρα διαδικασία της μεταδόσεως 
του Αγιασμού σ’ όλους μας, με τη σειρά και στη συνέχεια 
ο ασπασμός του Σταυρού από τα χέρια του παπά-Νικόλα, 
ο ασπασμός της δεξιάς του, το κτύπημα-ράντισμα στον 
«αγλέφαρό» μας με την αγιαστούρα από ευωδιαστό βα-
σιλικό, βουτηγμένο στον Αγιασμό.  

Οι περισσότεροι έχουν στις τσέπες μικρά φιαλίδια, 
να πάρουν Αγιασμό, να δώσουν, όταν γυρίσουν στα 
σπίτια τους, στους ανήμπορους, στους άρρωστους, στα 
βρέφη, στους παππούδες.

Μέχρι το τέλος της ημέρας, μέχρι «βασίλεμα ηλιού», 
πρέπει να ραντίσουν με αγιασμό και τα σπίτια τους, τα 
υπάρχοντά τους, τα ζωντανά τους, τα περβόλια, τ’ αμπέ-
λια, τα λιόδεντρα, τα δίχτυα, τα παραγάδια, τις ψαρό-
βαρκες, τους γρύπους, τα καΐκια τους.

Η ιερότητα της ημέρας, το μεγαλείο της όλης αυτής 
ιεροτελεστίας του Μεγάλου Αγιασμού θα επέβαλλε, θα 
’λεγε κανείς, να έχουμε όλοι μας μια κατανυκτική ευ-
λάβεια, μια προσεκτική, ήρεμη συμπεριφορά, ευθέως 
ανάλογη και με την αδιαμφισβήτητη θρησκευτικότητά 
μας.  Μπα…πού να τη βρούμε.  Δεν γνωρίζουμε γιατί, 
και πώς γίνεται, όλο αυτό το πανδαιμόνιο, μόλις αρχίσει 
η διαδικασία της μεταδόσεως του Αγιασμού και ο ασπα-
σμός του Σταυρού.  Ίσως η βιασύνη να τελειώνουμε «μια 
ώρα αρχύτερα», ίσως, στο μυαλό μας, η εικόνα και η 
προσμονή,  της απόλαυσης της κνίσας και της γεύσης 
του ψημένου παραδοσιακού λουκάνικου, με τα κουμμα-
τούδια πορτοκαλόφλουδας μέσα, που θα φάμε αμέσως 
μετά, για το έθιμο, μας αναγκάζει να στέλνουμε περίπα-
το την υπομονή μας.  Μπορεί, όμως, και να είναι  καλύ-
τερα έτσι.  Αυτοί είμαστε, έτσι νιώθουμε, έτσι κάνουμε!...
Σπρώξιμο από παντού και είναι θαύμα, πώς καταφέρνει 
ο παπάς και στέκεται όρθιος στη θέση του και πώς κα-
ταφέρνει ο νεωκόρος και κρατά σώα το τραπεζάκι και 
την μεγάλη, πορσελάνινη σουπιέρα με τον αγιασμό.  Τι 
να σου κάνει, όμως, ο βραχύσωμος μπάρμπα-Δήμος, ο 
νεωκόρος. Εδώ ούτε και ο σωματώδης ο κυρ-Πέτρος, ο 
εκκλησιαστικός επίτροπος, μπορεί να βάλει μια κάποια 
τάξη, παρά τις προσπάθειές του.

Ο κυρ-Πέτρος, αυτός ο ευπατρίδης, επίτροπος για πολ-
λά χρόνια, ψηλός, επιβλητικός, άντρας προς μίμηση για 
τους νεώτερους, αυστηρός, αποτελεί εγγύηση για την τή-
ρηση της τάξης στην εκκλησία.  Όλα πάνε ρολόι.  Ακόμα κι 
αυτός ο ιεροκήρυκας, που έρχεται συχνά στον Άη-Νικήτα, 
να κηρύξει τον λόγο του Θεού, δέχτηκε, ο δυστυχής, και τις 
«ευγενικές» του παρατηρήσεις, όταν τον συνεπήρε ο λό-
γος και άργησε κάπως να τελειώσει το κήρυγμα.  «Ουκ εν 
τω πολλώ το ευ», θέλησε να του επισημάνει ο κυρ-Πέτρος, 
αλλά, κουρασμένος και αγανακτισμένος καθώς ήταν, του 
το μετέφρασε στα δικά μας: «Άλλ’η φουρά, άμα αργή(ι)σ’ς 
να τιλειώ(ι)σ’ς, θα σι κατιβάσου ακάτ’, μι του ζόρ’»!!! Από 
…το βήμα, εννοούσε ο κυρ-Πέτρος.  

Και στον πρωτοφανή, εθιμικό μας, γενικευμένο και 
ανεξέλεγκτο αυτόν συνωστισμό, την ημέρα του Μεγά-
λου Αγιασμού, των Θεοφανείων, κάποιος απρόσεκτος 
θα πατήσει και τα φρεσκοβαμμένα, με στουμπέτσι, στο 
μπροστινό τους μέρος, ασπρόμαυρα σκαρπίνια, που εί-
ναι και του συρμού, του κομψευόμενου, του Τριαντά-
φυλλου του «Σκαρλή» και θα τον αναγκάσει ν’ αναφω-
νήσει ασεβώς… «ααα…και το ύδωρ τούτο». 

Ευσεβής, κοινωνικός, φιλήσυχος, είναι σε γενικές 
γραμμές ο Τριαντάφυλλος ο «Σκαρλής». Πάντα όμως 
κάτι τυχαίνει,, χάνει την ψυχραιμία του και τελικά  τον 
κυριεύει αυτή η … εγγενής λωλάδα του. Ας είναι…

Όταν όλα τελειώνουν και η πομπή επιστρέψει στον 
Άη-Νικήτα και γίνει η «απόλυση», οι βουτηχτές, μ’ επι-
κεφαλής τον νικητή, παραλαμβάνουν από τα χέρια του 
παπά-Νικόλα τον Σταυρό, τον τοποθετούν σε μεταλλικό 
δίσκο, τον στολίζουν με φύλλα και κλώνους ευωδιαστού 
βασιλικού και τον περιφέρουν σ’ όλα τα σπίτια, σ’ όλα τα 
καφενεία, να τον ασπαστούν όλοι, μα, κυρίως, όσοι δεν 
μπόρεσαν νά ’ρθουν στο Μεγάλο Αγιασμό, στον Αγια-
σμό των Υδάτων.   
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Πέρασαν 73 χρόνια από εκείνο το πρωινό της 
Δευτέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940, που οι σειρήνες ξύ-
πνησαν τους Έλληνες. Πετάχτηκαν όλοι στους δρόμους 
και στο άκουσμα ότι η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο, αντί 
να πανικοβληθούν, έτρεχαν «με το χαμόγελο στα χείλη», 
για να καταταγούν στο στρατό και να πάνε στο μέτωπο!!

Πολλοί τόμοι έχουν γραφεί για την «εποποιία του 
1940».

Εγώ εδώ θέλω να αναφέρω ένα περιστατικό, με ένα 
συμπατριώτη μας από τα Πετροκέρασα της Χαλκιδικής, 
τον αείμνηστο Αλέκο Θασίτη, σαν ελά-
χιστο φόρο τιμής σ’ όλους αυτούς που 
πολέμησαν στα βορειοηπειρωτικά βου-
νά και έκαναν την ανθρωπότητα να μι-
λάει για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Το περιστατικό αυτό δημοσιεύτηκε, 
πριν από 43 χρόνια, στην εφημερίδα 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» το Σάββατο 28 Οκτω-
βρίου 1961 στη στήλη «Ο Βόρειος» και 
είναι μια απόδειξη αυτών που έλεγε ο 
Τσόρτσιλ για τους Έλληνες: «ως τώρα 
λέγαμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν 
ήρωες, τώρα θα λέμε πως οι ήρωες πο-
λεμούν σαν Έλληνες».

Το δημοσίευμα του «Βόρειου» στη 
«ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ» είναι το παρακάτω: 
«Είχα σκοπόν  ν’ αφιερώσω, όπως πά-
ντοτε, μερικάς παραγράφους εις το χρο-
νικόν της ημέρας, την μεγάλην επέτειον 
της 28ης ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ . Θα παραχωρήσω 
όμως την θέσιν μου εις τον κ. Απόστολον Δεδέκαν (Κα-
στριτσίου 10) υπάλληλον της Τραπέζης της Ελλάδος, 
ιστορούντα ένα πραγματικόν περιστατικόν του ελληνο-
ϊταλικού πολέμου. Και παραχωρώ το προβάδισμα προ-
θύμως εις τον αναγνώστη διότι δεν εξυμνεί    μόνο έναν 
ήρωα πολεμιστήν, αλλά ακόμη διότι τιμά το ελληνικό 
χωριό από το οποίον προήλθε ο όγκος των πολεμιστών 
της Πίνδου, της Κορυτσάς, της Κλεισούρας. Και συνεχί-
ζει στη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ο Βόρειος, με την επιστολή του 
Απόστολου Δεδέκα.

«Με την παρούσα, λέει ο αναγνώστης μου, αληθι-
νήν ιστορίαν, στο πρόσωπο του ήρωα που θα αναφέρω, 
επιθυμώ να τιμηθεί το ηρωικό ελληνικό χωριό και τα 
σκληρά και ατσαλένια χέρια του καλλιεργητή, που τόσα 
προσφέρει πάντα στην ελληνική πατρίδα και όμως τόσο 
σπάνια τον θυμόμαστε, τόσα του οφείλουμε και όμως 
τόσα λίγα του αναγνωρίζουμε. Ας κάνουμε λοιπόν τη 
μικρή αυτή αναδρομή με ευκαιρία της ενδόξου επετεί-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Μαθηματικός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΘΑΣΙΤΗΣ
Ένας ατρόμητος πολεμιστής του 1940

Αλέξανδρος Ι. Θασίτης. 1911-1971

ου. Η επιστροφή στους ενδόξους αγώνας πάντα κέρδος 
είναι. Διότι στα ηρωικά και δύσκολα εκείνα χρόνια, στα 
αιμοποτισμένα και καταχιονισμένα αλβανικά βουνά συ-
ναντήθηκαν οι Πανέλληνες και έγραψαν σελίδες αφθά-
στου ηρωισμού και επικού μεγαλείου και έκαναν η δόξα 
να περιπατήσει απ΄ άκρου εις άκρον της Ελλάδος.

Αν και πέρασαν από τότε 21 χρόνια, (γράφει ο Δε-
δέκας) όμως δεν φεύγει από τη μνήμη μου ο απέραντος 
ηρωισμός ενός στρατιώτου, του Αλέκου Θασίτη από 
τα Πετροκέρασα της Χαλκιδικής. Ήταν η 3η ημέρα της 

γενικής εξορμήσεως του Γ΄. Σ. Σ. Ήμουν 
τότε έφεδρος ανθ/γός πεζικού, διμοιρίτης 
της 3ης διμοιρίας  του 3ου λόχου του 1/66 
τάγματος Θ. Σούμπαση. Τα χαράγματα 
της ημέρας εκείνης έστειλα τον στρατι-
ώτην της διμοιρίας μου Θασίτην Αλ. με 
την μικράν αποστολή να συνδεθή με τον 
ενεργούντα δεξιάν μας 2ον λόχον Απο-
στολοπούλου του τάγματός μας και να 
του μεταδώσει ωρισμένας παρατηρήσεις 
επί της κατευθύνσεώς μας. Ο στρατιώ-
της, όμως, δεν επέστρεψεν εγκαίρως και 
ανησυχήσας περί της τύχης του, έστειλα 
μικράν περίπολον προς αναζήτησίν του. 
Η περίπολος, όμως, σε λίγο επέστρεψεν 
άπρακτος. Σε λίγο αρχίσαμε να μετακι-
νούμεθα καταλαμβάνοντας νέας θέσεις 
και ο Θασίτης ουδαμού εφαίνετο, οπότε 
ξαφνικά ακούω τους στρατιώτας να φω-
νάζουν: έρχεται ο Θασίτης, ο οποίος σε 

λίγο πλησιάζοντάς με και πριν προφθάσω να τον ερωτή-
σω μου ενεχείρισε σημείωμα του ταγματάρχου Μαντού-
βαλου βεβαιούντος ότι του παραδόθησαν υπ’ αυτού 7 
Ιταλοί στρατιώται, ο οπλισμός των και τρεις ημίονοι, ο 
ίδιος δε μας διηγήθηκε τα εξής καταπληκτικά, τα οποία 
ηλέγχθησαν κατόπιν ως απολύτως ακριβή: «Ενώ δηλ. 
ευρίσκετο καθ’ οδόν προς την αποστολήν του και δι-
ήρχετο μίαν χαράδραν, αντιληφθείς εις απόστασιν 300 
μέτρων περίπου μίαν περίπολον εξ 7 ανδρών συνοδεύ-
ουσαν και 3 κτήνη. Επειδή δεν ηδυνήθη ευθύς εξ αρχής 
να εξακριβώση, αν η κινουμένη μικρά δύναμις ήτο φιλία 
ή εχθρική εκαλύφθη όπισθεν μικρού βράχου και με τα 
μάτια εστραμμένα κατά μήκος της χαράδρας, επερίμε-
νε. Δεν ήργησεν, όμως, να καταλάβη ότι η εξ 7 ανδρών 
περίπολος ήτο εχθρική και το φοβερότερον, ότι εκινείτο 
κατά τον άξονα του εντός της χαράδρας. Προς στιγμήν 
φόβος τον εκυρίευσε και σαν αστραπή πέρασε από το 
μυαλό του το άδοξο τέλος που τον περίμενε. Ανέκτησε, 
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*  *  *

Η λειτουργία των γραφείων μας
Τα γραφεία είναι ανοιχτά  κάθε εργάσιμη ημέρα 5-9 μ.μ. εκτός της Παρασκευής

 που είναι ανοιχτά το πρωί 10.00΄-14.00΄. Τηλ. γραφείων 2310 32 38 39 

όμως, γρήγορα την ψυχραιμίαν του και μέσα στο μυαλό 
του πέρασε ταχύτατα ένας έξυπνος όσον και γενναίος 
τρόπος ενεργείας. Περίμενε λοιπόν κρυπτόμενος έως 
ότου η εχθρική περίπολος επλησίασεν εις απόσταση 30 
μέτρων, εσκόπευσε και ετραυμάτισε τον επί κεφαλής της 
περιπόλου, όστις ήτο και ο οπλοπολυβολητής της ομά-
δος. Συγχρόνως άρχισε, με  κραυγές και χειρονομίες, να 
καλή τους ανύπαρκτους συντρόφους του, όπως κυκλώ-
σουν την εχθρικήν περίπολον. Αυτό ήτο. Οι Ιταλοί τα 
έχασαν, πέταξαν τα όπλα και σήκωσαν τα χέρια. Τι κάνει 
τότε ο άφοβος εκείνος στρατιώτης! Διατάσσει με νοήμα-
τα όλους να  στρέψουν τα νώτα, με τα χέρια ανυψωμένα 
όπως ήταν και να προχωρήσουν ολίγα βήματα μακριά 
από τα όπλα των. Φωνάζει τον τελευταίον, ο οποίος έφε-
ρε υγειονομικόν σάκκον, να βγάλει την ταινίαν και να 
επιδέσει τον τραυματίαν. Αφού έγινε και αυτό, πετά τον 
σχοινοκαθαρτήρα του και λέγει στον νοσοκόμο να δέσει 
τους συντρόφους του. Έτσι δεμένους, χωρίς όπλα, τους 
διατάσει να προχωρήσουν, χωρίς καλά καλά να ξεύρη 
και ο ίδιος πού θα τον έβγαζεν αυτή η περιπέτεια.

Έτσι αφού επροχώρησαν αρκετά, τους διέταξε κά-

που να σταματήσουν μέσα στη χαράδρα, αυτός δε, με το 
εχθρικόν οπλοπολυβόλον, το οποίον εφρόντισε να πάρη 
επερίμενεν εις το χείλος της χαράδρας με την κάννην 
στραμμένην προς αυτούς, οι οποίοι φυσικά αντελήφθη-
σαν το κόλπο του έλληνος, αλλά ήτο πλέον αργά. Όμως 
η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, διότι ενώ εσκέπτετο περί 
του πρακτέου, αίφνης βλέπει να ξεπροβάλει από το βά-
θος ένας έφιππος ακολουθούμενος από το τμήμα του, 
ήτο ο μακαρίτης ταγματάρχης Μαντούβαλος, ο οποίος 
όταν επλησίασε και ήκουσε το καταπληκτικό κατόρθω-
μα του Θασίτη, συγκέντρωσε το τάγμα του και αφού 
τους είπεν, εν συντομία, τι είχε συμβή, τους παρώτρυνε 
να πιάσουν ο καθένας από αυτούς, όχι από 7 αλλά από 
1 στρατιώτην του εχθρού και θα ήτο ευχαριστημένος.  
Την παρούσαν ιστορίαν θα ενθυμήται ασφαλώς και ο 
νυν επιτελάρχης του Γ΄. Σ. Σ. ταξίαρχος κ. Καραβέλλας, 
διοικητής τότε του 1ου λόχου του 1/66 τάγματος Σού-
μπαση, καθώς και ο κ. Αρ. Αναγνωστόπουλος, έφεδρος 
Ανθυπολοχαγός τότε διοικητής της 2ας διμοιρίας του 
ίδιου με εμέ λόχου και νυν διευθυντής της «βιοχρώμ»». 
(τηρήθηκε η ορθογραφία του δημοσιεύματος)

ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Για τις γιορτές των Χριστουγέννων το Δ.Σ. προτείνει  η πράξη αλληλεγγύης προς τους συνανθρώ-

πους μας που έχουν ανάγκες να εκφρασθεί εφέτος όχι με κατάθεση χρημάτων, αλλά με προσφορά 
αποκλειστικά τροφίμων και άλλων ειδών που μπορεί ο κάθε δυνάμενος να φέρνει στα γραφεία του 

Συλλόγου από σήμερα μέχρι 23 -12-2013. 
Τα γραφεία όπως είναι γνωστό λειτουργούν κάθε Δευτέρα-Πέμπτη 5-9 μ.μ. 

και την Παρασκευή 10-2 μεσημέρι. 
Το τηλέφωνο είναι 2310323839.

Τα παραλαμβάνουμε και από το σπίτι αν πρόκειται για ικανή ποσότητα.
Τα τρόφιμα δεν πρέπει να  είναι νωπά ούτε να θέλουν ψυγείο. Και όλα τυπωποιημένα. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: κουτιά με γάλα,, ρύζι, μακαρόνια, όσπρια, ζάχαρη, σαπούνια, απορρυπαντικά, καφές, 
σοκολατοειδή κ.λ.π.

Ενημέρωση προς τους συνεργάτες του περιοδικού
Οι εργασίες που έχουν σταλεί και δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα φυλάσσονται στο 

αρχείο του Περιοδικού για τα επόμενα τεύχη. Εργασίες δημοσιευμένες ή μή δεν επιστρέφονται.
Υπενθυμίζεται  ότι ο χρόνος δημοσίευσης ενός κειμένου δεν προσδιορίζεται από την ημε-

ρομηνία κατάθεσης στο περιοδικό αλλά από τη χρησιμότητά του, την επικαιρότητά του, το μέ-
γεθος, τις ανάγκες του περιοδικού κ.λ.π.
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Ο Μακεδονικός Αγώνας διεξήχθη κυρίως 
μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων στην τουρκοκρατούμε-
νη Μακεδονία. Κράτησε, σε διάρκεια, περίπου 40 χρόνια, 
από το 1870-1908 και πέρασε από τρεις κύριες φάσεις: 
την πρώτη, της προπαγανδιστικής δράσης των ξένων 
κομιτάτων, που φθάνει ως το 1897, τη δεύτερη, της τρο-
μοκρατικής δράσεως του βουλγαρικού κομιτάτου, από το 
1897-1904, και την τρίτη, του κυρίως Μακεδονικού Αγώ-
να, της ενόπλου δηλαδή αναμετρήσεως του ελληνισμού με 
το βουλγαρισμό και άλλα έθνη, που διήρκεσε από το 1904 
έως το 1908.

Τη 10ετία του 1860 οι Βούλγαροι επίσκοποι Αυξέντιος 
και Ιλαρίων ενισχυόμενοι από το Ρώσο πρεσβευτή στην 
Κωνσταντινούπολη Ιγνάτιεφ θέτουν στον Πατριάρχη ωμά 
το θέμα της συστάσεως ανεξάρτητης Βουλγαρικής Εκκλη-
σίας. Το Πατριαρχείο αντιδρά. Μετά την έκρηξη της κρητι-
κής επανάστασης το έτος 1866 η Τουρκία, για να εκδικηθεί 
την Ελλάδα, δέχεται το Μάρτιο του 1870 την ίδρυση της 
Βουλγαρικής Εξαρχίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Μετά τη δημιουργία της ανεξάρτητης Βουλγαρικής 
Εξαρχίας η Ρωσία πιέζει την Τουρκία, για να παραχωρή-
σει στους Βούλγαρους ανεξαρτησία.

Η Ρωσία έπειτα από διάφορα προσχήματα κήρυξε τον 
Απρίλιο του 1877 τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Είναι 
ο γνωστός Ρωσοτουρκικός Πόλεμος. Οι Τούρκοι νική-
θηκαν και ο ρωσικός στρατός έφθασε στα πρόθυρα της 
Κωνσταντινούπολης, στο προάστειο Άγιος Στέφανος. 

Με την επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων η Ρωσία 
δεν προχώρησε προς τον Ελλήσποντο, η Τουρκία ανα-
γκάστηκε να υπογράψει στις αρχές του 1878 υποτιμητική 
συνθήκη, τη γνωστή ως Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. 
Με τη συνθήκη αυτή δημιουργούνταν από το μηδέν μια 
μεγάλη Βουλγαρία, η οποία περιελάμβανε σχεδόν όλη τη 
Μακεδονία, πλην Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,  και μέ-
ρος της Θράκης. Η συνθήκη αυτή ανατράπηκε, εν πολ-
λοίς με τη Βερολίνειο Συνθήκη το ίδιο έτος.

Το 1878 είναι καθοριστικό για τη Βουλγαρία και τον ελ-
ληνισμό της Μακεδονίας και Θράκης. Οι Βούλγαροι ιδρύουν 
αρχιεπισκοπές και αρχίζουν να προσηλυτίζουν, στην αρχή οι-
κειοθελώς και αργότερα με τη βία, Έλληνες στην Βουλγαρι-
κή εκκλησία. Αυτό κράτησε ως το 1897 (πρώτη περίοδος).

Επειδή η μέθοδος αυτή δεν είχε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα, αρχίζει ένας τρομερός και απηνής διωγμός 
από τις βουλγαρικές συμμορίες εναντίον των Ελλήνων 
και μάλιστα εναντίον ιερέων, δασκάλων και προυχόντων, 
που δε δέχονται να προσχωρήσουν στη Βουλγαρική Εκ-
κλησία. Στη δεύτερη αυτή περίοδο συμμετέχει επίσημα η 
βουλγαρική κυβέρνηση, ενώ η ελληνική, παρά τις εκκλή-
σεις και τις ελληνικές διαμαρτυρίες, δεν αντιδρά.

Αντιδρούν όμως μόνοι τους οι Μακεδόνες. Έτσι έχουμε 
τα πρώτα ανταρτικά σώματα από ψυχωμένους άνδρες, που 

με την καθοδήγηση της Εκκλησίας προβάλλουν αντίστα-
ση. Ενδεικτικά αναφέρω τον Κωνσταντίνο Ρουσάνη (καπε-
τάν Κώττα) από τη Ρούλια Φλωρίνης, τον καπετάν Παύλο 
Κύρου από το Ανταρτικό, το Λάκη Πύρζα από τη Φλώρινα 
και τον καπετάν Βαγγέλη από τα Ασπρόγεια Φλωρίνης.

Ο μεγάλος πατριάρχης Ιωακείμ ο  Γ΄, πατριαρχεύων 
για τρίτη  φορά, διείδε τον κίνδυνο τον οποίο διέτρεχε 
ο ελληνισμός και πλαισίωσε τις κυριότερες μητροπόλεις 
της Μακεδονίας με ψυχωμένους και άξιους μητροπολί-
τες, όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο μητροπολίτης 
Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο μετέπειτα Σμύρ-
νης, ο Φώτιος Καλπίδης, ο μητροπολίτης Νευροκοπίου 
Θεοδώρητος και ο μητροπολίτης Μελενίκου Ειρηναί-
ος, μετέπειτα Κασσανδρείας.

Ένα πλήθος εξάλλου από ιερείς, δασκάλους και 
προύχοντες στα διάφορα επαρχιακά κέντρα και στην 
ύπαιθρο χώρα της Μακεδονίας αντέδρασε σθεναρά από 
την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού 
του πληθυσμού της, οι περισσότεροι πληρώνοντας την 
αντίδρασή τους με την ίδια τη ζωή.

Λόγω του κινδύνου που διέτρεχε ο ελληνισμός της Μα-
κεδονίας εκ μέρους των Βουλγάρων ανάγκασε ορισμένους 
τοπικούς παράγοντες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η πρώτη συστηματική οργάνωση του ελληνισμού της 
Μακεδονίας έγινε από τον πρωτοπόρο Μακεδονομάχο 
Ίωνα Δραγούμη, που υπηρετούσε τότε (1902), ως υπο-
πρόξενος Μοναστηρίου. Το 1904 προέβη στην ίδρυση 
του σωματείου «ΑΜΥΝΑ». Παρόμοιες επιτροπές είχαν 
σχηματιστεί σε πολλές πόλεις και χωριά της Δυτικής και  
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του Μοναστηρίου.

Στην Αθήνα την εποχή εκείνη γίνεται η σύσταση 
ενός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΟΜΙΤΑΤΟΥ» με πρόεδρο 
το διευθυντή της εφημερίδας «ΕΜΠΡΟΣ» Δημήτριο 
Καλαποθάκη, καθώς και άλλων οργανώσεων, όπως ο 
«ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», που 
είχε συγκροτηθεί με ενέργειες του εκ Χαλκιδικής κατα-
γομένου Θεοχάρη Γερογιάννη και του αδελφού του.

Το έτος 1904 η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να αφυ-
πνίζεται και να λαμβάνει διάφορα μέτρα. Έτσι τοποθε-
τείται πρόξενος Θεσσαλονίκης ο Λάμπρος Κορομηλάς, 
οξυδερκής πολιτικός και πατριώτης, και στο Μοναστήρι 
ο Δημήτριος Καλλέργης. Αποστέλλονται στη Μακε-
δονία αξιωματικοί για τη μελέτη της καταστάσεως. Η 
πρώτη αποστολή αποτελέστηκε από τους: 1. λοχαγό 
Αλέξανδρο Κοντούλη 2. υπολοχαγό Αναστάσιο Πα-
πούλια 3. ανθυπολοχαγό Γεώργιο Κολοκοτρώνη και 4. 
ανθυπολοχαγό Παύλο Μελά.

Ακολούθησαν κι άλλες αποστολές. Τα προξενεία ενι-
σχύθηκαν με αξιωματικούς που ανέλαβαν το ρόλο του 
οργανωτή. Άλλοι αξιωματικοί με διάφορα προσχήματα 
(ως δάσκαλοι, εμπορικοί αντιπρόσωποι, γιατροί και τα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ 
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. 



13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

παρόμοια) εγκαταστάθηκαν ως εθνικοί πράκτορες σε δευ-
τερεύοντα κέντρα (π.χ ο πατέρας του Χρήστου Λαμπράκη 
Δημήτριος Λαμπράκης υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Φλά-
μπουρο Φλωρίνης). Την άνοιξη του 1904 στη Μακεδονία 
βρίσκονταν πάνω από είκοσι βουλγαρικές συμμορίες. Οι 
περισσότερο τρομοκρατούμενες περιοχές ήταν οι επαρχίες 
Μοναστηρίου, Φλωρίνης και Καστοριάς.

Το πρώτο οργανωμένο σώμα από την ελεύθερη Ελ-
λάδα ήταν του Ευθυμίου Καούδη, αποτελούμενο από 14 
άνδρες. Πέρασε τα ελληνοτουρκικά σύνορα  το δεύτερο 
δεκαήμερο του Αυγούστου του 1904 κοντά στο Αγιό-
φυλλο Τρικάλων και έφτασε στο Κωσταράζι Καστοριάς.

Δεύτερο οργανωμένο σώμα από την ελεύθερη Ελλά-
δα είναι το σώμα του Παύλου Μελά, το οποίο ακολού-
θησε το σώμα του Καούδη μετά από λίγες ημέρες και 
στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα σώματα.

Η μάχη του Ανταρτικού
Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά, 13-10-1904, την 

αρχηγία των διαφόρων σωμάτων της περιοχής Βιλαετί-
ου Μοναστηρίου αναλαμβάνει ο ανθγός Πεζικού Γεώρ-
γιος Κατεχάκης (καπετάν Ρούβας).

Μετά την επιχείρηση κατά του Σκλήθρου το μεν 
σώμα του Πούλακα έφυγε στη Δροσοπηγή, τα δε σώ-
ματα των Κατεχάκη και Καούδη προς το Γέρμα. Από το 
Γέρμα, μετά κοπιώδεις πορείες και υπό δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες, έφτασαν στις 25 Νοεμβρίου 1904 στο 
Ανταρτικό κι εκεί ξεκουράστηκαν επί τρεις ημέρες.

Την 29η Νοεμβρίου 1904, ενωμένες συμμορίες του 
Μήτρου Βλάχου και του Καρσάκωφ, έχοντας ασφαλείς 
πληροφορίες, κατέλαβαν το δυτικά του Ανταρτικού 
ύψωμα Γιάμισε (υψ.1310) και οχυρωμενοι εκεί προσπα-
θούσαν να προκαλέσουν τα ελληνικά σώματα σε μάχη. 
Ο ύπουλος σκοπός τους ήταν προφανής: εάν δέχονταν 
την πρόκληση, κινδύνευαν να βρεθούν μεταξύ τριών 
πυρών: των δικών τους από τα βόρεια, του τουρκικού 
λόχου του Πισοδερίου και του τουρκικού λόχου του 
Μακροχωρίου. (Μια μικρή παρένθεση: ο Μήτρο Βλάχος, 
αρβανιτόβλαχος από τα μέρη της Πλιάσας της Αλβανί-
ας, ήταν αγελαδάρης στο χωριό Μακροχώρι των Κορε-
στίων. Όταν εμφανίστηκε η συμμορία του Πετρώφ, ο 
Μήτρο κατατάχτηκε σ’ αυτήν και από τότε έγινε όργανο 
της βουλγαρικής προπαγάνδας, για να εξελιχθεί αργό-
τερα αρχηγός της περιοχής. Η συμμορία του υπήρξε η 
πλέον αιμοδιψής και έκανε εναντίον του ελληνισμού τα 
πλέον φρικαλέα εγκλήματα. Το Μήτρο τον συναντούμε 
και στο θάνατο του Παύλου Μελά).

Ο Κατεχάκης συγκάλεσε σε ένα σπίτι του Ανταρτικού 
σύσκεψη των οπλαρχηγών και αποφάσισε τελικά   ν α 
επιτεθεί κατά των κομιτατζήδων. Το σχέδιο που κατήρ-
τισε προέβλεπε: μια ομάδα υπό τον ανθγό Καραβίτη θα 
ακολουθούσε το ρέμα προς Πισοδέρι μέχρι τα Μεγάλα 
Λειβάδια και από εκεί, στρίβοντας αριστερά, θα έφτανε 
στα νώτα των κομιτατζίδων. Μια άλλη ομάδα υπό τον 
Γύπαρη θα έπιανε τον αυχένα Πρεβάλι. Έτσι θα αποκό-
πτονταν οι υποχωρήσεις των Βουλγάρων προς Σφήκα 
και Πρέσπα. Μια τρίτη ομάδα υπό τον Σημανίκα θα 
εγκαθίστατο στην ανατολική πλευρά του Ανταρτικού, 
για να εμποδίσει τουρκική ενέργεια από το Μακροχώρι 
και ιδίως του Πισοδερίου. Τέλος όλη η υπόλοιπη δύναμη 

θα επετίθετο κατά μέτωπο εναντίον των οχυρωμένων 
στο ύψωμα Γιάμισε κομιτατζήδων.

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή το πρωί της 30ης Νο-
εμβρίου 1904. Μαζί με του αρχισυμμορίτες Μήτρο, Βλά-
χο και Καρσάκωφ συνέπρατταν και οι ομάδες του Γκέρο 
Ρεβάνα και του Γκαβού. Οι Βούλγαροι αριθμούσαν πάνω 
από εβδομήντα κομιτατζήδες, τα δε σώματα των Κατε-
χάκη και Καούδη δεν ξεπερνούσαν τους τριάντα πέντε 
άνδρες. Τον Κατεχάκη και τον Καούδη, που επιτέθηκαν 
κατά του υψώματος Γιάμισε οι κομιτατζήδες τους υποδέ-
χτηκαν με καταιγισμό πυρός.

Η μάχη διήρκεσε αρκετές ώρες και υπήρξε αμφίρρο-
πη. Ο κρότος των όπλων έφθανε ως το Πισοδέρι. Στο 
κρίσιμο σημείο της μάχης ο Παπασταύρος Τσάμης ξε-
σηκώνει τους Πισοδερίτες, που προχωρούν προς το 
Ανταρτικό. Με την επέμβαση των Πισοδεριτών η μάχη 
είχε κριθεί υπέρ των ελληνικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας 30 Νοεμβρίου προς 1 
Δεκεμβρίου μπήκε στο Ανταρτικό ο τουρκικός λόχος 
του Πισοδερίου και κατόπιν τούτου τα ανταρτικά σώ-
ματα των Κατεχάκη και Καούδη εγκατέλειψαν το χωριό 
και πριν ξημερώσει κατευθύνθηκαν στο λημέρι της Αγί-
ας Τριάδος Πισοδερίου.

Βέβαιο είναι ότι στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν 12 κομιτα-
τζήδες κι από τους Έλληνες υπήρξε μόνον ένας τραυματίας.

Η μάχη του Ανταρτικού ήταν μια από τις πρώτες με-
γάλες μάχες μεταξύ ελληνικών σωμάτων και βουλγαρι-
κών συμμοριών. Γέμισε με θάρρος και εμπιστοσύνη τις 
ψυχές των κατοίκων.

Ο Μακεδονικός Αγώνας είναι ο ωραιότερος αγώνας 
της νεότερης Ελλάδας, αγώνας που τον έκαναν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι της Μακεδονίας, συνεπικουρούμενοι από τους 
λίγους, αλλά γενναίους άνδρες της νότιας  Ελλάδας.

Ο δημοσιογράφος Νικόλαος Μέρτζος σε μια ομιλία 
του είχε πει: «Το 1821 η Μακεδονία συνέδραμε την Επανά-
σταση με αρκετούς Μακεδόνες και το 1904-1908 η νότια 
Ελλάδα ξεπλήρωσε το χρέος της προς τη Μακεδονία».

Ο Ίων Δραγούμης θεωρείται ο πρώτος οργανωτής 
του ελληνισμού προς αντίδραση στα βουλγαρικά σχέ-
δια. Στο βιβλίο του «Μαρτύρων και ηρώων αίμα» μετα-
ξύ άλλων γράφει «ελευθερώσατε τη Μακεδονία για να 
σώσει την Ελλάδα».

Ο Παπασταύρος Τσάμης εκτός από διαπρύσιος κή-
ρυκας του Ευαγγελίου υπήρξε και φλογερός πατριώτης. 
Αυτός ήταν που έθαψε το κεφάλι του Παύλου Μελά στο 
παρεκκλήσι του Αγ. Χαραλάμπους στο Πισοδέρι.

Το καταφύγιο των ελληνικών ανταρτικών σωμάτων 
ήταν τα χωριά Κωσταράζι, Γέρμα, Νυμφαίο, Πισοδέρι, 
Δροσοπηγή, Ανταρτικό, Φλάμπουρο κ.ά.

Κατά τους υπολογισμούς του αρχηγού του Μακε-
δονικού Αγώνα Παύλου Γύπαρη, οι επιζήσαντες του 
αγώνος ένοπλοι αγωνιστές ανέρχονται σε 4.500, οι δε 
φονευθέντες άνω των 2.000.

Το μεγαλύτερο φόρο αίματος στον αγώνα εκείνο 
τον πλήρωσε, ύστερα από τη Μακεδονία (362 άτομα), η 
Κρήτη με 136 νεκρούς.

Το όνομα των Μακεδονομάχων, των νεοτέρων προμά-
χων της ακατάλυτης ελληνικής ιδέας, ας είναι ευλογημένο. 
Η ευγνωμοσύνη του Έθνους προς αυτούς θα είναι αιώνια.-
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Πολλές φορές παρακολουθώντας τις συζητή-
σεις των γεροντότερων του χωριού, διανθισμένες με 
τα κατορθώματα του καθενός στους διάφορους πολέ-
μους, που ταλάνισαν το ελληνικό κράτος τον 20ο αιώ-
να, άκουγα να αναφέρεται μεταξύ άλλων ένα περίεργο 
όνομα, πρωτάκουστο στα αυτιά ενός παιδιού του δημο-
τικού, Μελχισεδέκ. Όλοι τους, όταν έκαναν λόγο για το 
συγκεκριμένο πρόσωπο, μιλούσαν με νοσταλγία και σε-
βασμό ενθυμούμενοι τις ευεργεσίες που δέχτηκαν από 
τον ανωτέρω κληρικό κατά τη διάρκεια της στρατιωτι-
κής τους θητείας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Ο Μελχισεδέκ Μακρής ή Γούτας 
του Θεοδώρου γεννήθηκε στα Δου-
μπιά το 1869. Σε μικρή ηλικία έμεινε 
ορφανός από πατέρα, με αποτέλεσμα 
η μητέρα του να συνάψει δεύτερο 
γάμο στο Αδάμ Θεσσαλονίκης, όπου 
ο Μελχισεδέκ πέρασε το παιδικά του 
χρόνια. Γύρω στα 1890 μετέβη στη 
μονή Βατοπαιδίου, εκεί ενδύθηκε το 
μοναχικό σχήμα. Στα τέλη της δεκα-
ετίας του 1890 ταξίδεψε στους Αγίους 
Τόπους, ενσωματώθηκε στην αδελ-
φότητα του Παναγίου Τάφου και του 
ανατέθηκε η διακονία στον ναό του 
Σπηλαίου της Βηθλεέμ. Άγνωστο πα-
ραμένει το διάστημα της εκεί διαμονής 
του. Ένα δημοσίευμα της εφημερίδας 
Φωνή της Χαλκιδικής (31-5-1936) 
αναφέρει τα εξής, «Εθνικός λέων. 
Πρώτος εις τας εθνικάς τρικυμίας 
και προσπαθείας… Η δράσις του 
εις τα Ιεροσόλυμα ως φρουρού του Παναγίου Τάφου 
και Ιερού Σπηλαίου της Βηθλεέμ υπήρξεν εθνικοτά-
τη και μεγαλειώδης. Οι αποπειραθέντες καταπάτησιν 
των επί του Ιερού Σπηλαίου Γεννήσεως δικαιωμάτων 
της Ελληνικής Ορθοδοξίας έλαβον πικροτάτην πεί-
ραν της γεναιοψυχίας του αρχιμανδρίτου Μελχισεδέκ 
Μακρή. Εβάφησαν μεν με αίμα αι βαθμίδες της μιας εκ 
των κλιμάκων των οδηγουσών εις το Ιερόν Σπήλαιον 
της Γεννήσεως, αλλά τα δικαιώματα του Πατριαρχείου 
διεσώθησαν. Τότε εξηναγκάσθη να φύγει κρυφά εξ Ιε-
ρουσαλήμ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολιν». Από τότε 
φάνηκε ο ένθερμος ζήλος του για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων της πατρίδας. Ακολούθησε η γνωριμία του 
με τον μητροπολίτη Καισαρείας Ιωάννη Αναστασιάδη 
(1833-1902), ο οποίος εκτιμώντας τον χαρακτήρα του 
τον πήρε μαζί του στην Καισάρεια και τον χειροτόνησε 
διάκονο. Στην ιστορική πόλη της Μικράς Ασίας ο Μελ-
χισεδέκ, αφού παράλληλα φοίτησε στην εκεί Ροδοκα-

νάκειο Σχολή, παρέμεινε για μια εξαετία. Ήταν η εποχή 
που ο Βουλγαρικός επεκτατισμός βρισκόταν σε πλήρη 
ανάπτυξη στην περιοχή της Μακεδονίας. 

Μετά τον θάνατο του μητροπολίτη Καισαρείας το 
1902 ο ιεροδιάκονος πλέον Μελχισεδέκ μετέβη στην 
Αθήνα, εκεί γράφτηκε στο Γ΄ γυμνάσιο και ήρθε σε επα-
φή με επιφανείς Μακεδόνες των Αθηνών, μέλη του Κε-
ντρικού Μακεδονικού Συλλόγου, επιφορτισμένου με την 
οργάνωση του αγώνα στη Μακεδονία. Ακολουθώντας 
τις οδηγίες του Συλλόγου επέστρεψε για κάποιο διά-
στημα στη Μακεδονία λειτουργώντας ως πράκτορας Βˊ 

τάξεως. Μετέφερε όπλα, καθοδηγούσε 
ένοπλα σώματα και στρατολογούσε 
Μακεδόνες για την ένοπλη άμυνα της 
πατρίδας του. Ήταν η εποχή (1904-
1908) κατά την οποία ο Μακεδονικός 
αγώνας βρισκόταν στο αποκορύφωμά 
του. Γύρω στο 1910 τον εντοπίζουμε 
στις πηγές ως φοιτητή της Θεολογί-
ας στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο 
Αθηνών, μάλιστα στα πρακτικά της Συ-
γκλήτου του πανεπιστημίου καταγρά-
φεται ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ του 
Μελχισεδέκ και κάποιου φοιτητή από 
τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με μια επιστολή του προς 
τη μονή Βατοπαιδίου, τον Οκτώβριο 
του 1912 βρισκόταν στη Χαλκιδική και 
ενίσχυε τις προσπάθειες των προσκό-
πων για την απελευθέρωση της περι-
οχής. Μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος 
σε μια μάχη στον Χολομώντα και στη 
γνωστή σύγκρουση με τους Τούρκους 

στα Ρεσιτνίκια (Άγιο Πρόδρομο). Με την έναρξη των 
Βαλκανικών πολέμων κατατάχτηκε ως εθελοντής, στρα-
τιωτικός ιερέας, στην πρώτη γραμμή του πυρός, στην 
ονομαστή VΙˊ μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο 
Δελαγραμμάτικα (1853-1938). Παραβρέθηκε στις μεγα-
λύτερες μάχες του Ελληνικού με τον Βουλγαρικό στρα-
τό, στην Άνω Τζουμαγιά, στον Λαχανά, στην Κρέσνα. 
Στη Άνω Τζουμαγιά μάλιστα κάποια στιγμή λόγω έλλει-
ψης πολεμοφοδίων αναγκάστηκε να αμυνθεί με πέτρες 
εναντίον κάποιου Βουλγαρικού σώματος. Στις συγκε-
κριμένες μάχες, εκτελώντας χρέη ιερέα της μεραρχίας, 
του έλαχε ο κλήρος να κηδέψει τους μεγάλους ήρωες 
του Β΄Βαλκανικού πολέμου, τον ταγματάρχη Ιωάννη 
Βελλισαρίου (1861-1913) στην Κρέσνα και τον ταγμα-
τάρχη (ελευθερωτή της Χαλκιδικής το 1912) Γεώργιο 
Κολοκοτρώνη (1866-1913) στη Τζουμαγιά. 

Με το πέρας των Βαλκανικών πολέμων εντάχθηκε 

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ ΜΑΚΡΗΣ
ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αρχαιολόγος
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επίσημα στον Ελληνικό στρατό ως στρατιωτικός ιερέας. 
Ωστόσο ο δυναμικός χαρακτήρας και η φιλοπατρία του 
τον ενέπλεκαν συχνά σε περιπέτειες. Έτσι το 1916 συμ-
μετείχε στα «Κονδυλικά» με αποτέλεσμα τον Απρίλιο 
του 1917 να καταδικαστεί με άλλους Χαλκιδικιώτες από 
το έκτακτο στρατοδικείο Χαλκιδικής, ως φιλοβασιλικός, 
σε δεκαετή κάθειρξη. Αρχικά εγκλείστηκε στις φυλακές 
του Επταπυργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί μην αντέχο-
ντας να βλέπει τους 600 κρατουμένους να στερούνται 
εκτός από την ελευθερία τους και τη λειτουργική ζωή 
της Εκκλησίας, αποφάσισε να χτίσει ναό. Έτσι με τη βο-
ήθεια φίλων και με εράνους κατόρθωσε να κατασκευ-
αστεί ένα παρεκκλήσι τιμώμενο στο όνομα του Αγίου 
Ελευθερίου. Την πρώτη λειτουργία πραγματοποίησε 
το Πάσχα του 1918 συγκινημένος βλέποντας τους τρο-
φίμους της φυλακής να κοινωνούν των αχράντων μυ-
στηρίων. Στο Επταπύργιο ο Μελχισεδέκ έμεινε έως τις 
αρχές του καλοκαιριού του 1918, όταν αποφασίστηκε η 
μεταφορά του στις φυλακές της Αίγινας. Η αποφυλάκι-
σή του πραγματοποιήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στα 
τέλη του 1918. Κατόπιν επέστρεψε στην υπηρεσία του 
στον στρατό και παραβρέθηκε σε διάφορες μονάδες της 
επικράτειας από την Κόρινθο έως το Διδυμότειχο. Τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε ως εφημέριος 
του Γˊ Σώματος Στρατού στο ναό των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στη Θεσσαλονίκη, όπου απεβίωσε 

τον Αύγουστο του 1939. 
Ο Μελχισεδέκ Μακρής πέρα από την εθνική του δρά-

ση κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς 
πολέμους, δεν σταμάτησε ποτέ να τιμά με την παρουσία 
και το έργο του τη Χαλκιδική. Εκατοντάδες Χαλκιδικι-
ώτες στρατιώτες δέχτηκαν στη Θεσσαλονίκη τις ευερ-
γεσίες και τη βοήθεια του. Δεν δίσταζε να ταπεινώνεται 
ο ίδιος στους στρατηγούς και στους επιτελείς του Γˊ 
Σώματος Στρατού προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιο 
φαντάρο από την πατρίδα του. Η πολιτεία τον τίμησε 
με τρία παράσημα ανδρείας για τις υπηρεσίες του. Στα 
τέλη της ζωής του το 1934, το 1938 αλλά και παλαιότερα 
υπήρξε υποψήφιος επίσκοπος των μητροπόλεων Αρδα-
μερίου και Δράμας. Η αγαθή ανάμνηση του προσώπου 
του διατηρήθηκε έως σήμερα στα Δουμπιά στη σκέψη 
των τελευταίων που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν 
στο αˊ μισό του 20ου αιώνα. Το όνομά του σώζεται σε 
δύο εικόνες της Αγίας Παρασκευής Δουμπιών καθώς και 
σε ένα Ευαγγέλιο που φέρει την ενθύμηση «Διδυμότειχο 
1918». Μια πιο ενδελεχής έρευνα σχετικά με το πρόσω-
πό του θα διαφωτίσει περεταίρω πολλές άγνωστες πτυ-
χές αυτού του ευπατρίδη της Χαλκιδικής1.          

1. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους Δ. Κύρου και Κ. Χιούτη για 
την προσφορά αδημοσίευτων στοιχείων σχετικών με τον Μελχισεδέκ 
Μακρή.

*  *  *

Πέρασαν ακριβώς 192 χρόνια από τότε που μια 
χούφτα Κασσανδρινοί μαχητές όρθωσαν τα στήθη τους 
μπροστά στις χιλιάδες πάνοπλου Τούρκικου στρατού 
σε μια ύστατη προσπάθεια να προστατέψουν την όμορ-
φη Κασσάνδρα από τη φωτιά και το σίδερο. Η αντίστα-
σή τους αυτή μετά από εξάμηνο άνισο αγώνα κατέλη-
ξε, ως γνωστόν, στο «χαλασμό» της Κασσάνδρας, όπως 
προσφυώς ονομάστηκε η μεγάλη καταστροφή που ακο-
λούθησε. Χρέος ιερό επιβάλλει τα ανδραγαθήματα και 
η θυσία αυτών των αιδήμων προπατόρων μας να γί-
νουν ευρύτερα γνωστά, γιατί πράγματι αποτελούν λα-
μπρή σελίδα της ιστορίας μας. Ήταν θυσία ανέκφραστου 
μεγαλείου και δυνάμεως ψυχής με μέγιστη σημασία για 
την πορεία της τότε επανάστασης του έθνους που ζη-
τούσε τι άλλο: λευτεριά και μόνο λευτεριά. Η Κασσάν-
δρα και η Χαλκιδική γενικότερα, περιοχή Ελληνικότατη 
από την αυγή της ιστορίας, με μεγάλη Ελληνοχριστιανι-
κή παράδοση, ανέμενε ανυπόμονα το σύνθημα της εξέ-
γερσης του Έθνους, με το οποίο θα πρόβαλε: «της λευ-

τεριάς το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα να 
φέρει.» Στις 23 Μαρτίου 1821 έφθασε στο Άγιο Όρος ο 
φλογερός πατριώτης Εμμανουήλ Παππάς, με πλοίο γε-
μάτο πολεμοφόδια, με σκοπό να ετοιμάσει την επανά-
σταση στη Μακεδονία γενικότερα. Στις 16 Μαΐου 1821, 
τη νύχτα, συνελήφθηκε και  δολοφονήθηκε από τους 
Τούρκους, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Πολυγύ-
ρου, Κύρκος Παπαγεωργάκης. Η άγρια αυτή δολοφο-
νία έγινε αφορμή για την έναρξη της επανάστασης κατά 
των Τούρκων κατακτητών στη Χαλκιδική. Το σύνθημα 
ήταν: «για του Χριστού την πίστη την αγία και της πα-
τρίδας την ελευθερία». Οι επαναστάτες της Β. Χαλκιδι-
κής μαζί με 2000 αγιορείτες μοναχούς, υπό τον Ε. Παπά 
και με 200 άλλους μαχητές, από τη Σιθωνία και την Κασ-
σάνδρα, υπό τον Κασσανδρινόν καπετάνιο Στάμο Χάψα, 
προελαύνοντες νικηφόρα, έφθασαν σχεδόν προ των πυ-
λών της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή όμως των Βασιλι-
κών συνάντησαν ισχυρές Τούρκικες δυνάμεις, οργανω-
μένες υπό τον Μπαϊράμ Πασά. Στην περιοχή αυτή έγινε 

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ «ΧΑΛΑΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 1821

ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ι. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης



16

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 17ο

φονικότατη μάχη, όπου σκοτώθηκε ο καπετάν Χάψας 
και πολλοί άλλοι μαχητές. Οι επαναστάτες της Χαλκιδι-
κής, μετά το γεγονός αυτό υποχώρησαν, αήττητοι ψυχι-
κά, στη Χερσόνησο της Κασσάνδρας και μετέβαλαν τα 
στενά της Ποτιδαίας σε νέες Θερμοπύλες. Ο Ε. Παππάς 
πρωτοστατεί στην οργάνωση εδώ της άμυνας με συνερ-
γάτη τον οπλαρχηγό Ιωάννη Χατζηχριστοδούλου (με-
γάλο Γιαννιό), έμπορο από τη Βάλτα. Ζητούν ενισχύ-
σεις από τους Υδραίους και τον Υψηλάντη. Ήρθαν από 
τον Όλυμπο οι οπλαρχηγοί: Διαμαντής, Μπίνος και Λι-
αλόπουλος με 600 πολεμιστές. Σκάφθηκε το μέρος της 
ξηράς, πλάτους 1200μ. περίπου, και ενώθηκαν έτσι οι 
δύο θάλασσες, Θερμαικός και Τορωναίος κόλπος. Έγι-
ναν χαρακώματα, στήθηκαν φράγματα και προτειχίσμα-
τα. Οι γυναίκες φρόντιζαν για τον επισιτισμό και την 
περίθαλψη των τραυματιών. Ένα ακούραστο μελισσολόι 
ανεπηρέαστο από ό,τι είχε συμβεί επιδίδεται με αυτοθυ-
σία στον αγώνα συνεπαρμένο από το όραμα της εθνι-
κής λευτεριάς. Οι Τούρκοι παρά τις αλλεπάλληλες  προ-
σπάθειές τους δεν μπόρεσαν να περάσουν. Κατά το 1ο 
10ήμερο του Ιουνίου οι Έλληνες μαχητές παρέσυραν, 
κοντά στον Ισθμό, σε ενέδρα τον καταστροφέα των Βα-
σιλικών, Αχμέτ Μπέην, και του προκάλεσαν σημαντικές 
απώλειες, κυριεύοντας μάλιστα και πολεμικές σημαίες 
αλλά και αρκετά πυρομαχικά. Την άλλη μέρα απέκρου-
σαν, με απαράμιλλο θάρρος, ύστερα από 7ωρη μάχη, 
επίθεση 2000 Τούρκων ιππέων, στους οποίους και προ-
ξένησαν σοβαρές απώλειες. Οι Έλληνες μαχητές πραγ-
ματοποίησαν επίσης καταδρομική απόβαση στον Άγιο 
Μάμα, όπου ήταν η στρατιωτική διοίκηση του εχθρού. 
Περισσότεροι από 300 Τούρκοι σκοτώθηκαν στην επίθε-
ση αυτή. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β! βλέποντας την ανι-
κανότητα του Γιουσούφ Πασά της Θεσσαλονίκης τον 
αντικατέστησε με τον Μεχμέτ Εμίν που έφερε την επω-
νυμία Εμπού Λουμπούτ, δηλαδή ροπαλοφόρος. Από τις 
αρχές Νοεμβρίου ο νέος αυτός Πασάς βρέθηκε στο μέ-
τωπο. Με μικροεπιθέσεις  μελέτησε τις θέσεις των Ελ-
λήνων μαχητών και τον τρόπο αντίδρασης και άμυνάς 
τους. Στις 7 Νοεμβρίου αποστέλλει με τον Εβραίο συ-
νεργάτη του Ιωσήφ Περέζ επιστολή στους επαναστά-
τες με την οποία τους καλούσε να καταθέσουν τα όπλα 
υποσχόμενος γενική αμνηστία. Οι Έλληνες οπλαρχη-
γοί απέρριψαν με αγανάκτηση την Τούρκικη αυτή πρό-
ταση. Στη συνέχεια στις 13 Νοεμβρίου (με το νέο ημε-
ρολόγιο) οι Τούρκοι κάνουν γενική επίθεση σε όλο το 
μέτωπο. Οι Έλληνες αντέδρασαν αμέσως και  η επίθε-
ση αυτή απέτυχε. Ύστερα οι Τούρκοι έκαναν αλλεπάλ-
ληλες επιθέσεις ιππικού και πεζικού στο Ανατολικό μόνο 
τμήμα του Ισθμού. Οι Έλληνες μαχητές μετατοπίσθηκαν 
σχεδόν όλοι προς το τμήμα αυτό αφήνοντας τον μεγά-
λο Γιαννιό με λίγους μόνο μαχητές προς το Δυτικό τμή-
μα του Ισθμού. Εκείνη τη στιγμή ένα άλλο τμήμα των 
Τούρκων εφοδιασμένο με σάκους χώμα, σανίδια, βαρέ-
λια, κλαδιά και σάκους μαλλιά όρμησε και σκέπασε το 
ριχό εκεί χαντάκι που είχαν σκάψει οι Έλληνες μαχητές. 
Έτσι πέρασαν το χαντάκι τακτικά τμήματα του Τούρκι-
κου στρατού εξουδετερώνοντας τους 100 περίπου μα-

χητές του μεγάλου Γιαννιού, στράφηκαν στη συνέχεια 
προς Ανατολάς , πίσω από τους Έλληνες όπου ακολού-
θησε άγρια σύγκρουση, σώμα με σώμα, με πολλές απώ-
λειες και από τα δύο μέρη. Γιόμωσε ο τόπος αίματα γι-
όμωσε ο τόπος λέσια. Ο απολογισμός αυτού του αγώνα 
στη συνέχεια υπήρξε φρικτός.  Οι επιζήσαντες μαχητές 
υποχώρησαν, πάντοτε μαχόμενοι, προς τις παραλίες του 
Θερμαϊκού και Τορωναίου κόλπου, απόπου μαζί με πολ-
λά γυναικόπαιδα  κατέφυγαν στο Άγιο Όρος και στα νη-
σιά Ύδρα  Σκόπελο και Αίγινα. Ο δήμιος της Κασσάν-
δρας Λουμπούτ πίνει, κατά την παράδοση, τον καφέ του 
κάτω από το γερο-πλάτανο της πλατείας της Βάλτας σε 
ένδειξη φυσικά της κυριαρχίας του. Τα θηριώδη στίφη 
των μουσουλμάνων και Εβραίων ξεχύθηκαν στην όμορ-
φη Κασσάνδρα, πυρπόλησαν όλα τα χωριά, διέπρα-
ξαν ακατανόμαστα αίσχη και έσφαξαν ανηλεώς σχεδόν 
όλους τους εναπομείναντες κατοίκους. Να πως περιγρά-
φει το «χαλασμό» αυτόν ο εφημέριος της Βάλτας Πα-
παγιώργης ως αυτόπτης μάρτυρας. «Ήμουν τότε εφημέ-
ριος στη Βάλτα. Κρύφτηκα στο ταβάνι της εκκλησίας. 
Από εκεί μπόρεσα να παρακολουθήσω, επί 3 μέρες, τις 
φρικαλεότητες που γινόταν μπροστά στα μάτια μου. Η 
εκκλησία λεηλατήθηκε το ιερό μιάνθηκε. Το χωριό ήταν 
μέσα στις φλόγες. Άκουσα τους οδυρμούς και τα κλάμα-
τα των παιδιών. Τα πτώματα έφραζαν τους δρόμους του 
χωριού. Είδα τους δήμιους να αρπάζουν τα παιδιά από 
την αγκαλιά των μανάδων τους και να τα τινάζουν στον 
αέρα ή να συντρίβουν το κεφάλι τους στο καλντερίμι 
και άλλα πολλά… Το ολοκαύτωμα- χαλασμός της Κασ-
σάνδρας είχε λοιπόν ολοκληρωθεί. Η γραφική και πευ-
κόεσα Κασσάνδρα είχε μεταβληθεί σε άχαρο τοπίο εν-
διαίτημα γλαυκών και ορνέων με διεσπαρμένα εδώ και 
εκεί νεκρά σώματα αγωνιστών, άταφα και άκλαφτα. Για 
το μακάβριο τούτο έργο του ο Λουμπούτ  δέχτηκε βέ-
βαια την ευαρέσκεια του Σουλτάνου και ένα καλό έν-
δυμα κεντημένο ολόκληρο με γούνα σαμουρίου και ένα 
ξίφος αδαμαντοκόλλητο, όπως αναφέρει σχετικό φιρμά-
νι. Η θυσία όλων εκείνων των παλικαριών είναι αποδε-
κτό, ότι δεν πήγε χαμένη. Όλοι οι ειδικοί αποδέχονται 
ότι ο αντιπερισπασμός που έφερε στους Τούρκους η 
άμυνα στην Κασσάνδρα και η επανάσταση στη Χαλ-
κιδική γενικότερα ήταν σοβαρός και μακροχρόνι-
ος. Καθήλωσε επί εξάμηνο και πλέον ισχυρές Τούρ-
κικες δυνάμεις στη Χαλκιδική, μακριά δηλαδή από 
τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ν. Ελλάδας, όπου βέ-
βαια η επανάσταση «για του Χριστού την πίστη την 
αγία και της πατρίδας την ελευθερία» είχε ήδη ξε-
σπάσει. Οι πρόγονοί μας Κασσανδρινοί  με τον αγώ-
να τους αυτόν απέδειξαν έμπρακτα πως ήταν καθα-
ρόαιμοι Έλληνες. Λίγα μέρη της χώρας μας μπορούν 
να καυχηθούν ότι συμμετείχαν καθολικά στον αγώ-
να για τη λευτεριά, από τις πρώτες ακόμη μέρες της 
επανάστασης του 1821, όπως σαφώς μπορούν  εκεί-
νοι οι αγωνιστές Κασσανδρινοί. Οι αθάνατοι εκείνοι 
ήρωες-μαχητές ας γίνουν και για τις σημερινές γε-
νιές ο φάρος που θα οδηγεί σίγουρα στο δρόμο της 
ελεύθερης πάντα πατρίδας μας.                                
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Μέσα σέ ὅλη τήν πνευματική σύγχυση τῆς ἐποχῆς 
μας παρατηροῦμε ὁρισμένους διανοητές νά ἀμφισβη-
τοῦν τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί νά ἰσχυρίζονται 
ὅτι ὁ Νέος Ἑλληνισμός «κατασκευάσθηκε» τόν 19ο αἰῶνα 
καί ὅτι ἡ σχέση μας μέ τούς Ἀρχαίους Ἕλληνες καί τό 
Βυζάντιο-Ρωμανία εἶναι μύθος «ἐθνικιστικός». Βεβαίως 
στή χώρα μας ἔχουμε καί ὀρθῶς ἐλευθερία ἐκφράσεως. 
Ὅμως ἡ ἀνησυχία μας αὐξάνεται, ὅταν τέτοιες ἀνιστό-
ρητες ἀπόψεις ἐκφράζονται ἀπό συγγραφεῖς σχολικῶν 
βιβλίων καί ἀπό στελέχη πού διορίζονται σέ καίριες δη-
μόσιες θέσεις. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δογματίζουν αὐθαιρέ-
τως καί ἀγνοοῦν ἤ διαστρέφουν τίς πάμπολλες ἱστορι-
κές πηγές, οἱ ὁποῖες ἀποδεικνύουν τήν ἐθνολογική καί 
πολιτιστική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ύπενθυμίζουμε 
μερικές χρήσιμες ἱστορικές ἀλήθειες:

Μπορεῖ τό Βυζαντινό κράτος νά ἦταν πολυεθνικό καί 
ὁ Αὐτοκράτωρ νά διατηροῦσε γιά πολιτικούς λόγους 
τόν τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», ὅμως μέσῳ τῆς παιδείας 
καί τῆς γλώσσας τό κράτος διεκήρυττε τήν ἑλληνικότη-
τά του. Ἡ Αἰνειάδα τοῦ Βιργιλίου, τό ἔπος τῆς λατινικῆς 
Ρώμης, οὐδέποτε ἐδιδάχθη σἐ ὁποιαδήποτε βαθμίδα τῆς 
ἐκπαιδεύσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως μικροί καί μεγάλοι μάθαι-
ναν ἀπό στήθους τά Ὁμηρικά ἔπη. Ὀρθῶς ἡ σπουδαία 
Βυζαντινολόγος Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ τονίζει ὅτι 
τό Βυζάντιο ἦταν πολυεθνικό, ἀλλά μονοπολιτισμικό, 
διότι θεμελιώθηκε ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. 

Τό 1237, μετά τήν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως ἀπό τούς Σταυροφόρους,  ὁ Αὐτοκράτωρ τῆς Νικαίας 
Ἰωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης γράφει πρός τόν Πάπα Γρη-
γόριο Θ΄ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Αὐτοκράτορες χρη-
σιμοποιοῦν  τόν τίτλο «Βασιλεύς Ρωμαίων», ἀλλά κατάγο-
νται ἀπό τό ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων, τό ὁποῖο γέννησε 
τή σοφία τοῦ κόσμου. Προσθέτει δέ ὅτι στούς Ἕλληνες 
ἐδόθη ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἡ Πόλις καί ὅτι οἱ οἰκο-
γένειες Δούκα καί Κομνηνῶν εἶναι ἑλληνικές. (1)

Κατά τή συγκινητική τελευταία ὁμιλία του πρός τούς 
πολιορκημένους στίς 28-5-1453 ὁ Κωνσταντῖνος Πα-
λαιολόγος -ὅπως καταγράφει ὁ Φραντζῆς- χαρακτηρίζει 
τούς ὑπηκόους του ἀπογόνους Ἑλλήνων καί Ρωμαίων 
καί τήν Κωνσταντινούπολη καταφύγιο τῶν Χριστιανῶν, 
«ἐλπίδα καί χαράν πάντων τῶν Ἑλλήνων». 

Στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἡ ἑλληνική συνείδηση 
διατηρεῖται στίς ψυχές τῶν κατατατρεγμένων προγόνων 
μας χάρις κυρίως στούς ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες. Γύρω 
στό 1700 ὁ φλογερός ἱεροκῆρυξ καί Ἐπίσκοπος Κερνίτσης 
καί Καλαβρύτων Ἠλίας Μηνιάτης ὁμιλῶν στή Βενετία 
παρακαλεῖ ὡς ἑξῆς τήν Παναγία: «Ἕως πότε πανακήρατε 
Κόρη τό τρισάθλιον Γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται 
εἰς τά δεσμά μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας....». (2)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝ, ΡΩΜΗΟΣ, ΓΡΑΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
Πολιτικός Ἐπιστήμων

συνέχεια στη σελίδα 22

Κατά τήν περίοδο αὐτή χρησιμοποιοῦνται καί τά 
τρία χαρακτηριστικά ὀνόματα:Ἕλλην, Ρωμηός, Γραικός. 
Τό Γραικός στό στόμα τῶν ξένων δέν ἔχει πάντα θετική 
σημασία, ὅμως χρησιμοποιεῖται καί ἀπό πολλούς Ὀρθο-
δόξους Ἕλληνες συγγραφεῖς. Π.χ. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορείτης στά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ὀνομάζει τήν 
Ἑλλάδα Γραικία (3). Τήν σύνθεση καί τῶν τριῶν ὀνομά-
των βλέπουμε στό ποίημα «Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλε-
ως» τοῦ Ἐπισκόπου Μυρέων Ματθαίου τό 1619:

Ἀλλοίμονον, ἀλλοίμονον στό γένος τῶν Ρωμαίων....
Ὦ, πῶς ἐκαταστάθηκε τό γένος τῶν Ἑλλήνων...
Σ’ἐμᾶς εἰς ὅλους τούς Γραικούς νά ἔλθῃ τούτ’ τήν ὥρα. (4)

Οἱ Ἕλληνες ἀκόμη καί μέσα στή δυστυχία καί τή μερι-
κή ἀγραμματωσύνη -λόγῳ δουλείας- δέν λησμονοῦν τίς 
ἀρχαῖες ἑλληνικές ρίζες τους. Ἀπό τό 1529 μέχρι τό 1821 
τό δημοφιλέστερο λαϊκό ἀνάγνωσμα εἶναι «Ἡ Φυλλάδα 
τοῦ Μεγαλέξανδρου» πού θυμίζει τή δόξα τῶν Ἑλλή-
νων Μακεδόνων. Στούς νάρθηκες πολλῶν ναῶν καί 
μοναστηριῶν ζωγραφίζουν οἱ ἁγιογράφοι τούς ἀρχαί-
ους Ἕλληνες σοφούς γιά νά δείξουν στό ἐκκλησίασμα 
καί στούς μαθητές τῶν Κρυφῶν Σχολειῶν ποιά εἶναι ἡ 
πραγματική καταγωγή τους. Λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν 
Ἑλληνική Ἐπανάσταση οἱ ναυτικοί μας τοποθετοῦν στά 
πλοῖα τους ὡς ἀκρόπρωρα τά κεφάλια μεγάλων μορφῶν 
τῆς Ἀρχαιότητος, ὅπως τοῦ Θεμιστοκλέους κ.ἄ. 

Ἀλλά καί ἡ σύνδεση μέ τή βυζαντινή Ρωμηοσύνη ( ὁ 
ὅρος ἀπό τή Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη) παραμένει 
σταθερή καί διατρανώνει  τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Τά Συντάγματα τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων τοῦ Ἀγῶνος 
(1821-1827) καθιερώνουν ὡς νομοθεσία τῆς Νέας 
Ἑλλάδος «τούς νόμους τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν Αὐτοκρα-
τόρων». Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος Κυβερνή-
της τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος, θεσμοθετεῖ τήν Ἑξάβιβλο 
τοῦ Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου, ἕναν βυζαντινό κώ-
δικα τοῦ 1345, ὡς τό ἀστικό δίκαιο τῆς χώρας καί τοῦτο 
ἴσχυσε μέχρι τό 1946!  

Οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 αἰσθάνονταν ὅτι συνεχίζουν 
καί τήν ἀρχαία ἑλληνική καί τή βυζαντινή παράδοση. Σέ 
ἰταλική ἐφημερίδα τοῦ 1821 ἀναφέρονται τά λόγια τοῦ 
Ἀθανασίου Διάκου ὅτι ἀγωνίζεται «γιά τόν Χριστό καί 
γιά τόν Λεωνίδα» (5).  Καί ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
συζητῶντας μέ τόν Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον θεωρεῖ 
ἑαυτόν ὡς συνεχιστή τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
ὁ ὁποῖος οὐδέποτε συνθηκολόγησε, καί χαρακτηρίζει τό 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το 2013 ήταν μια ήρεμη χρονιά για την Ελλάδα, 
χωρίς τις σοβαρές κοινωνικοπολιτικές αναταράξεις των 
τριών προηγούμενων ετών. Παράλληλα, πολλές Ευρω-
παϊκές χώρες βίωσαν τις συνέπειες της κρίσης που για 
τους Έλληνες ξεκίνησε το 2010. Ο συνδυασμός αυτός 
είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή στη στάση των Ευρω-
παίων οι οποίοι προσέγγισαν και πάλι τη χώρα μας.

Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό, σχεδόν το 50% 
των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής 
προέρχονται πλέον από οδικό τουρισμό. Το φαινόμενο 
αυτό έχει γίνει εντονότερο τα τελευταία δύο-τρία χρό-
νια και αυτό δείχνει ότι ο οδικός τουρισμός στην Ελλά-
δα επιστρέφει σταδιακά στα προ της δεκαετίας του ‘90 
επίπεδα, όταν είχε γνωρίσει μεγάλη άνθιση.

Σε μεγάλο βαθμό οι εποχούμενοι επισκέπτες προέρ-
χονται από χώρες των Βαλκανίων- κυρίως Βουλγαρία, 
Σερβία και Ρουμανία- αλλά ολοένα και πληθαίνουν τα 
αυτοκίνητα με ιταλικές πινακίδες. Οι αφίξεις ιταλών 
τουριστών στη Χαλκιδική δεν έχουν φτάσει ακόμη στα 
επιθυμητά επίπεδα, ωστόσο έχουν αυξηθεί σημαντικά 
την τελευταία διετία. «Με την Εγνατία Οδό, η χρονική 
απόσταση Ηγουμενίτσας - Θεσσαλονίκης έχει μειωθεί 
στις 3-3,5 ώρες. Μέχρι την Ηγουμενίτσα, το ταξίδι με 
πλοίο από Μπάρι και Μπρίντιζι διαρκεί 12-16 ώρες, 
αλλά είναι πολύ άνετο, καθώς γίνεται με σύγχρονα 
πλοία» ενώ ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, σε 
συνεργασία με άλλους φορείς και οργανισμούς, ετοιμά-
ζεται να ξεκινήσει εκστρατεία προβολής της Εγνατίας 
Οδού στην ιταλική αγορά, ώστε οι τουριστικές ροές 
από τη γείτονα να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς πολλοί 
Ιταλοί δεν γνωρίζουν ακόμη πόσο κοντά στη Χαλκιδι-
κή έχει έρθει η χώρα τους, χάρη στο νέο οδικό δίκτυο.

Στη Θεσσαλονίκη και στις ακτές της Χαλκιδικής γιόρ-
τασαν τη λήξη της νηστείας του φετινού Ραμαζανιού 
εκατοντάδες τουρίστες από την Τουρκία, οι οποίοι  κατέ-
φθασαν στη Βόρεια Ελλάδα οδικώς ή αεροπορικώς.

Η τουριστική ροή από την Τουρκία εντάθηκε τον 
Αύγουστο, καθώς στις 16 του μήνα εγκαινιάστηκε επί-
σημα το μουσείο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ. 
Η αύξηση στις διανυκτερεύσεις Τούρκων τουριστών 
ανήλθε στο 40 %.

Σε βασικό πυλώνα της τουριστικής ανάπτυξης της 
Χαλκιδικής εξελίσσεται ο τουρισμός υγείας. Καθημερι-
νά, ολοένα και περισσότεροι Ρώσοι ενδιαφέρονται για 
υπηρεσίες αποκατάστασης σε συνδυασμό με μια ευχά-

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΟΥΤΖΑΣ
Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

ριστη διαμονή στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες 
από το κέντρο αποκατάστασης “Ευεξία”, το ενδιαφέρον 
των τουριστών υγείας από τη Ρωσία παρουσιάζει αύξη-
ση 200% σε σχέση με πέρσι, ενώ οι κρατήσεις κυμαίνο-
νται σε ποσοστό 150% αυξημένες σε σχέση με το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ, την περιοχή από το Μάιο μέχρι και τον Αύ-
γουστο 2013 επισκέφθηκαν οι εξής (οι εθνικότητες δεν 
κρίνονται βάσει διαβατηρίων αλλά από ποιες χώρες 
έρχονται , άρα περιλαμβάνουν και Έλληνες που διαμέ-
νουν στο εξωτερικό): 

2012 2013 % (2012-2013)
Γερμανοί 220269 223873 1,64
Ρώσοι 117539 136272 15,94
Ιταλοί 64607 64572 -0,06
Κύπριοι 79380 63852 -19,57
Άγγλοι 51920 56722 9,25
Ουκρανοί 18998 34525 81,73
Αυστριακοί 15551 21824 40,34
Τούρκοι 10745 14956 39,19
Βέλγοι 10985 9763 -11,13
Σουηδοί 10520 8610 -18,16
Ελβετοί 29386 8974 -69,47
Πολωνοί 5895 7766 31,74
Νορβηγοί 4541 6326 39,31

Για τον οδικό τουρισμό που καταλαμβάνει ίσως το 
μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων, δυστυχώς εξακο-
λουθούν να μην υπάρχουν στοιχεία. 

Ενδεικτικά, μπορούμε να πούμε ότι 1 στους 3 Τούρ-
κους ήρθε στη Χαλκιδική οδικώς, ότι οι Βούλγαροι φέ-
τος επέστρεψαν δριμύτεροι, ότι οι Σκοπιανοί, οι Σέρβοι 
και οι Ρουμάνοι είναι σταθεροί στη Χαλκιδική. Είχαμε 
οδικές αφίξεις και από πιο απομακρυσμένα κράτη όπως 
η Πολωνία, η Ουκρανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία. Αρ-
κετοί Γερμανοί και Ιταλοί έφτασαν με camper προτι-
μώντας εναλλακτικούς τρόπους διακοπών. Οι Έλληνες 
και οι Κύπριοι για 3η χρονιά ήταν εξαφανισμένοι από 
τα καταλύματα, προτιμώντας και πάλι την οικονομική 
λύση των συγγενικών εξοχικών. Αρκετοί ήταν όσοι επι-
σκεπτόταν τη Χαλκιδική μόνο για μπάνιο, χωρίς διανυ-
κτέρευση. Μεγάλος αριθμός Θεσσαλονικέων δεν έκανε 
ούτε αυτό, προτιμώντας το μπάνιο σε κοντινές παραλί-
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Αρχαιολόγος 

*  *  *

ες του νομού, όπως η Ασπροβάλτα και η Επανωμή.

Οι στόχοι μας για το 2014
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε 

και επεξεργαζόμαστε με την Διευθύντρια Marketing κα 
Σοφία Μπουρνατζή στον Τουριστικό Οργανισμό Χαλ-
κιδικής, για το 2014 στοχεύουμε στα εξής:

Ποιοτική Αναβάθμιση Υπηρεσιών: 
Αφενός η υψηλή πληρότητα των καταλυμάτων που 

δεν επιτρέπει ευελιξία διαθεσιμότητας στην προσέγγιση 
νέων αγορών και αφετέρου το χαμηλό οικονομικό επίπε-
δο των υπαρχόντων τουριστών οδηγούν σε μονόδρομο:  
την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρε-
σιών όλων των επαγγελματιών, ώστε να διεκδικήσουμε 
πιο εύπορους τουρίστες και υψηλότερες τιμές. 

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σε-
μινάρια επαγγελματιών, ερωτηματολόγια ικανοποίη-
σης πελατών, εκπαιδευτικά ταξίδια σε ανταγωνιστικούς 
προορισμούς.

Τόνωση των άκρων της σαιζόν:
Ο στόχος αυτός υπήρχε και θα συνεχίσει να υφίστα-

ται μέχρι να διευρυνθεί η σαιζόν στις 150 μέρες έναντι 
των 120 που είναι ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή.  Για 
το σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε σε όλες τις αγορές ανε-

ξαρτήτου εθνικότητας, οργανώνουμε διαδικτυακή δια-
φήμιση, προωθούμε θεματικά πακέτα.

Αναπόφευκτη είναι η συμμετοχή της Θεσσαλονίκης 
σε προγράμματα άνοιξης και φθινοπώρου. Σύμφωνα με 
όσα γνωρίζουμε από τουριστικούς πράκτορες και δημο-
σιογράφους, το «πακέτο» πρέπει οπωσδήποτε να περι-
λαμβάνει την πόλη με την ιστορία, τον πολιτισμό, την 
αγορά και τις εκδηλώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
Χαλκιδική θα ενταχθεί σε πακέτα με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη και εκδρομές στις γύρω περιοχές (Βεργίνα, Πέλλα, 
Καβάλα κ.λ.π.), κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργο-
ποιηθεί.

Επιβάλλεται η συνεργασία όλων των ενδιαφερομέ-
νων περιοχών, κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αύξηση charter 
πτήσεων από την Κεντροδυτική Ευρώπη (για τη στήρι-
ξη allotment και τη διεκδίκηση groups).

Διατήρηση πολλών εθνικοτήτων:
Επιδιώκουμε να υπάρχει ποικιλία στις εθνικότητες 

των επισκεπτών και για λόγους ικανοποίησης των του-
ριστών που επιθυμούν πολυπολιτισμικά θέρετρα και για 
πρακτικούς λόγους όπως η μη εξάρτηση από μια αγορά.

Θα εξακολουθήσουμε το πρόγραμμα συμμετοχής σε 
εκθέσεις, εκδηλώσεις, προβολής, δημοσίων σχέσεων 
πολλών χωρών, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Λέγεται ότι τα κείμενα είναι ζωντανοί οργανισμοί, 
κι όταν συναντούμε ένα, είναι σα να συναντούμε την επο-
χή στην οποία γράφτηκε. Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι 
έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα γραπτά του παρελθό-
ντος να γράψουμε με τη σειρά μας την ιστορία ενός τόπου. 
Είναι άραγε αυτό δυνατό; Μπορούν πράγματι οι λέξεις ενός 
κειμένου να φυλάξουν μέσα τους τη μορφή μιας εποχής που 
έφυγε, όπως ακριβώς για το Σεφέρη «τα πεύκα κρατάνε τη 
μορφή του αέρα, ενώ ο αέρας δεν είναι εκεί»;

Για να ερευνήσουμε την ισχύ της παραπάνω ρήσης θα 
παρουσιάσω 3 κείμενα που θα αποτελέσουν το μονοπά-
τι μας, διπλό είναι η αλήθεια, στο χρόνο και στο χώρο, 
ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορούμε ακολου-
θώντας το να ανιχνεύσουμε τα σημάδια του ενιαίου σώ-
ματος μιας παρελθούσης εποχής.

Το 1907 ο Struck με λυρική διάθεση και γλαφυρό 
λόγο έγραφε: «Η τρίωρη διαδρομή από δω (Βουρβουρού) 
για τον Αγ. Νικόλαο είναι η πιο όμορφη στη Σιθωνία. Το 
μονοπάτι ξετυλίγεται μπροστά μας σαν φίδι ψηλά πάνω 
από τη θάλασσα, η οποία με αφρώδεις κυματισμούς κατα-
βρέχει το νησί Διάπορο, τα μικρά ξερονήσια και τις ξέρες 
και χτυπά τις νεροφαγωμένες ακτές. Δύο πλευρές βρά-
χων, οι πρόποδες του βουνού Δημήτριος και Δημητράκι 
χωρίζονται στο βάθος απ’ το γαλάζιο τ’ ουρανού.

Μετά εισέρχεται κανείς στην περιοχή του Αγίου Νικο-
λάου στη, ρίζα της χερσονήσου, και τελείως απροσδόκητα 
χάνει ο Λογγός τον τραχύ του χαρακτήρα.

Σε μια πρόσχαρη, με μερικούς ανεμόμυλους, όμορφη μι-
κρή κοιλάδα βλέπει κανείς επίσης δυο μετόχια, του Παντο-
κράτορος και του Ξενοφώντος να προβάλλουν ειρηνικά.

Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί μέρος ενός άλλου που γράφτηκε και παρουσιάστηκε 10 χρόνια πριν στο συμπόσιο του Αγίου 
Νικήτα του Δήμου Σιθωνίας.

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ*
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Βόρεια από αυτά, προεξέχει ένας επιβλητικός βράχος 
μέσα στη θάλασσα (πρόκειται για το Μυτάρι), που στε-
φανώνεται, από τα χαλάσματα ενός ερειπωμένου μεσαι-
ωνικού κάστρου...» (Struck 1907, 63-64).

Ο απογραφέας της προαναφερθείσας μονής Ξενοφώ-
ντος όριζε το 1338 την περιφέρεια του μεγάλου μετοχιακού 
της κτήματος ως εξής: «κλίνει προς δύσιν ἐχόμενος τοῦ χεί-
λους τῆς θαλάσσης καί τήν τοῦ μετοχείου καθέδραν καί τήν 
μείζονα τῶν ἐκεῖ νήσων τήν κεκλημένην παρά τῶν ἐγχωρί-
ων Βόρβορα (δηλαδή Βουρβουρού), ἧς πλησίον καί βιβά-
ριον (το σημερινό Λιβάρι) τῆς αὐτῆς μονῆς τό λεγόμενον 
Λούστραν, ἐῶν δεξιά · μετά δή τοῦτο ἒρχεται εἰς τόν λιμένα 
τόν ὀνομαζόμενον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἒνθα καί ναός 
εἰς ὂνομα αὐτῆς (αναφέρεται λοιπόν στον Όρμο της Πα-
ναγίας) · εἰς τό ἐξῆς κρατεῖ τό χεῖλος τῆς θαλάσοης καί τόν 
ἀνατολικόν ἀέρα, διέρχεται τό περί τόν αἰγιαλόν μονύδριον 
τῆς αὐτῆς μονῆς  τό εἰς ὂνομα τιμώμενον τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου (πρόκειται για το μονύδριο στο Μυτάρι του οποίου τα 
ερείπια είδε αιώνες μετά ο Struck). 
(Xénophοn, έγγρ.25, στ.119-122).

250 χρόνια πριν ολοκληρωθεί 
αυτό το κείμενο, δηλαδή το 1089, 
ένας άλλος απογραφέας διασφα-
λίζοντας την εδαφική περιουσία 
της ίδιας μονής απαριθμούσε: 
«μοναστήριον λεγόμενον τῶν Ἱε-
ρομνήμων ἢτοι τά Βουρβουροῦ, 
ὃπερ ἐδωρήσατο ὁ βασιλεύς κῦρ 
Βασίλειος τῆ μονῆ εἰς μετόχιον 
μετά τῶν μετοχίων αὐτοῦ καί ἡσυ-
χαστηρίων, τῶν ἐντός τοῦ νυσίου 
καί ἐκτός, τῆς ἁλικῆς καί τοῦ βιβα-
ρίου καί προσκαθημένων δώδεκα· 
ἓτερον μετόχιον τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ  Χρυσοκαμά-
ρου».  (Xénophοn, έγγρ.1, στ.145-147).

Διαπιστώνουμε μέσα από τη συγκεκριμένη ανάγνωση ότι 
τα παραπάνω κείμενα, τα οποία από κοινού αναφέρονται 
στην ακτογραμμή από τη Βουρβουρού ως το Μυτάρι Αγίου 
Νικολάου, αποπνέουν μια διαχρονικότητα, αφού απαριθ-
μούν τοπωνύμια, τα οποία οι ντόπιοι πληθυσμοί διατήρη-
σαν στη μνήμη τους ως κοινωνικό απόθεμα και διαιώνισαν 
ως σήμερα με τον προφορικό τους λόγο και τη συνοχή τους. 
Έτσι, αποδεικνύεται βέβαια ότι όχι μόνο τα «γραπτά μένουν» 
(scripta manent), αλλά κι ότι τα λόγια δεν πετούν. 

Δεν αποδεικνύεται όμως τελικά ότι τα κείμενα μας συ-
στήνουν μια εποχή. Απλώς μας σεργιανούν ψιθυρίζοντας. 
Γιατί δε λένε τίποτα για τον άνθρωπο ως συγκεκριμένο 
ιστορικά κοινωνικό όν, που πραγματοποίησε τις βασικές 
οικονομικοκοινωνικές και ιδεολογικές του λειτουργίες 
στο χώρο τον οποίο ο ίδιος δημιούργησε μέσα από την 
ανάπτυξη της δράσης του.

Δε μας λένε τίποτα για τις διάσπαρτες στα Δημητράκια 
στάνες μες στις οποίες οι κτηνοτρόφοι, που έχτισαν το Kά-
γκελο, μάντρωναν μαζί με τα κοπάδια και την κούραση της 
ολοήμερης οδοιπορίας. Δε μας λένε τίποτα για τα σκόρπια 
καρβουνοκάμινα στις ρεματιές της Βουρβουρούς, όπου οι 
καρβουνιάρηδες έβλεπαν να σιγοκαίγεται μαζί με τα ξύλα 

το λάδι της ζωής τους. Δε μας λένε επίσης τίποτα για τα 
χωράφια που τσιγκουνεύοντάν την παραγωγή στον κάμπο 
παρά τις ευχές και τα τάματα των γεωργών. Δε λένε τίπο-
τα για τον εποχικό οικισμό στα Παλιοντόβαρα που ανα-
πτυσσόταν ακανόνιστα αλλά ευέλικτα στις πλαγιές του 
Καρβουνά. Μήτε για το Μέγα Τείχος λένε, που πιότερο 
απολίθωσε την αγωνία των οικοδόμων του παρά εμπόδιζε 
τους πειρατές επιδρομείς. Ούτε για το πηγάδι στα Τσαΐρια, 
όπου οι έφηβοι αγωγιάτες φοβόντουσαν περισσότερο μην 
τους κλέψουν οι νεράϊδες τη φωνή παρά μην τους κλέψουν 
οι φίλοι το αυγουστιάτικο καρπούζι που πάγωνε στο νερό. 
Δε λένε ούτε για τα χειρομύλια που εξόρυσσαν στο Λα-
γονήσι οι τεχνίτες δίνοντας σχήμα στη σκληρή μάζα του 
βράχου, ούτε για το καμίνι στο Λιβροχιό, όπου η εύπλαστη 
μάζα του πηλού παγιδευόταν στα αδρά δάχτυλα των κερα-
μοποιών. Δε λένε τέλος για το ναυάγιο στα Καλαμονήσια 
ότι ο ναύτης του, που βούλιαξε μαζί με το λυγερό σκαρί, 
το οποίο άλλοτε λικνιζόταν νωχελικά, δε βρέθηκε ποτέ για 

να θαφτεί στο διπλανό νεκροταφείο 
του Διάπορου με την οργανωμένη 
μορφή, όπως απαιτούσε το συγκρο-
τημένο τυπικό της συστηματοποιη-
μένης πια θρησκείας.

Για να συναντήσουμε λοιπόν 
μια εποχή, δεν αρκεί μόνο να συ-
ναντήσουμε ένα κείμενο, το οποίο 
άλλωστε μέσα από την επιλεκτική 
προβολή στοιχείων θα απηχεί τις 
ιδεολογικές προτεραιότητες του 
συγγραφέα του. Για να προσεγγί-

σουμε μια παρελθούσα εποχή πρέπει 
να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσου-
με τα δεδομένα εκείνα τα οποία θα 

βοηθούσαν να ερμηνευθεί η συνολική δραστηριότητα των 
κοινωνικών υποκειμένων ως παραγωγική διαδικασία και 
ως ιδεολογικό πλαίσιο. Πρέπει να αναζητήσουμε τα χνάρια 
που άφησε η σύγκρουση του ανθρώπου με το περιβάλλον 
του και τις προκλήσεις των κοινωνικών συναλλαγών στις 
ενεργητικές διαστάσεις του χώρου. Αυτά τα χνάρια ζωής 
μπορούμε να τα εντοπίσουμε μόνο με την αρχαιολογική 
επιφανειακή έρευνα, η οποία με συστηματικό περπάτημα 
από μια διεπιστημονική ομάδα θα επιχειρεί να καταγρά-
ψει τις μαρτυρίες της ανθρώπινης δραστηριότητας που 
εντοπίζονται στην επιφάνεια του εδάφους βοηθώντας να 
απαγγιστρωθούμε από τους περιορισμούς των κειμένων 
και προσφέροντας τη δυνατότητα εξέτασης της ιστορίας 
ενός τόπου ως διαδικασία κι όχι ως μεμονωμένο γεγονός 
στο χώρο και στο χρόνο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•	 Struck 1907: Struck A., Makedonische Fahrten.I.Chalkidike. Βιέννη 

και Λειψία (1907).
•	 Xénophοn: Papachryssanthou D., Actes de Xénophοn. Παρίσι 

(1986).
•	 Σμάγας 2002: Σμάγας, Ά.Δ, Στον Άγ. Νικόλαο πριν τον Άγ. Νικόλαο. 

Δήμος Σιθωνίας (2002).
•	 Σμάγας 2001: Σμάγας Δ.Α., Στις όχθες του Νιπόταμου. Θεσσαλονίκη 

(2001).

Τα ερείπια του Αγίου Νικολάου του Χρυσοκα-
μάρου επάνω στο Μυτάρι
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Ο Νέος Μαρμαράς είναι το στολίδι της Χαλκιδικής 
και παγκοσμίως γνωστός για τις ομορφιές του. Θεμελιώ-
θηκε από πρόσφυγες του Μαρμαρά της Προποντίδας.

Ο Μαρμαράς είναι  ένα από τα τέσσερα νησιά του 
νοτιοδυτικού τμήματος της Προποντίδας, όχι μακριά 
από τις ακτές της Κυζίκου, της Θράκης και της Μυσί-
ας, 70 μίλια από την Κωνσταντινούπολη, 40 μίλια από 
την Καλλίπολη ή τον Ελλήσποντο. Η Προποντίδα ή η 
θάλασσα του Μαρμαρά βρίσκεται μεταξύ των Δαρδα-
νελίων και του Βοσπόρου  και βρέχει τις ακτές της Ευ-
ρώπης και της Ασίας. Πρωτεύουσά του η ομώνυμη πόλη 
του Μαρμαρά. Κτίστηκε το 675 π.Χ. από τους Μιλήσι-
ους. Ο γεωγράφος Στράβων στο 13ο βιβλίο του την ονο-
μάζει «Προικόννησο», ο Σελλήνιος στο Α΄ και Ε΄βιβλίο 

του την αναφέρει «Νεβρία» και ο σχολιαστής Απολλώ-
νιος ο Ρόδιος «Πρόοχο». Στα βυζαντινά χρόνια ονομά-
στηκε «Μαρμαράς» από την εξόρυξη λευκού μαρμάρου. 

Ήταν πατρίδα του ποιητή Αριστέα, ο οποίος έγραψε 
τα Αριμάσπεια έπη. Πατρίδα του ιστορικού συγγραφέα 
Δηίοχου ή Δηίλοχου και του αστρονόμου Μαίναχμου. 
Υπήρξε σύμμαχος των Αθηναίων κατά τον Πελοποννη-
σιακό Πόλεμο. Γνώρισε την περσική επικυριαρχία και τη 
Ρωμαϊκή κατάκτηση.  Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Μαρ-
μαρά, κατά τα βυζαντινά χρόνια, φαίνεται από την εξέ-
λιξη του επισκοπικού θρόνου. Ο Μανουήλ Γεδεών τοπο-
θετεί τη σύσταση της Επισκοπής Προικοννήσου στο 350 
μ.Χ. με πρώτο τον  Επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος συμμε-
τείχε στη Γ’ Οικουμενική Σύνοδο. Κατά τη βασιλεία του 
Λέοντα του Σοφού προβιβάζεται σε Αρχιεπισκοπή (879-
1823) και από το 1823 σε Μητρόπολη Προκοννήσου με 
τον Επίσκοπο να φέρει τον τίτλο  «Υπερτίμου και Εξάρ-
χου πάσης Προποντίδας» , που ισχύει ως σήμερα. 

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έστελνε στον οθωμα-
νικό αυτοκρατορικό στόλο ναύτες, καπεταναίους, καρα-
βομαραγκούς και πλήρωνε χρηματικό ποσό , το οποίο 

όριζαν οι ίδιοι, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση 
του κάθε κατοίκου. Το 1511, 58 χρόνια μετά την Άλω-
ση της Πόλης, ο Τούρκος περιηγητής και χαρτογράφος 
Περί Ρεϊζ σχεδιάζει το νησί του Μαρμαρά με την ομώνυ-
μη πρωτεύουσά του. Ο χάρτης βρίσκεται σήμερα στη βι-
βλιοθήκη της Αγίας Σοφίας.

Το 17ο αιώνα δημιουργήθηκε δήμος με την ονομασία 
«Μαρμαράς Ναχιεσί», στον οποίο υπάγονταν τα χωριά: 
Παλάτια, Πραστειό, Αφθόνη, Γαλιμή, Κλαζάκι. Η σύν-
θεση του πληθυσμού ήταν μία, μόνη διοικητική και εκ-
κλησιαστική , το δε θρήσκευμα Ορθόδοξοι Χριστιανοί. 
Την Ελληνικότητα και την Ορθοδοξία των Μαρμαρινών 
μαρτυρούν επιτύμβιες στήλες . Μία από αυτές αναφέρει: 
«Σωτήριος Πασχάλης, γόνος γνήσιος, της χώρας ναύτης, 
γεννηθείς εν έτει 1809 υπήρξε Χριστιανός ενάρετος, πα-

τήρ φιλόστοργος και πολίτης φιλόπατρις. Τα μεν τέκνα 
αυτού ,χριστιανικώς αναθρέψας, επαξίως αποκατέστησε, 
την δε φιλτάτην αυτού πατρίδα υπεραγαπών , επί  28 ολό-
κληρα έτη ως δήμαρχος υπηρέτησε εντίμως έως ου ετε-
λεύτησε. Καταληφθείς  αίφνης υπό  οξείας νόσου απεβίω-
σεν σε ηλικία 74 ετών εν έτει 1883 Ιανουάριου 25».

Στο Μαρμαρά υπήρχαν τρείς ενορίες όσες και οι συνοι-
κίες, η εκκλησία της Κοιμήσεως του Άγιου Ισίδωρου  και 
ο Μητροπολιτικός ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Η 
κάθε ενορία είχε το δικό της κοιμητήριο. Υπήρχαν και οι 
εκκλησίες των Αγίων Θεοδώρων και Ιωάννου Προδρό-
μου. Ο Μητροπολίτης δεν ήταν μόνο πνευματικός πα-
τέρας αλλά και η πρώτη αρχή , κάθε δημόσιο έγγραφο 
έπρεπε να φέρει την επικύρωσή  του και να καταχωρεί-
ται  στον κώδικα της Μητρόπολης. Ο Δήμαρχος με το Δη-
μοτικό Συμβούλιο είχε και δικαστική εξουσία για εκδίκα-
ση μικρών σε σημασία περιπτώσεων. Υπήρχε οργανωμένη 
κοινωνική πρόνοια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Αυτό μας είναι γνωστό από συμφωνητικό μεταξύ 
της Δημοτικής αρχής και του ιατρού Νικολάκη Παπαδό-
πουλου με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 1889.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΛΗ - ΣΥΓΚΟΥΡΛΗ

Ο αλησμόνητος Μαρμαράς (φωτογραφία του 1951).

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Η εκπαίδευση στο Μαρμαρά έως το 1870 ήταν υποτυπώ-
δης. Υπήρχε μονοτάξιο Γραμματοδιδασκαλείο. Από το 1870 
έως το 1875 τετρατάξιο και από το 1875 οκτατάξια Δημοτι-
κά Σχολεία, όπου διδάσκονταν, εκτός από τα  μαθήματα των 
εγκυκλίων , Αγγλικά και Γαλλικά. Η ζωή των Μαρμαρινών 
στηριζόταν στην αλιεία, στα αυτοφυή αρωματικά και φαρ-
μακευτικά φυτά, στη σηροτροφία και σε διάφορα μικρά και 
μεγάλα επαγγέλματα που δημιουργήθηκαν από αυτήν. Ταξί-
δευαν και γύριζαν πίσω , όχι μόνο με παράδες και καλούδια, 
αλλά και με νέες ιδέες και τρόπους ζωής που άλλοτε ενσω-
ματώνονταν στον κοινωνικό τους βίο και άλλοτε απορρί-
πτονταν κάτω από την κοινωνική πίεση. Η Ελληνικότητα 
των Μαρμαρινών, η Ορθόδοξη πίστη, η παιδεία, οι ποικίλες 
σχέσεις μεταξύ τους, τα ήθη κι έθιμα, οι παραδόσεις τους συ-
νέθεταν την Εθνική Κιβωτό του Μαρμαρά. Αυτήν προσπά-
θησαν να καταστρέψουν οι Νεότουρκοι υποκινούμενοι από 
τους Γερμανούς του Κάιζερ – πρωτοστατούντος του Φον 
Σάνδερς Λίμαν Πασά- και να εξορίσουν την 6η προς 7η Ιου-
νίου 1915 τους Μαρμαρινούς με τα λιγοστά υπάρχοντά τους 
στα ενδότερα της Τουρκίας, Πάνορμο και Κερμαστή. Ο πό-
νος, η λύπη, τα δάκρυα, η ανάμνηση, η πείνα, η κακουχία 
τούς συντροφεύουν τα υπόλοιπα χρόνια. Πουλούσαν χρυ-
σαφικά και προίκες κοριτσιών για ένα κομμάτι ψωμί ή για 
μια χούφτα κουκάλευρο. Πέθαιναν καθημερινά από ασιτία , 
αρρώστιες, κακουχίες. 

Μετά από τέσσερα χρόνια εξορίας επανήλθαν κλο-
νισμένοι από θλίψη, ταλαιπωρίες, δυστυχία, θανάτους 
στον αγαπημένο τους Μαρμαρά. Αλλά στο πρόσωπό 
τους ζωγραφίζεται και πάλι η οδύνη, η απόγνωση, απελ-
πισία, όταν αντικρίζουν εκκλησίες λεηλατημένες, σχο-
λεία και σπίτια κατεστραμμένα, αμπέλια ξερά, ελαιόδε-
ντρα κομμένα, συγκροτήματα ψαρικής εξαφανισμένα. 
Είναι όμως στην πατρίδα. Με δύναμη ψυχής αναστη-
λώνουν, ανακατασκευάζουν, αναδημιουργούν. Μια νέα 
ζωή επανέρχεται στο Μαρμαρά επουλώνοντας τις πλη-
γές τους. Για λίγο και αυτή η χαρά. Η Μικρασιατική κα-
ταστροφή τους εξορίζει και πάλι. Με τραυματισμένη 
αξιοπρέπεια και αγιάτρευτη οδύνη 4.000 Μαρμαρινοί 
επιβιβάζονται στις 14 Οκτωβρίου 1922 στο ατμόπλοιο 
«Βασιλεύς Κωνσταντίνος» με καπετάνιο το Δημήτριο 

Μαυρουδή για ταξίδι δίχως επιστροφή. Στο ταξίδι αυτό 
έχουν κοντά τους τα εικονίσματα, τα δισκοπότηρα, τα 
Ευαγγέλια, όλα τα εκκλησιαστικά τους είδη και ελάχι-
στα προσωπικά. Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη φθά-
νουν στη Λίμνη Ευβοίας. Θα παραμείνουν εκεί για δύο 
χρόνια φιλοξενούμενοι και ξένοι. 

1η Αυγούστου 1924,ανήμερα της μνήμης του προστά-
τη του νησιού τους Αγίου Τιμοθέου, καταφθάνουν στην 
τοποθεσία «Μπαλαμπάνι» της Σιθωνίας. Η πρώτη ματιά 
άγονη γη, χαμηλή βλάστηση παντού, έλος και θάλασ-
σα. Παρηγοριά τους το Μετόχι της Ιεράς Μονής Γρηγο-
ρίου του Αγίου Όρους. Επί δύο χρόνια ζουν σε σκηνές 
για κατοικία, σχολείο και άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η 
ελονοσία αποδεκατίζει καθημερινά τους κατοίκους. Με 
προσωπική εργασία ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν 
χώρους. Η Γενική Διεύθυνση  Εποικισμού Μακεδονίας, 
η Επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων και η Εταιρεία 
ΔΕΧΑΤΕΓΚΕ κτίζουν τα σπίτια σε τρεις διαφορετικούς 
λόφους. Με τη βοήθεια των Μαρμαρινών της Αμερικής 
και την προσωπική τους εργασία αναγείρουν την εκκλη-
σία τους (αφιερωμένη στους Παμμεγίστους Ταξιάρχες) 
τα ξωκλήσια τους (Προφήτης Ηλίας, Ζωοδόχου Πηγή, 
Αϊ Γιώργης), κτίζουν το σκολειό τους, το κοιμητήριο. Η 
ζωή τους αρχίζει ξανά αλλά ο πόνος της αλησμόνητης 
πατρίδας μένει και μεταφέρεται και στους απογόνους. 

Ο Μαρμαράς αποκτά συγκοινωνία δια θαλάσσης και σε 
λίγα χρόνια αμαξωτό δρόμο. Οι κάτοικοι του  γειτονικού  
ορεινού  χωριού  Παρθενώνας εγκαθίστανται στο Νέο Μαρ-
μαρά με Βασιλικό Διάταγμα και δυναμώνουν πληθυσμιακά 
και οικονομικά το Νέο Μαρμαρά. Συνεργάστηκαν για να φι-
λιώσουν και να αδελφώσουν τις παραδόσεις της Μακεδονι-
κής Χαλκιδικής με κείνες της θάλασσας του Μαρμαρά. 

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Προικόννη-
σος», συνέχεια του Α.Ε.Ο. «Προποντίς» διατηρεί τα ήθη, 
τις παραδόσεις και αναβιώνει τα πανηγύρια και τα έθιμα 
της αλησμόνητης πατρίδας. Όλη την παράδοσή τους την 
έχουν στήσει στο Λαογραφικό Μουσέιο που στεγάζεται 
στο Πασχαλάκειο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο.

Ο Νέος Μαρμαράς σήμερα είναι μικρογραφία μιας με-
γάλης πόλης. Της ζωής, της ψυχής και της καρδιάς μας. 

Σοῦλι καί τή Μάνη μαζί μέ τούς κλεφταρματολούς ὡς τή 
φρουρά τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος. 

Εἶναι, λοιπόν, ἀντεπιστημονική θέση καί φανατική 
ἰδεοληψία ἡ προσπάθεια νά μᾶς πείσουν κάποιοι ὅτι 
δῆθεν μέχρι τό 1821 δέν ξέραμε ποιοί εἴμαστε καί ὅτι 
ὁρισμένοι διανοητές δημιούργησαν ἕνα τεχνητό νεοελ-
ληνικό ἔθνος. Ὅσοι ψάχνουν γιά τεχνητά ἔθνη ἄς μήν 
ματαιοπονοῦν ἀλλοιώνοντας τήν ἐλληνική Ἱστορία. Ἄς 
κοιτάξουν λίγο πρός βορρᾶν καί θα βροῦν τό τεχνητό 
«μακεδονικό ἔθνος» τῶν Σκοπίων. Ἐμεῖς θά μελετοῦμε 
τήν ἱστορική ἀλήθεια χωρίς φόβο καί πάθος καί θά δια-
τηροῦμε τήν ἑλληνική μας συνείδηση ἐνθυμούμενοι ὅτι 
ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί δημοκρατικοί πολίτες δε-

χόμαστε τόν γνήσιο πατριωτισμό καί ἀπορρίπτουμε τά 
δύο ἄκρα: Τόν ἐθνοφυλετισμό καί τόν ἐθνομηδενισμό. 

 (1) Ἀπ. Βακαλοπούλου, Πηγές Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, 
Α΄τόμος, Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 50-53.

(2) Πρωτοπρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Τουρκοκρατία, ἐκδόσεις 
ΑΚΡΙΤΑΣ, Ἀθήνα 1988, σελ. 207.

(3) Στό ἔργο του «Ὁμολογία Πίστεως». Κυκλοφορεῖται ἀπό τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Παροναξίας σέ πανομοιότυπη ἔκδοση τῆς Α΄ ἐκδόσεως τοῦ 
1819, Νάξος 2009.

(4) Ἀνθολογεῖται στή «Βυζαντινή Ποίηση» τοῦ Γεωργίου Ζώρα. Τό 
βρῆκα στό βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραμπελιᾶ:1204, ἡ Διαμόρφωση τοῦ Νε-
ωτέρου Ἑλληνισμοῦ, Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, Ἀθήνα 2007 ( Β΄ἔκδοση), 
σελ. 44.

(5) Κωνσταντίνου Σάθα «Ἕλληνες Στρατιῶται ἐν τη Δύσει», ἐκδό-
σεις ΦΙΛΟΜΥΘΟΣ, Ἀθήνα 1993, σελ. 65.

συνέχεια από σελίδα 17
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝ, ΡΩΜΗΟΣ, ΓΡΑΙΚΟΣ
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΘΑΒΩΡΗΣ
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου

Δημοκρατία του Βαρδάρη  (Vardarska Republika), 
Δημοκρατία των Σκοπίων, Σλαβωνική Δημοκρατία, 
Νότια Σερβία,  Κάτω Σερβία, Κάτω Σλαβία, Σλάβια 
Αυτά είναι τα ονόματα, ένα από τα οποία, όποιο και αν 
προτιμήσουν οι Σκοπιανοί, μπορεί να προσδιορίσει την 
πραγματική καταγωγή των Σλάβων του κρατιδίου τους. 
Το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που επιδιώκουν είναι κλοπή 
ξένου ονόματος. Το όνομα είναι ελληνικό. 

Ως τώρα οι περισσότεροι, όχι μόνο από τους ξένους, 
ιδίως σλάβους επιστήμονες, αλλά και από τους Έλληνες, 
και ιδιαίτερα από τους διπλωμάτες, τους νομικούς, που 
δεν είναι γλωσσολόγοι ή ιστορικοί, αλλά και από τους 
διάφορους ερασιτέ-
χνες (που καλούνται 
σε τηλεοπτικές εμφα-
νίσεις ή σε σωματεία 
να ομιλούν επί παντός 
επιστητού), δεν ήταν 
ενημερωμένοι και εί-
χαν άγνοια για το ποιό 
ακριβώς ποσοστό από 
την περιοχή της Αρχαί-
ας Μακεδονίας βρέ-
θηκε στην κυριαρχία 
της Ελλάδας και των 
δύο βορείων γειτόνων 
της μετά τους Βαλκα-
νικούς πολέμους του 
1912-1913 και τον Α΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο 
(1919). 

Η γνώμη ότι με την 
Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου από τα 
τουρκοκρατούμενα εδάφη στην Χερσόνησο του Αίμου 
μοιράστηκαν εδάφη της Αρχαίας Μακεδονίας, της Ελ-
ληνικής αυτής περιοχής από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι 
εσφαλμένη. 

Στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)  τονίζει η 
ιστορικός, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. 
Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου στην εργασία της : 
Το μακεδονικό ζήτημα (με τρεις αλλεπάλληλες εκδό-
σεις), από τα τουρκοκρατούμενα εδάφη της περιοχής 
αυτής της Βαλκανικής χερσονήσου δεν έγινε διανομή 
εδαφών της Αρχαίας Μακεδονίας, αλλά εδαφών των 

τουρκικών βιλαετίων, όπως της Θεσσαλονίκης, του 
Μοναστηρίου  και του Κοσόβου (ή Σκοπίων).  Πουθε-
νά στο κείμενο της Συνθήκης αυτής δεν γίνεται λόγος 
για διανομή εδαφών της Αρχαίας Μακεδονίας γράφει 
η κ. Πελεκίδου. 

Η κ. Πελεκίδου στην εργασία της αυτή παραθέτει 
χάρτη, όπου παρουσιάζονται τα γεωγραφικά όρια της 
«μείζονος Αρχαίας Μακεδονίας». Τα όρια αυτά τα περι-
γράφει αναλυτικά, με τα ονόματα των αρχαίων πόλεων 
της περιοχής, ο καθηγητής Δ. Κανατσούλης στο βιβλίο 
του: ‘Ιστορία της Μακεδονίας, μέχρι του Μ. Κωνστα-
ντίνου, Θεσ/νίκη 1964, σελ.1-5. Η περιοχή των Σκο-

πίων δεν ανήκε στη 
Μακεδονία γράφει 
ο καθηγητής (σελ. 
5). Παραθέτει επίσης 
η κ. Πελεκίδου και 
χάρτη των βιλαετίων 
της περιοχής αυτής. 
Στον χάρτη αυτόν 
βλέπουμε ότι στην 
Ελλάδα αποδόθηκε 
όλο το βιλαέτι Θεσ-
σαλονίκης  και ένα 
μεγάλο μέρος από το 
νότιο τμήμα  του βι-
λαετίου Μοναστηρί-
ου και ότι στα εδάφη 
αυτά περιλαμβάνεται 
ολόκληρη σχεδόν η 
περιοχή της Αρχαίας 
Μακεδονίας. Επομέ-
νως όσοι πίστευαν ως 
τώρα ότι από τα εδά-

φη της Αρχαίας Μακεδονίας,  η  Ελλάδα κατέχει μόνο 
το 51% ή 53% και από το υπόλοιπο το 37% κατέχεται 
από τη Σερβία (τώρα από το κρατίδιο των Σκοπίων) και 
το 11% από τη Βουλγαρία, έπεφταν στην παγίδα κατά 
την οποία, άγνωστο πότε και από ποιόν ή ποιούς, διατυ-
πώθηκαν και καθιερώθηκαν  τα ψεύτικα αυτά και πλα-
στά ποσοστά, ενώ τα πραγματικά, όπως τεκμηριωμένα 
τα παρέθεσε η κ. Πελεκίδου είναι: πάνω από 70% (ως 
75%) στην Ελλάδα, όπου η κυρίως Αρχαία Μακεδονία, 
15% ως 17% περίπου από το βόρειο τμήμα της που κατά 
καιρούς αυξομειώνονταν, στη Σερβία (τώρα στο νότιο 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΚΟΠΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ  (VARDARSKA REPUBLIKA), ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, 
ΣΛΑΒΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΒΙΑ,  ΚΑΤΩ ΣΕΡΒΙΑ, ΚΑΤΩ ΣΛΑΒΙΑ, ΣΛΑΒΙΑ 
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τμήμα του Κρατιδίου των Σκοπίων. Πρόκειται για μια 
λωρίδα εδάφους από το Μοναστήρι ως το Βαλάντοβο) 
και το υπόλοιπο 7% περίπου στη Βουλγαρία (περιοχή 
Στρώμνιτσας). 

Τα πλασματικά ποσοστά που είχαν καθιερωθεί τα δέ-
χονταν ως τώρα από άγνοια ή επιπολαιότητα και οι Έλ-
ληνες σε κατά καιρούς δημοσιεύματα. Να αναφέρω για 
παράδειγμα του καθηγητού Θ. Κουλουμπή στην Απογευ-
ματινή της Κυριακής (17 Απριλίου 2005), του  Συμβου-
λίου του Απόδημου Ελληνισμού (Πρόεδρος Στ Ταμβά-
κης, εφημ. «σήμερα» της Θεσσαλονίκης 3 και 4 Απριλίου 
2008). Προηγούμενα δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακε-
δονικών Σπουδών τα αποκατέστησε με νεώτερη διόρθω-
ση ο πρώην Πρόεδρος της Εταιρείας. Ακόμα και η υπουρ-
γός των εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε τα 
λανθασμένα ποσοστά σε τηλεοπτικές εμφανίσεις της. 

Η ιστορία διδάσκει ότι το λίκνον του αρχαίου μα-
κεδονικού κράτους, ο αρχικός πυρήνας του Βασιλείου 
των Αρχαίων Μακεδόνων, υπήρξεν σύμφωνα με τον 
Ηρόδοτο (8, 137) η περιοχή του Βερμίου (Κάτω Μακε-
δονία - Βοττιαία) όπου και η αρχαιότερη πρωτεύουσα 
Αἰγαί. Οι Μακεδόνες αυτοί, άσημοι στην αρχή, απόκτη-
σαν σιγά-σιγά  δύναμη και κατάφεραν να ενώσουν τα 
άλλα  ελληνικά έθνη της περιοχής (τά ἐντός Μακεδόνων 
ἒθνεα, Ηρόδ. 6, 44) ανατολικά και δυτικά των Πιερίων, 
του Ολύμπου και της Πίνδου, και να αποτελέσει η Μα-
κεδονία (άνω Μακεδονία, κάτω ή παρά θάλασσαν Μα-
κεδονία) υπολογίσιμη δύναμη, ώστε επί Φιλίππου του 
Β΄ να έχει αξίωση  «ἂρχειν τῶν Ἑλλήνων (Δημοσθ. VII 
17, X50). Ακολούθησαν έπειτα τα γνωστά γεγονότα της 
εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία εναντίον 
του κοινού εχθρού των Ελλήνων, των Περσών. (Ἀλέξαν-
δρος καί οἱ Ἓλληνες [...] 

Σήμερα όλες οι αρχαίες πρωτεύουσες των Μακεδό-
νων (Αἰγαί, Πέλλα, Θεσσαλονίκη)  βρίσκονται στην 
Ελλάδα, στις παραλιακές περιοχές του Θερμαϊκού. 

Οι χάρτες που δημοσίευσε η κ. Πελεκίδου ορίζουν με 
σαφήνεια τα όρια της «μείζονος» Αρχαίας Μακεδονίας, 
και των βιλαετίων τα οποία την περιέχουν. 

Για το ζήτημα αυτό έχω δημοσιεύσει ήδη άρθρο στη 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τον Ιούλιο του 1999 (πριν από 10 
ακριβώς  χρόνια) με τίτλο: Ανιστόρητες και εσφαλμέ-
νες γνώσεις περί Μακεδονίας, από αφορμή ενός δη-
μοσιεύματος Έλληνα οικονομολόγου του εξωτερικού, 
ο οποίος ανέφερε ότι το «Μακεδονικό» είναι «φιάσκο», 
ότι σήμερα υπάρχουν τρεις Μακεδονίες(!), ότι ο ελλη-
νικός λαός «είχε μια μαζική πλύση εγκεφάλου και έναν 
βομβαρδισμό με ιστορίες περί Μεγάλου Αλεξάνδρου»!» 
και ότι η πληροφόρηση για το θέμα ήταν «παρανοϊκά 
μονόπλευρη» (ΒΗΜΑ,  Ιούνιος 1999). 

Την άποψη αυτή ότι «η διαμάχη για το όνομα του 
κράτους των Σκοπίων ξεπηδάει από μια «υστερική» ή 
«παρανοϊκή αντίδραση ενός  ακραίου εθνικισμού των 
Ελλήνων» την είχε ακούσει ότι κυκλοφορούσε στο εξω-
τερικό, ο πρώην, πρωθυπουργός της Ελλάδας Γ. Ράλλης 
ήδη το 1992 και την επανέλαβε το 1999  υιοθετώντας 
την ο  Έλληνας οικονομολόγος. 

Την πληροφορία για την υστερική αντίδραση την κα-
ταχώρησε ο Γ. Ράλλης σε άρθρο που δημοσίευσε μαζί 
με τον Πρέσβη Β. Θεοδωρακόπουλο γερμανικά στην 
πολιτική επιθεώρηση Wettwoche της Ζυρίχης και που 
δημοσιεύτηκε έπειτα μεταφρασμένο στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
της 19 Δεκεμβρίου 1992 με τίτλο: «Η πικρότατη εμπει-
ρία της Ελλάδος με τον Πανσλαβισμό. Γιατί δεν είναι 
υστερία η άρνηση της χώρας μας να αναγνωρίσει τον 
βόρειο γείτονά μας με το όνομα Μακεδονία»

Αλλά για το γεωγραφικό αυτό ζήτημα αξιοσημείω-
το είναι ότι όλοι οι χάρτες της περιοχής των Σκοπίων, 
παλαιότεροι και νεώτεροι, δημοσιευμένοι κυρίως από 
Ευρωπαίους επιστήμονες, τοποθετούν τα Σκόπια (αρχ. 
Σκούποι) πολύ μακριά από τα όρια της Αρχαίας Μα-
κεδονίας, καθώς  όπως είδαμε οι ιστορικές πηγές δεν 
αναφέρουν την πόλη ως πόλη της Μακεδονίας. Αυτό 
το βλέπουμε τώρα και στους χάρτες της εργασίας της 
κ. Πελεκίδου. 

Φυσικά οι Μακεδόνες είχαν κατά καιρούς επιρροή 
και σε πόλεις ή κράτη γειτονικών περιοχών, αλλά αυτά 
δεν ανήκαν στην κυρίως Μακεδονία. Η Χαλκιδική ενσω-
ματώθηκε ως μέρος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ επί Φιλίππου, 
όπως τονίζει ο Δ. Κανατσούλης (σ.5). Ο Στράβων αναφέ-
ρει (7,326) ότι στην εποχή του μερικοί τοποθετούσαν τα 
όρια της Μακεδονίας «μέχρι Κορκύρας», εννοώντας φυ-
σικά ότι συμπεριλάμβαναν στη Μακεδονία και την Ήπει-
ρο «αἰτιολογοῦντες ἃμα ὃτι καί κουρᾷ καί διαλέκτῳ και 
χλαμύδι καί ἂλλοις τοιούτοις χρῶνται παραπλησίοις [...]» 

Ότι και η διάλεκτος των Ηπειρωτών ήταν όμοια με 
των Μακεδόνων μας η πληροφορεί  ο Πλούταρχος. Ο 
Πύρρος, λέγει (Πύρρος, 11) πολιορκώντας τη Βέροια 
χρησιμοποίησε στρατιώτες «προσποιουμένους εἶναι 
Μακεδόνας῾ Ο λατίνος Titus Livius (1οςαι.π.Χ.) σημειώ-
νει επίσης (31,29) ότι η διάλεκτος των Μακεδόνων ήταν 
συγγενική με τις διαλέκτους των Αιτωλών και Ακαρνά-
νων: Aetolos, Acarnanas, Macedonas ejusdem linguae 
homines. Γι αυτό και ο Θουκυδίδης (3,94)  γράφει ότι οι 
Ευρυτάνες «ὃπερ μέγιστον μέρος ἐστί τῶν Αἰτωλῶν» 
ήταν «ἀγνωστότατοι [...]γλῶσσαν»

Διότι, όπως έδειξα σε σχετικά δημοσιεύματά μου 
ίσχυαν στη διάλεκτο των Μακεδόνων επομένως και 
στις όμοιες των Ηπειρωτών, Αιτωλών και Ακαρνάνων, 
τουλάχιστον από τον 3οαι.π.Χ. οι δύο φωνητικοί νόμοι 
(τροπή άτονων φωνηέντων και αποβολή τους) οι οποίοι 
κατά τη γρήγορη προφορική ομιλία αλλοίωναν τη μορ-
φή των λέξεων και επισκότιζαν την ετυμολογική τους 
διαφάνεια, όπως συμβαίνει και σήμερα, όπου στις περι-
οχές αυτές ομιλούνται τα λεγόμενα βόρεια νεοελληνικά 
ιδιώματα, ως συνέχεια των αρχαίων διαλέκτων. 

Δεν ήταν επομένως  εύκολο για έναν Αθηναίο, όπως 
ήταν ο Θουκυδίδης που μιλούσε την καλλιεργημένη Ατ-
τική διάλεκτο, να εννοήσει έναν Ευρυτάνα που μιλούσε 
όμοια διάλεκτο με τη διάλεκτο των Μακεδόνων.  

Όλα τα επιχειρήματα συνοψίζονται στο γενικό συ-
μπέρασμα ότι : τίποτε  από τους Μακεδόνες δεν μπορεί 
να εξηγηθεί χωρίς την προϋπόθεση ότι ήταν Έλληνες. 
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1. Αγιασμός στην Εστία μας «Επί τη ενάρξει»

2. Διήμερη εκδρομή: Σιάτιστα, Σαμαρίνα κ.λ.π. 28-29/11/2013

Α) Σιάτιστα

Β) Στο ιστορικό ύψωμα της Αννίτσας (υψόμετρο 1700 μ.)

Γ) Στο μεγάλο τοξοτό γεφύρι του Αζίζ Αγά 

Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

Στο Τραμπάντζιο γυμνάσιο. Ενημέρωση από τον κ. Γ. Μπόντα
Αναμνηστική προσφορά στον Αντιδήμαρχο της πόλεως 
κ. Δ. Παλασόπουλο
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Η  π ρ ώ τ η  Μ α σ α λ ι ά δ α  μ ε  σ υ ν ε σ τ ί  α σ η ,  Κ υ ρ ι α κ ή  1 0  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 3

Το χορευτικό μας με τις καινούργιες φορεσιές που δώρισε ο κ.  Δημήτριος Κων. Βλαχάκης Χημικός Μηχανικός από την Άθυτο

Το Διοκητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος απευθύνει χαιρετισμό   

Στιγμιότυπο από την διασκέδαση

Στιγμιότυπο από την διασκέδαση

Στιγμιότυπο από την διασκέδαση

Στιγμιότυπο από την διασκέδαση
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Η πρώτη ομάδα των «μασαλιολόγων»

Η δεύτερη ομάδα των «μασαλιολόγων»

Η τρίτη ομάδα των «μασαλιολόγων» Χρ. Αλεξιάδης, Γιάννης Τσίκουλας
Ο παρουσιαστής 
Γιάννης Κοτσάνης

«Σήμερα Ντούλα μ’...»
Τάκης Ψυχούλας

«Το γέλιο χαρίζει υγεία...»
Γιάνης Τσίκουλας

Αλέκος Δίανος Κατερίνα Βλάχου

Λάκης Πανιώρας Μηλιά Τσιούκα Μιχαήλ Κουτσός
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3. Με τη χορωδία στη Γαλάτιστα. Ιγνάτεια 2013

4. Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ζωγραφάκη (6-11-2013)

5. Παράπλους του Αγίου Όρους

Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας (συνέχεια)

Άποψη της αίθουσας
Ο συγγραφέας 
κ. Γεώργιος Ζωγραφάκης

Ο παρουσιαστής 
κ. Νίκος Βασιλάκης

Στη σκάλα της Ουρανούπολης με φόντο τον Πύργο της

(Παράκληση επί του πλοίου). 
Παραστέκεται η έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου συνοδοί της εκδρομής

Ασπασμός των Αγίων Λειψάνων μετά την παράκληση. 
Παραστέκεται ο πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Φώτης Ταλέας
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Στον αύλειο χώρο μπροστά στην κεντρική 
είσοδο του 15ου Γυμνασίου/Λυκείου Θεσσαλονίκης βρί-
σκεται στημένη πάνω σε μαρμάρινο βάθρο η προτομή 
του εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Γκράτζιου. Είναι το 
μοναδικό δημόσιο σχολείο στη Θεσσαλονίκη που έχει 
την προτομή ενός γυμνασιάρχη, ο οποίος έπαιξε ουσια-
στικό ρόλο στη φυσιογνωμία και στη διαμόρφωσή του. 
Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό που ανέλαβε το 1936 τη 
Διεύθυνση του Γ΄ Γυμνασίου Θηλέων και το ανέδειξε σε 
σχολείο με κύρος και προσωπικότητα στην πόλη μας. 

Πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Κων-
σταντίνος Γκράτζιος διετέλεσε γυμνασι-
άρχης στο Γυμνάσιο Πολυγύρου όπου, αν 
και πέρασε για σύντομο χρονικό διάστη-
μα, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του για 
την εξέλιξη του σχολείου. Ο Γκράτζιος 
ήταν ηπειρώτης, γεννημένος το 1890 
στον Ελαφότοπο Δυτικού Ζαγορίου του 
νομού Ιωαννίνων. Τα χρόνια αυτά της 
τουρκοκρατίας συνέβαλαν ουσιαστικά 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας 
και του χαρακτήρα του. Το γυμνάσιο το 
τελείωσε το 1908 στις Σέρρες, όπου ερ-
γαζόταν ο πατέρας του. Το 1914 τελείωσε 
το μονοτάξιο Διδασκαλείο Ιωαννίνων και 
το 1916 γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχο-
λή των Αθηνών, από όπου αποφοίτησε 
ως καθηγητής φιλόλογος. Έφηβος ακόμη 
συμμετείχε με άλλους συμμαθητές του 
στο Μακεδονικό Αγώνα, δημιουργώντας 
στις Σέρρες έναν πυρήνα που μετέφε-
ρε πληροφορίες στα μαχόμενα ελληνικά 
τμήματα. Με την επιστροφή του στην Ήπειρο, μετά το 
θάνατο του πατέρα του, συμμετείχε εθελοντικά στον 
Βορειοηπειρωτικό Αγώνα ως ιερολοχίτης, ενώ παράλ-
ληλα ήταν συνεργάτης της ελληνικής κυβέρνησης της 
αυτόνομης Βορείου Ηπείρου. Από το 1915 ως το 1922 
υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού 
στρατού και τιμήθηκε με μετάλλιο ανδρείας. Πρωτοδι-
ορίστηκε ως καθηγητής στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων 
και θεμελίωσε το φημισμένο Ιεροδιδασκαλείο της Μο-
νής Βελλάς, όπου κλεισμένος για οκτώ χρόνια, του έδω-
σε τη μορφή που οραματίστηκε. Άνθρωπος με αξίες και 
ιδανικά, αφοσιώθηκε με αγάπη και υπευθυνότητα στην 
πατρίδα και τη δημοκρατία με ανάλογη ένταση με αυτήν 
με την οποία υπηρέτησε την εκπαίδευση.

Στον Πολύγυρο τοποθετήθηκε το 1933 και ανέλαβε 
ως γυμνασιάρχης το εκεί Γυμνάσιο. Με την εμπειρία που 
διέθετε και την προσήλωσή του στο λειτούργημά του 
φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα σχολείο σύμφωνα με 
τα δικά του πρότυπα. Ο Πολύγυρος την περίοδο εκείνη 
ήταν μία δυσπρόσιτη κωμόπολη, όπου οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι απεύχονταν να τοποθετηθούν, και αρκετές φορές 
λειτουργούσε ως τόπος απομόνωσης πολιτικά αντιφρο-
νούντων και τιμωρημένων δημοσίων υπαλλήλων. 

Ο Γκράτζιος πρωταγωνίστησε τον Οκτώβριο του 
1935 σε ένα περιστατικό που δείχνει το 
ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του. Το συμβάν έλαβε χώρα στο Μητρο-
πολιτικό Ναό του Πολυγύρου και κατα-
γράφηκε από την εφημερίδα «Φωνή της 
Χαλκιδικής» (φ. 74/20.10.1935, σ. 1). Σε 
δοξολογία για την επάνοδο του βασιλιά 
Γεωργίου ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας 
Ειρηναίος εκφώνησε λόγο, όπου «εξήρε 
τα αγαθά της Βασιλείας» και «κατεφέρθη 
κατά των μαλλιαροκομμουνιστών καθη-
γητών, οίτινες επιλήσμονες γενόμενοι της 
υψηλής αποστολής των, ετοποθετήθησαν 
εις τα σχολεία και ενεφύτευσαν εις την μα-
θητιώσαν νεολαίαν αρχάς αντεθνικάς». 

Στο εκκλησίασμα συμμετείχαν οι μα-
θητές του Γυμνασίου και οι καθηγητές 
τους. Ο Γκράτζιος θίχτηκε προσωπικά στο 
άκουσμα των λόγων του Μητροπολίτη και 
στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τους 
συναδέλφους του δεν δίστασε να υψώσει 
φωνή και να διαμαρτυρηθεί, διακόπτο-

ντας το λόγο του Δεσπότη. Το συμβάν τάραξε τη μικρή 
κοινωνία του Πολυγύρου, καθώς την επόμενη μέρα το 
Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον Γκρά-
τζιο και διατάχθηκαν ανακρίσεις, τις οποίες συντόνισε ο 
πρώτος γυμνασιάρχης Κ. Μικρού. Ωστόσο τα πράγματα 
σταμάτησαν εκεί και ο γυμνασιάρχης συνέχισε με ζήλο 
το έργο του. Η εφημερίδα στο άρθρο της, στο οποίο δί-
νει τον τίτλο «Λυπηρόν», καταλήγει αναγνωρίζοντας το 
έργο και την προσφορά του: «Όλοι μας να θελήσωμεν 
να μη υπερβάλλωμεν τα πράγματα διά να μη επιφέρω-
μεν πλήγμα εις το Γυμνάσιόν μας, το οποίον τόσην ανά-
γκην στιβαρού γυμνασιάρχου έχει, ως είναι ο κ. Γκρά-
τζιος, του οποίου την δράσιν εν τω Γυμνασίω μας, και επί 
την επί της μαθητιώσης νεολαίας αγαθοποιόν επίδρασιν 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ Ν. ΜΥΛΩΝΑ
Φιλόλογος - 15ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΑΤΖΙΟΣ: 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η προτομή του Κ. Γκράτζιου, 
έργο της Άννας Χριστοφορίδου, 
στο 15ο Γυμνάσιο-Λύκειο.
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από της τοποθετήσεώς του ενταύθα, αμέσως ησθάνθη 
και ανεγνώρισε άπασα η κοινωνία μας». Στα δύο χρόνια 
που εργάσθηκε στον Πολύγυρο οργάνωσε το σχολείο 
και έστησε τη δανειστική του Βιβλιοθήκη.

Η αρχή του νέου σχολικού έτους 1936-37 βρίσκει τον 
Κωνσταντίνο Γκράτζιο στη Θεσσαλονίκη ως γυμνασι-
άρχη στο νεοσυσταθέν Γ΄ Γυμνάσιο Θηλέων. Το Γυμνά-
σιο στεγάστηκε από το 1936 στο κτίριο της οδού Κα-
ρόλου Ντηλ, έργο του αρχιτέκτονα Νικολάου Μητσάκη 
(1899-1941), ένα μοντέρνο κτίριο του Μεσοπολέμου με 
στοιχεία Bauhaus, στο οποίο αρχικά είχε στεγαστεί το 
Ανώτερο Παρθεναγωγείο. 

Το Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων για μια εικοσαετία υπήρξε το 
«σχολείο του Γκρά-
τζιου». Μέσα στα πιο 
δύσκολα χρόνια του 
πολέμου, της Κατο-
χής και του Εμφυλίου, 
ο Γκράτζιος σαν φω-
τεινός φάρος, ακλό-
νητος, με περίσσευμα 
ψυχής, κράτησε όρθιο 
το σχολείο και τις χι-
λιάδες μαθήτριες που 
φοίτησαν σ’ αυτό. 
Κάθε μία μαθήτρια 
ήταν για εκείνον ένα 
ακόμα δικό του παιδί, 
για το οποίο ένιωθε 
τόσο υπεύθυνος όπως 
θα ένιωθε και αν ήταν ο 
πατέρας του. Αφοσιώ-
θηκε στο λειτούργημά του και θεωρούσε την υπόθεση της 
παιδείας μέλημα γενικά του λαού και κυρίως των πνευμα-
τικών ηγετών του. Καλούσε τον καθένα να συνεισφέρει 
στην εκπαίδευση με όσα εφόδια διέθετε, τόσο τον «σοφό 
καθηγητή και τον ταπεινό δάσκαλο όσο και τον φωτισμέ-
νο γονιό, την απλοϊκή μητέρα, τον πολιτικό ηγέτη, τον 
κοινό πολίτη». Επισήμαινε τον αναχρονιστικό χαρακτήρα 
της εκπαίδευσης και αγωνίστηκε με τον τρόπο του για το 
άνοιγμα της λαϊκής παιδείας τονίζοντας ότι «στην ενιαία 
αγωγή των πρώτων σχολικών χρόνων δημιουργείται το 
μεγαλύτερο αγαθό του Έθνους... Στην κρίση της ήβης στα 
13, 14 χρόνια δεν επιτρέπεται να αφήνεται το παιδί στην 
κρίση του έξω από τη μορφωτική επίδραση του σχολείου 
χωρίς τον αναγκαίο επαγγελματικό προσανατολισμό».

Ουσιαστικά πολύ πριν το 1980 που καθιερώθηκε η 
υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση ο Κ. Γκράτζιος 
έκανε λόγο γι’ αυτήν. Όλη του τη ζωή πάλεψε για τους 
νέους και το μέλλον τους, νιώθοντας βαριά την ευθύνη 
του εκπαιδευτικού στον τομέα αυτόν. Η εμπειρία μιας 
ολόκληρης ζωής αποτυπώθηκε στα είκοσι χρόνια θητεί-
ας του στο Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων. Οι απόφοιτες μαθήτριές 
του θυμούνται με βαθειά αγάπη τον δάσκαλό τους που 
υπήρξε αυστηρός και τρυφερός συνάμα, με ακλόνητες 
αξίες ζωής που τις μεταλαμπάδευσε στα νεαρά κορίτσια 
που πέρασαν από το σχολείο. 

Με πολλή δουλειά, αφοσίωση στο καθήκον και προ-
σωπικές θυσίες ο φωτισμένος παιδαγωγός έστησε το 
σχολείο του και του έδωσε τη φήμη που κρατά μέχρι 
σήμερα. Στις 23 Δεκεμβρίου του 1955 ήρθε η ώρα της 
αποχώρησής του με τη συνταξιοδότησή του. Μέσα σε 
έντονο κλίμα συγκίνησης εκατοντάδες μαθήτριες απο-
χαιρέτισαν τον δάσκαλό τους. Λίγο αργότερα, μέσα Ια-
νουαρίου του 1956, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε να 
τιμήσει τον Δάσκαλο Γκράτζιο στην αίθουσα διαλέξεων 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 

Μία άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Γκρά-
τζιου είναι ότι υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της «Τέ-
χνης» και ήταν αυτός που έδωσε το όνομά της: «ΤΕΧΝΗ 

- Μακεδονική Καλλι-
τεχνική Εταιρεία». Ως 
πνευματικός άνθρω-
πος αυτής της πόλης 
ενδιαφερόταν για τα 
πολιτιστικά της, βλέ-
ποντάς τα σαν μέσον 
μέσα από το οποίο 
θα αναβαθμίζονταν οι 
πολίτες της. 

Στις 15 Ιουνίου του 
1967 ο Γκράτζιος φεύ-
γει από τη ζωή. Αργό-
τερα οι μαθήτριές του 
για να  τιμήσουν τον 
Δάσκαλό τους απο-
φάσισαν να στήσουν 
την προτομή του στο 
σχολείο, στο οποίο 

αφιέρωσε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του. Η 
προτομή φιλοτεχνήθηκε από τη γλύπτρια Άννα Δημη-
τριάδου-Χριστοφορίδου, η οποία υπήρξε και αυτή μα-
θήτριά του στο Γ’ Γυμνάσιο Θηλέων. Η πρώτη προτομή 
στήθηκε μέσα στο κτίριο στις 10 Δεκεμβρίου 1978 και 
ήταν κατασκευασμένη από πλαστικό πατιναρισμένο. 
Μετά από μερικά χρόνια καταστράφηκε και η γλύπτρια 
κατασκεύασε την σημερινή προτομή (ύψος 0,43), από 
χαλκό αυτή τη φορά, που εκτέθηκε στη μεγάλη ατομι-
κή έκθεσή της το 1997 στην Πινακοθήκη της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών με θέμα ¨Μορφές της Θεσσα-
λονίκης». Η Άννα Χριστοφορίδου ζει και εργάζεται εδώ 
και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και στο 
έργο της περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός από προτο-
μές και άλλα γλυπτά. Τις πρώτες σπουδές της τις έκανε 
στη Θεσσαλονίκη κοντά στο Χρίστο Λεφάκη, στα χρό-
νια 1957-60. Το 1965 ήταν ήδη στις ΗΠΑ όπου αποφοί-
τησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
του Οχάιο και απέκτησε δίπλωμα ζωγραφικής και γλυ-
πτικής. Κυρίως επιδόθηκε στη γλυπτική δουλεύοντας με 
διάφορα υλικά, όπως το γυαλί, το χαλκό, την τεχνική 
του χαρτοπολτού. 

Ανάμεσα στα θέματά της σημαντική θέση κατέχει το 
πορτραίτο, ρεαλιστικό ή ιδεαλιστικό. Η προτομή του 
Γκράτζιου είναι ένα ρεαλιστικό πορτραίτο, με λεπτο-

Οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου του Πολυγύρου του έτους 1935. Στη μέση 
καθιστός με το σκούρο κουστούμι ο γυμνασιάρχης Κ. Γκράτζιος.
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μερή απόδοση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών. 
Αποδίδεται σε στάση κατενώπιον, με σαφή και έντονα 
περιγράμματα του προσώπου και της κεφαλής. Η γλύ-
πτρια αποδίδει με κάθε λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα ακόμα 
και τις ρυτίδες που βοηθούν  να διαφανεί ο ψυχισμός 
και ο εσωτερικός κόσμος του εικονιζόμενου. Το βλέμμα 
και η έκφραση της προτομής δεν αντιγράφει με ακρίβεια 
κάποια φωτογραφία αλλά φαίνεται ότι στηρίχθηκε κυ-
ρίως στη δικές της εντυπώσεις και αναμνήσεις από τον 
αγαπημένο της δάσκαλο. Δεν απεικόνισε τη μορφή του 
αλλά την ψυχή του με το στοχαστικό του βλέμμα, γεμά-
το έγνοια και προσήλωση για την κάθε μία από τις μα-
θήτριές του. Από τη σειρά αυτή των πορτραίτων δύο κυ-
ρίως διακρίνονται για την έντονη απόδοση του ψυχικού 
τους κόσμου και αυτά είναι του συζύγου της καθηγητή 
Χριστοφορίδη και αυτό του δασκάλου της.

Ο Κ. Γκράτζιος, στην πιο περίοπτη θέση στην είσοδο 
του 15ου Γυμνασίου/Λυκείου, δείχνει σαν  να νοιάζεται 
καθημερινά, επί δεκαετίες τώρα, για όλους τους μαθητές 
που φοιτούν σ’ αυτό το σχολείο, όπως τότε που ήταν κα-
θηγητής και γυμνασιάρχης τους. Θυμίζει σε όλους μας 
έναν δάσκαλο που πρόσφερε ένα μεγάλο μέρος της ζωής 
του στο σχολείο αυτό, όπου εμείς σήμερα συνεχίζουμε 
το επίπονο αλλά ζωντανό έργο της εκπαίδευσης. Τα δύο 

σχολεία, τόσο το 15ο Γυμνάσιο όσο και το 15ο Λύκειο, 
μέσα στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλο-
νίκης, εξακολουθούν να φροντίζουν και να προστατεύ-
ουν την προτομή τιμώντας έτσι τον παλιό Δάσκαλο. 

-Ευχαριστώ θερμά την Βασιλική Φ. Γκράτζιου, εγγο-
νή του Κ. Γκράτζιου, για την πολύτιμη βοήθειά της.

Στοιχεία αντλήθηκαν από τα παρακάτω δημοσιεύματα:
-Στάθης Λαμπρίδης, Κώστας Ν. Γκράτζιος, Ένας φωτι-

σμένος Δάσκαλος, Θεσσαλονίκη 1977.
-Στέλλα Κυριακάκη (επιμέλεια), Το 15ο Λύκειο συ-

ναντά την ιστορία του, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του 15ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, Θεσσα-
λονίκη 1997.

-Πέρσα Αγραφιώτου - Ζαχοπούλου, Το γ’  γυμνάσιο 
θηλέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997.

-Τάκης Κοσμάς-Δεμίρης, Η Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση στον Πολύγυρο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως 
το 1967. Συμβολή στην έρευνα της τοπικής ιστορίας μιας 
Μακεδονικής κωμοπόλεως, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Χαλκιδικής 2000.

-Κατάλογος Έκθεσης Μορφές της Θεσσαλονίκης, 
Ατομική Έκθεση της Άννας Δ. Χριστοφορίδου, 12 Μαρ-
τίου - 6 Απριλίου 1997, Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδο-
νικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1997.

*  *  *

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η  ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΡΝΑΙΑ

Με την ευκαιρία του εορτασμού της ύπαρ-
ξης και δραστηριότητας των τριάντα ετών της τετράφω-
νης Μικτής Χορωδίας Αρναίας, που πραγματοποιήθηκε 
την 1η και 2α Νοεμβρίου 2013, θεώρησα σκόπιμο να δη-
μοσιεύσω μία εργασία, με στοιχεία και πληροφορίες που 
έχω από το αρχείο μου, που αναφέρεται «στη Διαδρομή 
του Δημοτικού τραγουδιού Αρναίας» τα τελευταία 60 
έτη και όχι μόνο, μέχρι και τις μέρες μας. 

Το δημοτικό τραγούδι στην Αρναία, είχε και έχει 
πλούσια παράδοση και βαθιές ρίζες. Στην παρούσα εξι-
στόρηση θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα κυρί-
ως βιωματικά, γι’ αυτό, θα δοθεί έμφαση στα τελευταία 
60 έτη και μέχρι τις μέρες μας. Θέλω  από την αρχή να 
τονίσω, ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, ούτε τον 
πιο κατάλληλο να ασχοληθεί  με το θέμα. Δεν διαθέτω 
ούτε μουσικές περγαμηνές, ούτε έχω κάνει κάποιες ει-
δικές μουσικές σπουδές. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ένας 
ερασιτέχνης μουσικός. Μεγάλωσα σε μια μουσική οικο-
γένεια κυρίως ιεροψαλτών, ασχολήθηκα από τα παιδικά 
μου χρόνια με την εκκλησιαστική μουσική, τις καντά-

δες, τα τραγούδια της παρέας και το δημοτικό τραγού-
δι. Μονάχα λοιπόν μ’ αυτή μου την ιδιότητα του τρα-
γουδιστή, του ερασιτέχνη μουσικού, του υπηρέτη του 
πολιτισμού και της παράδοσης του τόπου μου, επιχει-
ρώ αυτή την ιστορική αναδρομή. Ας με συγχωρέσουν οι 
ειδικοί και θα χαρώ να με συμπληρώσουν στην πορεία. 
Μοναδικός μου στόχος είναι να υπάρξει συνέχεια στην 
παράδοση και να μην χαθούν πληροφορίες και ιστορι-
κές ψηφίδες, που αφορούν ένα από τα πιο αγαπημένα 
κομμάτια της ζωής μου, αυτό της ενασχόλησης μου με 
το δημοτικό μας τραγούδι.

Στο δημοτικό τραγούδι της Αρναίας συναντά κανείς 
όλα τα είδη και όλες τις παραλλαγές των δημοτικών 
τραγουδιών της χώρας μας. Η μουσική φαρέτρα των δη-
μοτικών τραγουδιών της Αρναίας τα έχει όλα: νανουρί-
σματα, μοιρολόγια, σκωπτικά, της αγάπης, του γάμου, 
της ξενιτιάς, της άνοιξης, αποκριάτικα,ακριτικά, ιστο-
ρικά, κλέφτικα, θρησκευτικά, τραγούδια του αργαλειού 
και πατινάδες του δρόμου.

Η πρώτη γνωστή, αν και αδημοσίευτη στο σύνολο 



32

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 17ο

της καταγραφή, έγινε από την Νίκη Κοτσάνη –Καρνα-
σιώτη, κόρη του ‘μουχτάρη’ (προεστός) της Λιαρίγκο-
βης Γιάνκου Κοτσάνη. Όπως ήταν φυσικό σώθηκαν οι 
στίχοι κάποιων τραγουδιών και στα περισσότερα είναι 
άγνωστη η μουσική τους ερμηνεία.

Η σημαντικότερη προσπάθεια καταγραφής, των στί-
χων μόνο, με ιστορικά στοιχεία και σχόλια, έγινε από τον 
αείμνηστο δημοδιδάσκαλο Μαυρουδή Παπαθανασίου. 
Ολόκληρη η εργασία αυτή μαζί με μοναδικά λαογραφι-
κά και ιστορικά στοιχεία δημοσιεύτηκε στα ΧΡΟΝΙΚΑ 
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ σε δύο διπλά τεύχη 13-14 (1967) 
και  15-16 (1968).

Τύχη αγαθή θέλησε, στα πρώτα μου επαγγελματικά 
βήματα, το 1959, να γνωριστώ στην Αθήνα με τον με-
γάλο δάσκαλο του δημοτικού τραγουδιού, και όχι μόνο, 
τον Σίμωνα Καρρά και να ενταχθώ στην χορωδία του 
‘Ελληνικοί Αντίλαλοι’.

Εκεί για μένα η σπίθα 
έγινε φωτιά και το δημοτι-
κό τραγούδι αναπόσπαστο 
κομμάτι της ζωής μου. Εκεί 
με έκπληξη διαπίστωσα ότι 
τα τραγούδια της Αρναίας 
ήταν  γνωστά στον Σίμω-
να Καρρά, από παλαιότε-
ρη επίσκεψη και καταγρα-
φή του στην Αρναία. Όπως 
δε με πληροφόρησε, τρα-
γουδήθηκαν από την Δέ-
σπω  Αβράμη, Γιάννη Κ. 
Ζωγράφο (αδελφό του ιε-
ρέα  παππού μου Παπαδη-
μήτρη Ζωγράφο) και τον 
Σπύρο Χαριστό (μετέπειτα 
δήμαρχο Αρναίας).

Ήταν ο άνθρωπος που με 
παρότρυνε, με βοήθησε και με ώθησε να ασχοληθώ με 
την συλλογή, την καταγραφή και ερμηνεία των δημοτι-
κών τραγουδιών.

Ορόσημο όμως και επίσημη μουσική καταγραφή των 
δημοτικών μας τραγουδιών είναι το έτος 1968.

Αρχιτέκτονας και πρωτεργάτης της προσπάθειας 
αυτής ήταν ο συντοπίτης μας και μεγάλος βάρδος της 
παραδοσιακής μας μουσικής Τάκης Σαμαράς από την 
Μεγάλη Παναγία.  Με συνοδεία των μουσικών του 
‘Μακεδονικού συγκροτήματος’,  Μανώλη Παπαγεωργί-
ου (κλαρίνο) και Γιάννη Κάκκαλο (λαούτο), ήρθε στην 
Αρναία, όπως και σε άλλα μέρη της Χαλκιδικής, και μα-
γνητοφώνησε έναν μεγάλο αριθμό δημοτικών τραγου-
διών. Βασικός συντονιστής της προσπάθειας αυτής ήταν 
ο τότε δήμαρχος Αρναίας Σπυρίδων Χαριστός με συνερ-
γάτες, τους: Γρηγόρη Ζωγράφο, Γιώργο Ροκά, Σοφία Ζά-
χου και Παντελή Ζωγράφο. Το δημοτικό τραγούδι της 
Αρναίας για πρώτη φορά ξεπερνά πλέον τα στενά τοπι-
κά όρια και μέσα από συνεχείς ραδιοφωνικές εκπομπές 
του Ρ/Φ σταθμού Μακεδονίας της εκπομπής ΤΡΑΓΟΥ-
ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, που την ευθύνη και συντο-

νισμό είχε ο Τάκης  Σαμαράς, ακούγεται σ’ ολόκληρη 
την Ελλάδα. Μέλη της χορωδίας αυτής ήταν: Σπυρίδων 
Χαριστός (δήμαρχος), Γρηγόριος Ζωγράφος, Παντελής 
Ζωγράφος, Γεώργιος Ροκκάς,  Αθανάσιος Παπαγεωρ-
γίου, Βασίλειος Πανιώρας, Βασίλειος Αποστολούδας, 
Βασίλειος Α. Κωνσταντάς, Γεώργιος Χ. Ξιούφης, Σοφία 
Ζάχου, Ειρήνη Θ. Καραστέργιου, Στεργιαννή Μπέσιου, 
Μαρία Γ. Πανιώρα-Μπέσιου, Κωσταντινιά Τσιμπιδά.

Η μοναδική αυτή μαγνητοφώνηση κινδύνευσε να χα-
θεί. Το 1980 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκπολιτιστι-
κής και Επιμορφωτικής Εταιρείας Αρναίας με πρόεδρο 
τον Γιάννη Κοτσάνη και πρωτεργάτες τον αντιπρόε-
δρο και μετέπειτα δήμαρχο Αρναίας Αστέριο Θ. Καρα-
στέργιο και τον γράφοντα εξασφάλισε από την κρατι-
κή ραδιοτηλεόραση (ΥΕΝΕΔ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ένα 
αντίγραφο της αρχικής αυτής εγγραφής του 1968. Από 

αυτό, έγινε αναπαραγωγή 
1500 κασετών αριθμ. 1 και 2, 
έτσι η πλούσια αυτή μουσι-
κή μας παράδοση έγινε κτή-
μα όλων των Αρναιωτών και 
των απανταχού φίλων της 
Αρναίας. 

Με αφορμή το γεγονός 
αυτό και μετά από απόφαση 
του ΔΣ της Εταιρείας, ανέ-
λαβα την ευθύνη, δημιουρ-
γίας και διεύθυνσης τακτι-
κής και μόνιμης χορωδίας 
δημοτικών τραγουδιών.

Η πρώτη εμφάνιση της 
χορωδίας αυτής έγινε στις 
11 Μαϊου 1980. Συμμετείχαν 
οι  : Γρηγόριος Ζωγράφος, 
Βασίλειος Κωνσταντάς, Νι-
κόλαος Νίκου, Δημήτριος 

Χαριστός, Βασίλειος Καλαϊτζής, Κωνσταντίνος Μαρού-
σης, Ευάγγελος Καλυβιώτης, Γεώργιος Δ. Τσόχας, Μαρί-
νος Παλιούρας, Ιωάννης Ακρίβος, Αθανάσιος Παπάγγε-
λος, Κωνσταντίνος Τ. Κοτσάνης, Μαρία Ι.Παπαγιάννη, 
Κατίνα Νάκου, Νούλα Χαριστού, Βάσω Α. Σαμαρά, 
Άννα Βαρσάμη, Ευγενία Δέλιου, Αιμιλία Χ. Αργυρού 
και οι τοπικοί οργανοπαίκτες, Χριστόδουλος Αρβανί-
της (βιολί) και Παναγιώτης Γεωργάκας) λαούτο). Η χο-
ρωδία αυτή κατέγραψε και μαγνητοφώνησε μια συλλο-
γή γνωστών και ανέκδοτων δημοτικών τραγουδιών,την 
κασέτα αριθμ. 3,που διανεμήθηκε σ’όλους τους Αρναιώ-
τες και στους φίλους της Αρναίας. Τραγούδια που μέχρι 
τότε δεν είχαν καταγραφεί μουσικά, όπως το Ερηνάκι, 
Πάρε το σταμνί, Με ξέχασες δεν μου μιλάς, Το τρελοκό-
ριτσο, Πανάθημα απ’όκτιζαν, Βρύση μου μαλαματένια, 
Άντι Μαρούμ να πάμι, Εγώ ’μαν τ’ αρχοντόπουλο, Τρε-
λαίνομαι μανούλα μου, Λάλησι κούκιμ λάλισι, Γλυκοχα-
ράζ’ η χαραυγή κ.α ανήκουν σ’ αυτήν την συλλογή και 
διασώθηκαν για πάντα.

Την ίδια χρονιά (1980) με πρωτοβουλία και προσωπι-
κές προσπάθειες του αντιπροέδρου της εταιρείας και με-

Συναυλία της χορωδίας δημοτικών τραγουδιών Αρναίας της 
Ε. Ε. Ε. Αρναίας, στο κέντρο «ΕΛΒΕΤΙΑ» της Αρναίας.

Διευθυντής χορωδίας: Παντελής Ζωγράφος (11-5-1980).
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τέπειτα δημάρχου Αστέριου Καραστέργιου και του Πα-
ντελή Ζωγράφου, έγινε ένα άλλο σημαντικό γεγονός, 
για την ιστορία των δημοτικών τραγουδιών του τόπου 
μας. Άγνωστα και μη μαγνητοφωνημένα μουσικά δημο-
τικά τραγούδια ερμηνεύτηκαν από τους τελευταίους επι-
ζώντες γνωστούς τραγουδιστές και άλλους μερακλήδες 
συμπατριώτες μας. Μαγνητοφωνήθηκαν με εξωτερική 
εγγραφή, με ένα μικρό φορητό κασετόφωνο NIVICO, 
στο τεχνικό γραφείο του Αστέριου Θ. Καραστέργιου και 
διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας. Ερμηνευτές αυτών των 
τραγουδιών ήταν οι  γέροντες τότε, Αστέριος Τζιτζιρί-
κας, Αδάμος Κυριάκος, Ιωάννης Θ. Καραδημήτρας και 
οι Σοφία Ζάχου, Ειρήνη Θ. Καραστέργιου, Γρηγόρης Ζω-
γράφος, Παντελής Ζωγράφος, Νικόλαος Νίκου, καθώς 
και ο τότε δήμαρχος Σπυρίδων Χαριστός.

Οι κασέτες αυτές πριν τρία χρόνια επεξεργάστηκαν 
επαγγελματικά με φροντίδα 
και δαπάνη του τ. δημάρχου 
Αστέριου Καραστέργιου, σε 
στούντιο της Θεσσαλονίκης 
και πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσουν σε CD.

Αργότερα η χορωδία 
απέκτησε και άλλα μέλη 
τους: Βαλιάνου Νίκη, Δέ-
σποινα Ντούβελου, Αγγε-
λική Κυρούδα, Μαγδαληνή 
Λαλιώτου, Νίκη Πανιώρα, 
Λασκαρίνα Πιτούλα- Μω-
ϋσή, Αικατερίνη Μαχαιρά, 
Σουλτάνα Μπουζιά, Αση-
μίνα Γραμμένου, Τάκη Ψυ-
χούλα, Νίκο Μωϋσή, Βασί-
λη Χ. Αλεξάνδρου, Χρήστο 
Σερδάρη, Λάκη Πανιώρα, 
Χρήστο Α. Παπαγεωργίου, 
Στέργιο Παναγιώτα, Στέλιο Χασάπη, Δημήτριο Αρσένη, 
Ελισαίο Ντούβελο, Ιωάννη Τσιάρα και διεύρυνε το ρε-
περτόριο της και με καντάδες που συνόδευαν με κιθάρα 
οι Γιώργος Ροκκάς,   Αγαπητός Πιτούλας, με λαόυτο ο 
Δημήτριος Π. Γεωργάκας  και με μαντολίνο ο Αγησίλαος 
Καραλιόλιος. Αυτή η χορωδία με χοράρχη τον Παντελή 
Ζωγράφο λειτούργησε μέχρι τον Νοέμβριο του 1983. 

Έκτοτε την διεύθυνση της χορωδίας της Εκπολιτι-
στικής και Επιμορφωτικής Εταιρείας ανέλαβε ο αφιχθείς 
τότε επαγγελματίας (καθηγητής μουσικής) Βασίλης Η. 
Κοκκαλιάρης και την μετέτρεψε σε τετράφωνη μικτή  
χορωδία. Το έτος 1986 επί δημαρχίας Αστέριου Θ. Κα-
ραστέργιου δημιουργήθηκε το Αριστοτέλειο Πνευματι-
κό Κέντρο του Δήμου Αρναίας. Με απόφαση της Πολι-
τιστικής Εταιρείας και πρόεδρο τον Παντελή Ζωγράφο, 
η χορωδία εντάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Δήμου Αρναίας.

Το έτος 1991 με πρόεδρο της χορωδίας, τον πρώην 
Δήμαρχο Αρναίας κ. Αστέριο Θ. Καραστέργιο και με Δή-
μαρχο Αρναίας, καθώς και πρόεδρο του Αριστοτελείου 
Πνευματικού Κέντρου τον κ. Αστέριο Γ. Ζωγράφο, ύστε-

ρα από κοινή σύσκεψη με παρουσία του Δασκάλου της 
χορωδίας κ. Βασιλείου Η. Κοκκαλιάρη, αποφασίστηκε 
ομόφωνα: η καταγραφή όλων των δημοτικών τραγου-
διών της Αρναίας, η εκμάθηση ορισμένων (προς το πα-
ρόν) και η εγγραφή Δίσκου.

Αμέσως, τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο και μετά από 
εντατικές πρόβες εκμάθησης και προετοιμασίας (περί-
που δύο ετών) έγινε μαγνητοφώνηση αυτών σε στού-
ντιο της Θεσσαλονίκης (του Νίκου  Παπάζογλου) το 
έτος 1992, με μαέστρο και διευθυντή της Μικτής Δημο-
τικής Χορωδίας τον Βασίλειο Η. Κοκκαλιάρη και με τη 
συμμετοχή των λαϊκών οργανοπαικτών Κυριάκου Γκου-
βέντα (βιολί), Γιάννη Αλεξανδρή και Δημητρίου Γεωρ-
γάκα (λαούτο), καθώς και του Γεωργίου Μαυρομάτη 
(τουμπελέκι) και των παρακάτω μελών της χορωδίας: 
Αρσένης Δημήτριος, Ζωγράφος Παντελής, Καραστέρ-

γιος Θ. Αστέριος, Μανωλά-
ρας Νικόλαος,    Μαχαιράς 
Ν. Γεώργιος, Μουχτάρης 
Δημήτριος, Μωϋσης Νικό-
λαος, Ντούβελος Ελισαίος, 
Πανιώρας Κ. Αστέριος, Πα-
παγεωργίου Αν. Αθανάσιος, 
Πιτούλας Γ. Αγάπιος, Ρο-
κάς Ν. Γεώργιος, Σερδάρης 
Χρήστος, Τσιαμούρης Χ. 
Κωνσταντίνος, Τσόχας Δ. 
Γεώργιος, Χαλέμης Ζαχα-
ρίας,  Χαριστός Α. Δημήτρι-
ος, Ψυχούλας Δημήτριος, 
Αρσένη-Κοκκαλιάρη Μα-
ρία, Βαλιάνου Ν. Αγαθονί-
κη, Καρατσέ Β. Δέσποινα, 
Μαχαιρά Αθ. Αικατερίνη, 
Μαχαιρά Θ. Ντανιέλα, Μα-
χαιρά Γ. Ευανθία,  Μωϋσή- 

Πιτούλα Λασκαρίνα, Ναζίρη –Μανωλάρα Αυγούστα,  
Νιγριτινού-Πιτούλα Μαρία, Ντούβελου Δέσποινα, Πα-
νιώρα Α. Νίκη, Ροκκά Γ. Χρυσή, Σερδάρη-Καραγιάννη 
Κωνσταντίνα, Χαριστού Δ. Μαγδαληνή, Χριστοφόρου-
Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Ψυχούλα Δ. Μαρία.  

Αυτός ήταν ο δεύτερος και πιο σημαντικός σταθμός 
στο Δημοτικό τραγούδι της Αρναίας. Η μαγνητοφώνη-
ση αυτή μετετράπη σε διπλό άλμπουμ δίσκων βινυλίου 
τον Αύγουστο του 1993 και εξεδόθησαν 2000 δίσκοι. 

 Ο 3ος σταθμός στο δημοτικό τραγούδι της Αρναίας, 
ολοκληρώθηκε στις μέρες μας (Μάιος 2013) από την μι-
κτή χορωδία Αρναίας.

Έγινε νέα μουσική καταγραφή ανέκδοτων κυρίως 
τραγουδιών, με σκοπό να κυκλοφορήσουν σύντομα σε 
CD και να γίνουν κτήμα όλων των Αρναιωτών και των 
απανταχού της γης φίλων της Αρναίας. 

Διευθυντής και μαέστρος της χορωδίας ο Βασίλης 
Κοκκαλιάρης με βασικούς συντελεστές της προσπάθει-
ας, τους: Γιώργο Ροκκά, Αστέριο Θ. Καραστέργιο και 
Παντελή Ζωγράφο και τα μέλη της χορωδίας.

Τέλος αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω και να 

Η σημερινή χορωδία της Αρναίας όπως εμφανίστηκε στα 30ά 
γεννέθλιά της την 1η Νοεμβρίου 2013, με μαέστρο το μουσικό 

και καθηγητή κ. Βασίλη Κοκκαλιάρη.
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Α) ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΑ ΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΦΟΥΛΑΣ* 

ομολογήσω τα εξής: Όλα αυτά που καταφέραμε για την 
καταγραφή, την εκμάθηση, την διάσωση και την διάδο-
ση του δημοτικού τραγουδιού της Αρναίας και της περι-
οχής, με αποτέλεσμα η χορωδία μας να φθάσει στα ύψη 
της αποδοτικότητας και της φήμης της, δεν θα μπορού-
σαν να πραγματοποιηθούν, αν δεν υπήρχε το πάθος, η 
αγάπη, φροντίδα και υπευθυνότητα του δασκάλου, δι-
ευθυντή και χοράρχη της χορωδίας μας, Βασιλείου Η. 
Κοκκαλιάρη. Επί 30 συναπτά έτη προσέφερε έργο, τόσο 

κατά την περίοδο που η χορωδία υπαγόταν στην Εκπολι-
τιστική Εταιρεία Αρναίας (1983-1986), όσο και μετέπει-
τα που λειτούργησε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αρναίας  (1987-2010), 
καθώς και στην συνέχεια του Δήμου Αριστοτέλη (2011-
2013). Αξίζουν έπαινοι, συγχαρητήρια και ευγνωμοσύ-
νη στον ακούραστο δάσκαλο μας Βασίλειο Η. Κακκα-
λιάρη.

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

Η Φούλα ήταν ένα σοβαρό κοριτσάκι, μετρη-
μένο σε όλα του, ολιγόλογο και αγέλαστο. Τα άλλα κο-
ριτσόπουλα της γειτονιάς, οι φιλενάδες της, που έπαιζε 
μαζί τους, σε αντίθεση με τη Φούλα, έκαναν πλάκες, πε-
ριγελούσαν και περιγελιούνταν μεταξύ τους. Παρ’ όλα 
αυτά η Φούλα ήταν κολλημένη στην παρέα τους παρ’ 
όλο που δεν της ταίριαζε, προφανώς γιατί δεν είχε άλλη 
επιλογή.

Βλέποντας με τον καιρό ότι δεν μπορούσαν να ταιριά-
ξουν οι υπόλοιπες φιλενάδες με την Φούλα, πήραν την 
απόφαση να την διώξουν απ’ την παρέα. Μετά από δι-
αβουλεύσεις μεταξύ τους για να μην της πουν την από-
φασή τους άμεσα και προσβλητικά σκέφτηκαν να κάνουν 
το εξής: Να μαζευτούν όλες μαζί με την Φούλα ανάμε-
σά τους και να κάνουν μια ανακοίνωση: «Θα διηγούνταν 
σαχλαμάρες και καλαμπούρια και όποια δεν θα γελούσε 
πολύ μ’ αυτά θα την έδιωχναν από την παρέα». Ήξεραν 
οι παμπόνηρες εκ των προτέρων ότι η δύστυχη η Φούλα 
δεν θα μπορούσε να γελάσει κι έτσι εύκολα θα την έδιω-
χναν. Άρχισαν λοιπόν να διηγούνται σαχλαμάρες και κα-
λαμπούρια η μία μετά την άλλη και όπως ήταν συνεν-
νοημένες μόλις τελείωνε η σαχλαμάρα ή το καλαμπούρι 
έπεφταν κάτω από τα γέλια. Η Φούλα παρά τις προσπά-
θειές της ήταν αδύνατο έστω και να χαμογελάσει με όλα 
αυτά. Επειδή όμως δεν ήθελε με κανένα τρόπο να εκδι-
ωχθεί, πράγμα που αναπόφευκτα θα γινόταν αφού αυτό 
είχε συμφωνηθεί για όποια δεν γελάσει, στάθηκε με τόλ-
μη στη μέση της παρέας και είπε δυνατά: «Τώρα που λέτι 
αυτά τα αστεία, εγώ σκάνου, σκάνου απ’ τα γέλια. Αχ, αχ 
έσκασα απ’ τα γέλια!». Τα είπε δε αυτά όσο μπορούσε πιο 
πειστικά χωρίς όμως η ταλαίπωρη να μπορέσει να σκάσει 
ούτε ένα αδιόρατο χαμόγελο στα χείλη της.

Έπεσε σιωπή και αμηχανία στην ομήγυρη για αρκετή 
ώρα. Μέχρι που μια από την παρέα βρήκε το θάρρος να 

την αντικρούσει: «Που ίνι τα γέλεια σ’, μαρή; Τι μας λές 
ότι σκάν(ι)ς απ’ τα γέλια; Που ίνι; Ιμείς δε τα βλέπουμι». 
Η Φούλα αποφασισμένη να δώσει την μάχη της μέχρις 
εσχάτων, για να μην εκδιωχθεί, είπε: «Μπουρεί ισίς να 
μη ντα βλέπιτι τα γέλια μ’, ιγώ όμως τα καταλαβαίνω. Ίνι 
μέσ’ την κοιλιά μ’. Νάταϊα, νάταϊα» φώναζε απελπισμένη 
δείχνοντας την κοιλιά της και επαναλαμβάνοντας: «Αχ, 
σκάνου απ’ τα γέλια, αχ έσκασα απ’ τα γέλια!».

Καινούργια σιωπή στην ομήγυρη. Καινούργια αμηχα-
νία. Και τότε ένα παμπόνηρο και πλακατζίδικο μαγκάκι, 
ο Νίκος, που ήταν εκεί παρών και παρακολουθούσε όλος 
έξαψη τα δρώμενα, φώναξε δυνατά: «Αλήθεια, αλήθεια 
λέει η Φούλα. Τα είδα ιγώ τα γέλια τ’ς». Όλα τα παιδιά 
στράφηκαν προς τον Νίκο γεμάτα περιέργεια να τους πει 
που είδε τα γέλια. Η δε Φούλα στράφηκε κι αυτή όλο ελ-
πίδα στον αναπάντεχο υποστηρικτή της, τον οποίο προ-
φανώς είδε σαν σανίδα σωτηρίας. Ο Νίκος στάθηκε στη 
μέση της παρέας, απόλαυσε για λίγο την εντύπωση και 
την ανυπομονησία που προκάλεσε με την παρέμβαση 
του και είπε με δυνατή φωνή γεμάτη μεγαλοπρέπεια και 
στόμφο: «Ναι ιγώ τα είδα τα γέλια που είπι η Φούλα ότι 
ήταν μεσ’ ντ’ κοιλιά τ’ς. Τα άκουσα κιόλας που γουργούρ-
ζαν. Αλλά ύστιρα αντί να παν κατά σιαπάν κι να βγουν 
απ’ του στόμα τ’ς πήγαν κατά σιακάτ’ κι βγίκαν απ’ του 
γκώλου τ’ς». Αυτά τα θαυμαστά και άκρως αποκαλυπτικά 
είπε ο Νίκος και έπεσε ξερός από τα γέλια.

Κεραυνός έπεσε στο κεφάλι της φτωχής Φούλας. Ένας 
είδε και άκουσε τα γέλια που έλεγε ότι είχε στην κοιλιά της 
αλλά τα είδε να βγαίνουν από το χειρότερο, από το πιο ακα-
τονόμαστο σημείο του σώματός της. Τι ντροπή. Τι ρεζίλι. 
Εξαφανίσθηκε αμέσως από την παρέα χωρίς να πει τίποτα 
προσπαθώντας να κρατήσει όση αξιοπρέπεια της έμεινε. Ο 
σκοπός της παρέας της είχε επιτευχθεί απόλυτα. Δεν ξέρω 
αν και πότε η Φούλα επέστρεψε ξανά στην παρέα αυτή.

* Η Φούλα ήταν φίλη της αδελφής του πατέρα μου, της αγαπημένης μου θείας Τασούλας, η οποία μου διηγήθηκε το περιστατικό 
αυτό της παιδικής της ηλικίας και την ευχαριστώ θερμά γι’ αυτό.

*  *  *
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Δίπλα στο τζάκι η μάνα μου είχε ένα μικρό ντου-
λαπάκι, ένα «ντλαπούδ’» στα Πολυγυρινά, που ήταν γε-
μάτο από μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης, σωτή-
ριο για να κρατάει καθαρό το υπόλοιπο σπίτι. Έτσι μέσα 
στο ντλαπούδ’ βρισκόταν κουτιά, κουτάκια, μπουκάλια, 
μπουκαλάκια, κουμπιά, κλωστές, βελόνες, ψαλίδια, θυ-
μίαμα και πολλά πολλά άλλα. Το ντλαπούδ’ αυτό απο-
τελούσε το μαγικό κόσμο για τη μικρή μου ξαδερφούλα 
την Ολγούδα ηλικίας τότε τεσσάρων ετών. Το σπίτι της 
Ολγούδας ήταν στην ίδια αυλή με το δικό μας και την εί-
χαμε καθημερινή επισκέπτρια. Η μάνα μου της είχε ιδιαί-
τερη αδυναμία και η Ολγούδα της ανταπέδιδε την αγά-
πη με όλη της την ψυχή, έτσι που μόνο τα παιδιά ξέρουν 
να το κάνουν. Μόλις έμπαινε λοιπόν η Ολγούδα στο σπί-
τι μας κατευθυνόταν στο ντλαπούδ’ επαναλαμβάνοντας 
κάθε φορά την ίδια φράση απευθυνόμενη στη μάνα μου: 
«Θεία, θα ανοίξου του ντλαπούδ’ να διώ τι γυρεύου3». 
Είπαμε τα ετερόκλητα αντικείμενα του ντουλαπιού ήταν 
ο μαγικός κόσμος απ’ τον οποίο έπαιρνε κάθε φορά κά-
ποιο για να παίξει, αφού πρώτα «έβλεπε τι γύρευε» από 
αυτά. 

Εκείνο τον καιρό θα έρχονταν η οικογένεια της μέλ-
λουσας γυναίκας μου για να γνωριστούν με τους δικούς 
μου, θα έρχονταν δηλαδή οι «ζμπιθιροί» μας. Η Ολγού-
δα βέβαια πρώτη και καλύτερη συμμετείχε σε όλες τις 
προετοιμασίες της οικογένειάς μου για την υποδοχή των 
ζμπέθιρων και ζούσε την έξαψη της αναμονής τους.

Μας βομβάρδιζε συνεχώς με ερωτήσεις πως θα είναι 
οι ζμπιθιροί, πόσοι θα είναι, τι άραγε θα φορούν κλπ. 

ενημερώνοντάς μας συγχρόνως για το τι θα φορούσε η 
ίδια εκείνη τη μέρα, πως θα συμπεριφερόταν κλπ. Ζμπι-
θιροί ήταν αυτοί! Η μάνα μου την ενθάρρυνε στη συ-
ζήτηση περί ζμπέθιρων, αλλά της έβαλε έναν όρο απα-
ράβατο για εκείνη τη μέρα. Της είπε άπειρες φορές ότι 
εκείνη τη μέρα που θα έρθουν οι ζμπιθιροί «δε θα ανοίξ’ 
καθόλου του ντλαπούδ’ για να μη διουν οι ζμπιθιροί 
τα χάλια μας εκεί μέσα». Η Ολγούδα το εμπέδωσε καλά 
και συμφώνησε. 

Ήρθε η πολυπόθητη μέρα, που κατέφθασαν οι ζμπιθι-
ροί. Η Ολγούδα στα μέσα και στα έξω ήταν το επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος και ο καλύτερος τρόπος καταπολέ-
μησης της αμηχανίας που υπάρχει στην πρώτη συνάντη-
ση των ζμπέθιρων.

Κάποιος κάποια στιγμή ζήτησε μια ασπιρίνη. Ο πατέ-
ρας μου πρόθυμος κατευθύνθηκε να πάει στο περί ου ο 
λόγος ντλαπούδ’ όπου φυλάγαμε μεταξύ των άλλων και 
τις ασπιρίνες. Αξέχαστη θα μου μείνει η σκηνή που επα-
κολούθησε μπροστά στα μάτια της οικογενείας μου και 
στα μάτια των ζμπέθιρων.

Σαν ελατήριο πετάχτηκε η Ολγούδα, πήγε και στά-
θηκε μπροστά στην πόρτα απ’ το ντλαπούδ’ και με σπα-
ρακτική και στεντόρεια φωνή κραύγασε: «Μη, μη θείου 
ανοίγ(ι)ς του ντλαπούδ’. Θα δγιουν οι ζμπιθιροί τα χά-
λια σας εκεί μέσα»!

H καημένη η μάνα μου φαρμακώθηκε! Οι ζμπιθιροί 
όμως το καταδιασκέδασαν και συνέχισαν να το θυμού-
νται για χρόνια παρέχοντάς τους μια πηγή μεγάλης ιλα-
ρότητας.

Β) Η ΟΛΓΟΥΔΑ, ΟΙ ΖΜΠΙΘΙΡΟΙ1 ΚΙ ΤΟΥ ΝΤΛΑΠΟΥΔ’2

Γ) ΧΡΙ: ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΣΤΙΑ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
 

1. ζμπιθιροί: οι συμπέθεροι
2. ντλαπούδ’: ντουλαπάκι
3. γυρεύου: προσπαθώ να βρω κάτι που έχασα ή κάτι που θέλω να αποκτήσω

Μεταξύ των πολλών σχολίων, προφορικών και 
γραπτών, που ακολούθησαν τη δημοσίευση του ευθυμο-
γραφήματός μου «Αχ λιστί αγαπημένο, τι μ’ έκανες να 
πάθω!» στο τεύχος 16 του «Παγχαλκιδικού Λόγου», ξε-
χώρισα αυτά που θυμήθηκε επί τη ευκαιρία της δημοσί-
ευσης αυτής ο καλός μου φίλος και συμπατριώτης μου 
μοναχός Συνέσιος από την Ιερά Μονή του Οσίου Αρσε-
νίου, ο οποίος μου έγραψε τα εξής:

«Ένας μπάρμπας (από τον Πολύγυρο) τα λιστιά δεν 
τα έλεγε με το όνομά τους αλλά είχε δώσει σ’ αυτά μια 
δική του ονομασία παράξενη. Τα έλεγε… Χρί! Γιατί άρα-

γε; Διότι τόσο τα αγαπούσε, τόσο του άρεσαν και τόσο 
πολύ τα στερούνταν και τα λιγουρευόταν στη νηστεία 
της Μεγάλης Σαρακοστής, που περίμενε εναγωνίως το 
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου να ακούσει να πει ο Δε-
σπότης το πρώτο «Χριστός Ανέστη» για να τρέξει στο 
σπίτι του να φάει ένα λιστί. Δεν περίμενε να τελειώσει 
ολόκληρο το «Χριστός Ανέστη». Του έφθανε μόνο η 
πρώτη συλλαβή, το Χρι, εξ’ ου και η ιδιαίτερη ονομασία 
που είχε δώσει στα εκλεκτά εκείνα εδέσματα…».

Η πολύ πρωτότυπη αυτή ιστορία πιστεύω ότι δικαιώ-
νει και εμένα που αγαπούσα τόσο τα λιστιά!
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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. 

ΑΛΗΘΕΙΑ
Νοεμβρίου 1903: ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Παυθέντος του καϊμακάμη Κασσάνδρας Δελαβέρ 

βέη, διωρίσθη επιτροπεύων ο εκ των βοηθών γραμματέ-
ων της Νομαρχίας Αδήλ βέης.

19 Οκτωβρίου 1904: ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΑ ΓΕΝΕ-
ΘΛΙΑ

Επιβλητικότατα και μεγαλοπρεπέστατα εορτάσθη-
σαν χθες ενταύθα τα γενέθλια της Α.Α Μεγαλειότητος 
του λαοφιλούς και σεπτού Άνακτος Σουλτάν Αβδούλ 
Χαμήτ Χαν του Βου.

Περί την 3ην π.μ. παρισταμέ-
νων των διαφόρων αντιπρο-
σώπων της ημετ. Κοινότητος, 
πολλών προκρίτων, της μαθη-
τιώσης νεολαίας μετά των δι-
δασκάλων και άλλων, κατα-
νυκτικωτάτη εν τω Ιερώ Ναώ 
εψάλη δοξολογία υπέρ μακρο-
ημερεύσεως του κραταιοτά-
του Αυθέντου Άνακτος.

Περί την 4ην π.μ. μετά ταύ-
τα εν τω Διοικητηρίω εν ολο-
μελεία απασών των στρα-
τιωτικών, διοικητικών και 
δικαστικών Αρχών, παριστα-
μένων του Αρχιερατικού Επι-
τρόπου μετά των ιερέων, της 
Σεβασμιότητος του Μητροπο-
λίτου Κασσανδρείας απουσιάζοντος εις περιοδείαν… των 
μαθητών μετά των διδασκάλων των Ελληνικών σχολών, 
των Οθωμανοπαίδων μετά του διδασκάλου αυτών και απεί-
ρου πλήθους, εγένετο η νόμιμος τελετή, καθ’ ήν εν πρώτοις 
ο σοφολογιότατος Χακήμ εφέντης ανέγνω την δέησιν υπέρ 
μακροημερεύσεως του γαληνοτάτου Άνακτος… μεθ’ ό ο ελ-
λόγιμος διευθυντής των Σχολών κ. Γεώργιος Παπαγεωργί-
ου εξύφανε προσλαλιάν σύντομον μεν πλην μεστήν εκφρά-
σεων ευγνωμοσύνης προς τον λαοφίλητον Άνακτα, υπό τα 
σκήπτρον του Οποίου η ευημερία, πρόοδος και ανάπτυξις 
των πολυπληθών λαών Αυτού εξασφαλίζονται.

Την τελετήν επεσφράγησαν άσματα των Οθωμανο-
παίδων και των ημετ. Σχολών, και τέλος το τιμητικόν 
ζήτω του Στρατού.

Μετά ταύτα ηγουμένου του αγαπητού και ρέκτου Καϊ-
μακάμη Αλή Ριζά βέη, οι πάντες μετέβησαν εις την αίθου-
σαν του Διοικητηρίου, ένθα υπέβαλλον τα ειλικρινή συγ-
χαρητήρια τη Α. Εξοχότητι δια την χαρμόσυνον εορτήν 

και τέλος εν σώματι πάσαι αι Αρχαί και οι λοιποί επισκέ-
φθησαν και συνεχάρησαν τον Γιουζάπασην του Στρατού.

Την νύχτα αι φωταψίαι ήσαν ανάλογοι της μεγαλο-
πρεπούς και χαροποιού εορτής….

 
ΑΜΑΛΘΕΙΑ (Σμύρνης)

20 Οκτωβρίου 1912: ΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ ΕΝ ΚΑΣ-
ΣΑΝΔΡΑ

         Κατά την «Εντεπαντάν» της Θεσσαλονίκης 
από τινος ελληνικά ιστιοφόρα απεβίβασαν συμμορίας 
επί των ερήμων ακτών της Χαλκιδικής. Αι αποβιβάσεις 

δ’ αύται διηυκολύνοντο 
μέχρι τούδε διότι συνε-
πεία των ιταλοτουρκι-
κών εχθροπραξιών και 
του ιταλικού στόλου εν 
τω Αιγαίω ουδεμία οθω-
μανική ακταιωρός ηδύ-
νατο να επαγρυπνεί επί 
των ακτών της Χαλκι-
δικής. Όπως δ’ αν ή αι 
αρχαί έλαβον πάντα τα 
κατάλληλα μέτρα προς 
εξόντωνσιν των εν τω 
οθωμανικώ εδάφει εισε-
λασσασών συμμοριών. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
3 Νοεμβρίου 1930:Η 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΟΡΤΑΣΕ…ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ –  ΟΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΕΣ ΣΤΕ-
ΦΑΝΟΙ

Μετά την κατάθεσιν του στεφάνου της Κυβερνήσεως 
ήρχισεν η κατάθεσις των λοιπών στεφάνων, της Βουλής 
δια του βουλευτού κ. Καλλιδοπούλου, του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης δια του Πρυτάνεως αυτού κ. Βογιατζί-
δη, του Δήμου Πολυγύρου δια του Δημάρχου κ. Γ. Μα-
γδάλη, του εν Θες/νίκη Παγχαλκιδικού Συλλόγου δια 
του κ. Βασιλικού, των Εφέδρων Αξιωματικών δια του κ. 
Κ. Κατσίκα,… της Ι. Μητροπόλεως και του Γυμν. Πολυ-
γύρου δια του Γυμνασιάρχου κ. Παπαϊωάννου, του Δημ. 
Σχολείου δια του διευθυντού αυτού κ. Καραγκάνη, του 
Εργατοεπαγγελματικού Συλλόγου δια του προέδρου 
αυτού κ. Καστρέτσιου, και των εγγονών του αρχηγού 
των κατά το 1854 σφαγιασθέντων Γιαννάκη Αικατερινά-
ρη και Χρ. Αικατερινάρη, μεθ’ ό επηκολούθησεν ο πανη-
γυρικός του κ. Παπανικολάου…

«Διακρίνονται οι Βασίλειος Βασιλικός, Στυλιανός Γονατάς, Πε-
ρικλής Καλλιδόπουλος, Γεώργιος Μαγδάλης, Νικόλαος Γεροχρή-
στος, Αθανάσιος Καραγκάνης, Κων/νος Κατσίκας κ.ά.»
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ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

25 Οκτωβρίου 1953: Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΕΙΣ ΠΟ-
ΛΥΓΥΡΟΝ

Την 11.30 π.μ. της παρελθούσης Παρασκευής επε-
σκέφθη την πόλιν μας ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος 
μετά της συνοδείας του. Τον κ. Κων/τίνον Τσαλδάρην 
υπεδέχθησαν οι φίλοι του, τω παρέθεσαν δε γεύμα εν τη 
οικία του κ. Γεωργίου Σάλτη. Ο κ. Τσαλδάρης παρέμει-
νεν ενταύθα επί πεντάωρον δεχθείς τον Δήμαρχον και 
τον Πρόεδρον του Δημοτικού Συμβουλίου και διαφό-
ρους λαϊκάς επιτροπάς, αίτινες τω ανέπτυξαν τα ζητήμα-
τα και τα παράπονά των, ανεχώρησε δε την 4ην μ.μ. προ-
πεμφθείς υπό των φίλων του διά Θεσσαλονίκην μέσω 
Νέων Μουδανιών, ένθα επροτίθετο να επισκεφθή την 
Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής.

3 Νοεμβρίου 1957: ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΧΑΨΑ

Την παρελθούσαν Παρασκευήν η επιτροπή εκλογής 
του τόπου, εις τον οποίον θα στηθεί η αναμνηστική στή-
λη του Χάψα και των εκ Συκιάς παλληκαριών του, μετέ-
βη εις την διασταύρωσιν της προς Αγ. Αναστασίαν οδόν, 
προς την τοιαύτην Πολυγύρου – Θεσσαλονίκης, εκείθεν 
δε περιήλθεν ολόκληρον την περιοχήν, εις την οποίαν 
κατά τους ιστορικούς έπεσαν μαχόμενοι μέχρι του τε-
λευταίου τα «Συκιωτάκια». Η επιτροπή προέκρινε δύο 
σημεία … κείμενα αμφότερα επί των κτημάτων της μο-
νής Αγ. Αναστασίας και απεφάσισεν όπως απευθύνει έγ-
γραφον προς την μονήν ίνα παραχωρήσει αύτη το έν εξ 
αυτών ίνα τοποθετηθεί η Στήλη.

Ο εκ Χαλκιδικής εκλεκτός ζωγράφος κ. Παραλής, 
όστις είναι μέλος της ανωτέρω επιτροπής, ανέλαβε ευ-
γενώς να φιλοτεχνήσει το σχέδιον της στήλης, όπερ θα 
παραδοθεί εις τον πρόεδρον της κοινότητος Συκιάς, ήτις 
ανέλαβε την σχετικήν δαπάνην…

Καφινείου είχαν η μπάρμπα Κώτσιους κι η θεία 
Μιγδαλνή στου χουριό. Ικτός απ’ τουν καφέ πρόσφιραν 
κι κανένα τσίπουρου μι ότ’ μιζέ είχι του καφινείου…

Μια μέρα ήρταν στου καφινείου, νουρίς τ’ απόγιμα, κατ’ 
ξινουχουρίτις κι παρήγγειλαν τσίπουρο μι καλό μιζέ!!!

Αρχίνσαν απού ιλιές, τυρί, αυγά, σαλάτις κι τα τσί-
πουρα πάϊναν κι έρνταν!!!

Σίλτσι η μπάρμπα Κώτσους να τσ’ κβανάει τσίπου-
ρου, ινώ η θεία η Μιγδαλνή καμώνουνταν τι μιζέ να τσ’ 
φκιασ’!!!

Αφνοί οι ξινουχουρίτις, που ήταν απ’ τ’ βόρεια Χαλκιδική, 
ήρταν στου τσακίρ-κέφ’ κι αρχίνσαν να τραγδούν τραγούδια 
τσ’ Τσίτρας, τσ’ Καρθανάης, τ’ Κουφουγιάγκου κι γιένταν 
τέτοιου πατιρντί στου καφινείου, που ούλν’ οι μκρέλδις απ’ 
του παζάρ’ μαζώχκαν απ’ όξου απ’ τα τζάμια κι κύταζαν!!!

Έχασι του λουγαριασμό η Κώτσους απ’ τα τσίπουρα 
που κβανούσι, κι αφνοί συνέχεια ήθιλαν κι άλλα, κι μιζέ 
κι σαλάτα!!!

Είχι  νυχτώσ’ για τα καλά κι τ’ θεία τ’ Μιγδαλνή τ’ ν 
έπιασι μπουλάδα τι θα τς ταϊσ’ αφού ότι κονσέρβις κι 
αυγά είχαν, τα σερβίρσαν!!!

- Αφνοί θα μας φαν’ κι εμάς Κώτσιου να θμάσι!!!
- Φέρι πουλύ σαλάτα, για τ’ καούρα μπάρμπα Κώτσι-

ου κι ένα κατουσταράκ’ ακόμα!!
Τα χρειάσκι η μπάρμπα Κώτσιους γιατί τουν τιλείου-

σαν οι σαλάτις…
- Τι θα καν’ς μωρέ Κώτσιου για σαλάτου; Ίλιγι κι ξα-

νάλιγι η Μιγδαλνή … Αφνοί τ’ φόρα που πήραν δε τσ’ 

φτάν ένα ρακουκάζανου τσίπουρο!!!!
- Ντγάνσι ισύ τ’ αυγά κι του τυρί κι γω θα πιταχτώ να 

βρω καμιά σαλάτα!!!
Βγαίν’ όξου η Κώτσιους παέν’ σι μια ασκαμνιά παπα-

διά που είχι πίσω σν αυλή κι γιουμόζ’ έναν τρουβά πα-
τμένου ασκαμνόφλα!!! Απόρσι η Μιγδαλνή όχ’ μον που 
γύρσι αγλήγουρα, αλλά πως ξιχώρσι, νυχτιάτκα, τα μα-
ρούλια απ’ τα χουρτάρια!!

- Μιγδαλνή, γλέπι κι μη κρέν’ς!!!λέει η Κώτσοιυς!!!Τσ’ 
φκιάν’ μια μιγάλ σουπιέρα σαλάτα μι ασκαμνόφ’λλα 
τσ’ρίχν’ κι μπόλκου  ξύδ’ κι του παέν’!!!

- Πιδιά δουκιμάστι λίγου του ξύδ’ γιατί είνι πουλύ αψί 
μήπους σας ερτ’ βαρύ!!

Του δουκίμασαν, τσ’άρισι η σαλάτα κι είπαν ότ’ πρέπ’  
είνι για να κοψ’ τ’ καούρα απ’ του  τσίπουρου!!!

Όταν γύρισι στου πάγκου η Κώτσιους τουν λέει η Μι-
γδαλνή:

-  Τι τσέδουσις, βρε παλαβέ, να φαν’ τσ’ ανθρώπ’; 
Ασκαμνόφλα;

- Γιατί μαρή; Οι γίδις τα τρων’ κι δε παθαίνουν τίπου-
τα, οι γαδάρ’ του ίδιου. Ούτι κι του μαμούδ που τρώει 
μον’ ασκαμνοφλα παθαίν’ τίπουτα!!! Του μιθύσ’ που έχν 
αφνοί που να καταλάβν τι τρών!!! Κι αγκόριτζις να τσ’ 
δώης θα τσ’ πιράσουν για ιλιές!!!

- Βίβα μπάρμπα Κώτσιου!!! νάσι γιρός να μας κβανάς 
τσ’ ωραίϊς σαλάτις κι τσ’ μιζέδες!!! Είπαν οι ξινουχουρίτις.

- Βίβα ρε πιδιά!!! νάστι γιροί, να ξανάρθιτι στου μα-
γαζί κι …ΚΑΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ!!!    

*  *  *

ΑΝΤΙ ΚΙ ΚΑΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ !!!
(στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα)

ΚΑΣΣΑΝΤΡΙΝΟ ΜΑΣΑΛΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ.
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Η δράση του Συλλόγου μας

Διήμερη εκδρομή Σαμαρίνα-Βασιλίτσα-Παναγία Σουμελά 
28&29 Σεπτ. 2013

Με δυο  λεωφορεία πραγματοποιήθηκε διήμερη εκδρομή (28 
– 29 Σεπτεμβρίου 2013) με βασικό προορισμό τη ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Πρώτος σταθμός ήταν η ΣΙΑΤΙΣΤΑ με την πλούσια πολι-
τιστική, ιστορική και οικονομική ανάπτυξη, όπως γλαφυρά 
αποκάλυψε ο χειμαρρώδης λόγος του κ. Γεωργίου Μπόντα 
και του αντιδημάρχου κ Δημητρίου Παλασοπούλου που μας 
υποδέχτηκαν στο Τραπάντζειο Γυμνάσιο, όπου στεγάζεται η 
ιστορική(παλαιοντολογική) συλλογή Σιάτιστας, την οποία και 
περιδιαβήκαμε.  

Στη συνέχεια ενδιάμεσος σταθμός μας για τη Σαμαρίνα 
ήταν η ορεινή κορυφή της ΑΝΙΤΣΑΣ, ύψους 1700μ., όπου 
δεσπόζει επιβλητικά ο Σταυρός με το μνημείο του Ελληνοϊτα-
λικού πολέμου. Η αναθηματική στήλη των πεσόντων Γρεβε-
νιωτών καθώς και η πετρόκτιστη αναπαράσταση του στρατι-
ωτικού κράνους μας φόρτισαν συναισθηματικά… Ο Εθνικός 
Ύμνος που ψάλαμε όλοι μαζί ήταν η ελάχιστη απόδοση τιμής 
στην προσφορά των νεκρών.

Στη Σαμαρίνα, που είναι το υψηλότερο κατοικημένο μέ-
ρος της χώρας μας, ύψους 1400μ., απολαύσαμε τα νόστιμα 
κρεατικά τους, σ’ ένα κλίμα άμεσης εξυπηρέτησης κάτω από 
τα αιωνόβια πλατάνια της κεντρικής πλατείας και το λαμπρό 
φθινοπωρινό ήλιο.

Γύρω στις 6μ.μ. καταλήξαμε στο  ξενοδοχείο CAZA LA 
MUNDI(Το σπίτι του Κόσμου), που βρίσκεται κοντά στο χιο-
νοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και το χωριό Σμίξη. Μια ξε-
νοδοχειακή μονάδα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και άκρως 
φιλόξενη διάθεση του ιδιοκτήτη. Στις 8:30μ.μ. ακολούθησε 
το δείπνο – γλέντι με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από 
το συμπαθέστατο ζευγάρι των μουσικών, που ικανοποίησαν 
όλες τις μουσικές προτιμήσεις και προκάλεσαν τους χορευτές 
να επιδείξουν τις χορευτικές τους ικανότητες μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες. Το πρόγραμμα έκλεισε με το χορευτικό … 
σόου του Προέδρου Μ. Καρτσιώτη.

Η επόμενη μέρα μας βρήκε στο χωριό ΣΠΗΛΑΙΟ, με το επι-
βλητικό καθολικό  του μη στελεχωμένου Μοναστηριού της 
Κημίσης που κτίστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Ιδιαίτερη 
αίσθηση προκαλούν οι πλούσιες και σχεδόν ανέπαφες από το 
χρόνο τοιχογραφίες της. Γευτήκαμε τα τοπικά γλυκά του κου-
ταλιού και απολαύσαμε τον καφέ μας. Ακολούθησε ολιγόωρη 
στάση στο περίφημο τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ – Αγά, κτισμέ-
νο επί Τουρκοκρατίας, το 1727 με το εντυπωσιακό κεντρικό 
τόξο, μήκους 65μ. Μετά την καθιερωμένη φωτογράφηση των 
εκδρομέων για τις ανάγκες του περιοδικού μας, οδεύσαμε 
προς την Παναγία Σουμελά, όπου γύρω στις  15:30 γευματίσα-
με στην παρακείμενη ταβέρνα του συμπατριώτη μας από το 
Νεοχώρι κ. Χρήστου Μαλανδρή, που η εγκάρδια υποδοχή του 
και περιποίηση συγκίνησε όλους μας. Στις 17:30 στον ναό της 
Παναγίας Σουμελά τελέστηκε ειδική παρακλητική ακολουθία 
της Παναγίας της Σουμελιώτισσας, για το Δ.Σ. και τα μέλη του 
Π.Σ. από τον επίσης συντοπίτη μας αρχιμανδρίτη πατέρα Σε-
ραφείμ.

Η επιστροφή μας βρήκε όλους με ψυχική ευφορία και γε-
μάτους από τις ανεπανάληπτες εικόνες της πλούσιας χλωρί-
δας της διαδρομής.

Εδώ, στην υστερόγραφη επισήμανση πρέπει να αναγνωρί-
σουμε, όχι για τυπικούς λόγους, την οργανωτική και επικοινω-
νιακή ικανότητα του υπευθύνου της εκδρομής κ. Γιάννη Κο-
τσάνη, που αθόρυβα και με προσωπική ταλαιπωρία, ξεπέρα-
σε τον εαυτό του, για να φέρει εις πέρας μια ακόμη εκδρομή 
προσεγμένη σε κάθε της λεπτομέρεια.
΄Εναρξη με Αγιασμό την 1η Οκτωβρίου 2013

Την  Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 8μ.μ. τελέστηκε στην 
ΕΣΤΙΑ του Π.Σ. Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας των τμημά-

των Χορευτικού  και Χορωδίας παρόντων όλων των μελών που 
τα απαρτίζουν. Η πρωτοβουλία συνδυάστηκε και με τη συμπλή-
ρωση 110 χρόνων ζωής του Π.Σ. Μετά την προτροπή του Πατέ-
ρα Παύλου για δημιουργική συνέχεια του έργου του Π.Σ. , ο πρό-
εδρος κ. Μ. Καρτσιώτης ευχήθηκε σε όλους υγεία, καλή αρχή και 
εντατική προσπάθεια για καλύτερα αποτελέσματα. Η εκδήλωση 
πλαισιώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. και φίλους του Π.Σ.

Εμφάνιση του χορευτικού μας σε κοινή εκδήλωση με το 
χορευτικό Σύλλογο ΡΥΘΜΟΣ. Πέμπτη 10-10-2013

Την Πέμπτη βράδυ, 11 Οκτ. 2013, στο κέντρο διασκεδάσε-
ως ΡΕΜΒΗ πραγματοποιήθηκε κοινή εκδήλωση του Παγχαλ-
κιδικού με τον χορευτικό  Σύλλογο ΡΥΘΜΟΣ , που τα γραφεία 
του γειτονεύουν με τα δικά μας, αφού αυτά βρίσκονται στην 
οδό  Υψηλάντου 8 και τα δικά μας στην Υψηλάντου 45. Πολύς 
ο κόσμος που είχε προσέλθει για να πάρει ένα ποτό και να χα-
ρεί τη βραδιά. Παρόν σύσσωμο και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
καθώς και του άλλου Συλλόγου. Μετά τις σχετικές προσφωνή-
σεις πρώτο εμφανίστηκε το δικό μας χορευτικό,  που χόρεψε 
υπέροχα με τις οδηγίες του χοροδιδασκάλου κ. Θεοδ. Φλώ-
ρου έξι ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και άφησε άρι-
στες εντυπώσεις. Οι καινούργιες στολές, δώρο του ευεργέτη 
μας κ. Δημητρίου Βλαχάκη, εντυπωσίασαν και πάλι. Στη συνέ-
χεια τα μέλη του ΡΥΘΜΟΥ χόρεψαν ευρωπαϊκούς και άλλους 
χορούς απ’ όλον τον κόσμο (λάτιν, ευρωπαϊκούς, κλπ.) και έτσι 
μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μια άλλη γεύση, άσχετη 
με αυτή που γευόμαστε εμείς με τους δικούς μας παραδοσια-
κούς  χορούς. Ήταν όμως όλοι τους πολλύ καλοί έως άριστοι. 
Μετά το τέλος των εμφανίσεων το λόγο πήρε μια τριμελής λα-
ϊκή ορχήστρα η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο που γέμισε την 
πίστα και χόρεψε με κέφι μέχρι τα μεσάνυχτα.

Εμφάνιση της χορωδίας στη Γαλάτιστα (11-10-2013)
 Την Παρασκευή 11-10-2013, το βράδυ, η χορωδία μας με-

τέβη στη Γαλάτιστα, καλεσμένη από το Σύλλογο Γαλατιστέων 
Θεσσαλονίκης «Ανθεμούς», και τραγούδησε σε αίθουσα του 
Αγαπείου Ιδρύματος με την ευκαιρία του εορτασμού, από τον  
Σύλλογο Γαλατιστέων και τους άλλους φορείς της Γαλάτιστας, 
των Β΄ Ιγνατείων 2013, προς τιμήν και μνήμην του επισκόπου 
Ιγνατίου που έδρασε στην περιοχή το 1821. 

Προηγήθηκε διάλεξη της δρ Θεολογίας κ. Βάσας Παρα-
σκευά με θέμα: Το έργο των Γαλατσιάνων ζωγράφων στις Βόρειες 
Σποράδες. Στη συνέχεια η χορωδία μας τραγούδησε με επιτυχία 
έξι τραγούδια με διευθυντή το μαέστρο κ. Νίκο Καλαϊτζή. Στο 
τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανθεμούς κ. 
Ζαφ. Οικονόμου ευχαρίστησε τον Παγχαλκιδικό για τη συμμε-
τοχή του, η οποία, σημείωσε, έγινε με δικές του δαπάνες. Χαιρε-
τισμό απηύθηνε εκ μέρους του Παγχαλκιδικού ο πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ο οποίος συνεχάρη τους διοργανωτές 
και τους επαίνεσε για την πρωτοβουλία.. Μετά τη μικρή δεξίω-
ση που προσφέρθηκε στο φουαγιέ της αιθούσης, η χορωδία 
επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ.

Ο παράπλους του Αγ.΄Ορους, Κυριακή  13-10-2013
Την Κυριακή 13 Οκτ. 2013  πραγματοποιήθηκε  ο προγραμ-

ματισμένος παράπλους του Αγ. Όρους. Το λεωφορείο μετέφε-
ρε έγκαιρα τους εκδρομείς-προσκυνητές  στην Ουρανούπο-
λη, όπου περίμενε το πλοιάριο που εκτελεί τους τουριστικούς 
παράπλους. Ώρα αναχώρησης 10.30΄.Σημειώνεται ότι εδώ 
δεν ισχύει το άβατο και επιτρέπεται να επιβιβάζονται και γυ-
ναίκες στα πλοιάρια αφού αυτά πλέουν σε απόσταση άνω των 
500 μέτρων από την ακτή. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος με αραιή 
αχλή η οποία γρήγορα διαλύθηκε και οι επιβάτες καθισμένοι 
αναπαυτικά επάνω ψηλά στη γέφυρα, χωρίς τέντα ή άλλο προ-
στατευτικό, απολάμβαναν τη μοναδική θέα  που προσφέρει η 
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μοναστική πολιτεία με τα Μοναστήρια και την μοναδική φυ-
σική ομορφιά. Το πλοίο ήδη έκανε τα πρώτα μίλια, ενώ από τα 
μεγάφωνά του ακουγόταν εξαιρετική ξενάγηση σε τρεις γλώσ-
σες Πρώτο φάνηκε το μοναστήρι του Δοχειαρίου και αμέσως 
σε λίγα λεπτά  δεύτερο το μοναστήρι του Ξενοφώντος. Εδώ οι 
μηχανές κατέβασαν στροφές, το πλοίο ακινητοποιήθηκε και 
από τον αρσανά της Μονής που ήταν απέναντι ξεκίνησε ένα 
μικρό ταχύπλοο με τρεις μοναχούς με ιερά λείψανα στα χέρια 
τους, και σε  δυο λεπτά προσέγγισαν κι ανέβηκαν στο καρά-
βι μας, όπου εψάλη αγιασμός με πολλή κατάνυξη. Στο τέλος 
οι διαρκώς σταυροκοπούμενοι εκδρομείς ευλογήθηκαν  από 
τον ιερέα της ακολουθίας και το πλοίο συνέχισε την πορεία 
του, για να μας δοθεί η ευκαιρία να θαυμάσουμε το επόμενο 
μοναστήρι, το ρωσικό του Αγ. Παντελεήμονος, για να ακολου-
θήσει η Δάφνη, και στη συνέχεια τα μοναστήρια, Γρηγορίου, 
Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Παύλου και η σκήτη της 
Μικρής, η άλλη της Μεγάλης Αγίας ΄Αννας και η Νέα Σκήτη. 
Ο καπετάνιος, με τη μεσολάβηση του αντιπροσώπου μας στο 
Παράρτημα  Ιερισσού κ. Φώτη Ταλέα, μας έκανε ένα επιπλέον 
δώρο. Μας πήγε πιο κάτω ακόμα μέχρι τα φοβερά Καρούλια, 
όπου οι μοναχοί, οι ερημίτες, εγκαταβιούν στις σπηλιές των 
άγριων βράχων και αθλούνται ασκητεύοντας με το δικό τους 
τρόπο. Θέμα και θέαμα μοναδικό.

Η επιστροφή ήταν επίσης θαυμάσια. Ο καιρός  καλοκαιρι-
νός, ο ήλιος έλαμπε και μας έλουζε όλους ευχάριστα. Βγήκαμε 
φωτογραφίες με φόντο τα μοναστήρια, απολαύσαμε τον καφέ 
μας και αφού το μάτι και η ψυχή μας «σάρωσε» για άλλη μια 
φορά, αντίστροφα τώρα, τα Ιερά Μοναστήρια, επιστρέψαμε 
στην Ουρανούπολη στις 14. 30΄για φαγητό και ξεκούραση, 
για να φθάσουμε στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες βραδινές ώρες. 
Στον αντιπρόσωπό μας στο Παράρτημα Ιερισσού κ.  Φώτη Τα-
λέα χίλιες ευχαριστίες.

Η πρώτη συνάντηση της νεολαίας της Χαλκιδικής τη Δευ-
τέρα 21-10-2013 και η συνέχεια. Καλούμε και πάλι τους 
νέους της Χαλκιδικής κάθε Δευτέρα 7-9 μ.μ.

Πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί, τη Δευτέ-
ρα 21 Οκτ. 2013 στις 8 το βράδυ η πρώτη συνάντηση νέων  της 
Χαλκιδικής στην Εστία του Συλλόγου. Παρά τη δημοσιότητα, 
τις προσκλήσεις, τα Δελτία Τύπου  και γενικά την προσπάθεια 
γνωστοποίησης της συνάντησης, ο αριθμός των νέων που προ-
σήλθαν δεν ήταν ο αναμενόμενος. Όμως ήταν αρκετοί-ές για 
να δημιουργηθεί η μαγιά για την συγκρότηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ, του τόσο απαραίτητου για την 
ολοκλήρωση της οντότητας του Συλλόγου. Η νεολαία είναι ένα 
κομμάτι που λείπει από το σώμα του Παγχαλκιδικού.

Τους νέους υποδέχθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. θέλοντας να δεί-
ξει την αγάπη του προς την τρυφερή αυτή ηλικία και συγχρό-
νως τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την ίδρυση 
του νέος τμήματος. Χαιρετισμό υποδοχής απηύθυνε ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ενώ την κύρια εισή-
γηση έκανε ο Γεν. Γραμματέας κ.Γιάννης Κοτσάνης, ο οποίος 
τόνισε πόσο μεγάλη είναι η απουσία των νέων από τις δράσεις 
του Παγχλακιδικού και αναφέρθηκε στο πλαίσιο των δράσε-
ων και ενεργειών στις οποίες μπορούν αυτοί με τη δημιουργία 
του νέου τμήματος να δραστηριοποιηθούν.

Στη συνάντηση, πήραν το λόγο και οι νέοι και ύστερα από 
διάλογο αποφασίσθηκε να γίνει και νέα συνάντηση και να 
φροντίσει καθένας  να φέρει και άλλους νέους, γνωστούς και 
φίλους του, ώστε να μεγαλώσει το τμήμα. Επίσης ρίχτηκε η 
ιδέα, σε πρώτη-πρώτη φάση, να λειτουργήσουν ομάδες χο-
ρού και μουσικής και στη συνέχεια, στην εκδρομή που προ-
γραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί, να δοθεί η ευκαιρία για 
συζητήσεις, ώστε να στραφούν σε άλλες δράσεις, πάντοτε 
μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των αποφάσεων του 
Δ.Σ. Στο τέλος το Δ.Σ. δεξιώθηκε τους νέους οι οποίοι έφυγαν, 
ελπίζουμε χαρούμενοι, ανανεώνοντας το  ραντεβού τους για 
τις επόμενες συναντήσεις..

Στις επόμενες συναντήσεις, που συμφωνήθηκε να γίνονται 

στην Εστία  κάθε Δευτέρα βράδυ 7-9 μ.μ. συγκροτήθηκε και 
άρχισε να λειτουργεί ένα μόνο τμήμα, παραδοσιακών χορών 
το οποίο άρχισε με αρκετή, ας πούμε, όρεξη και επιτυχία.

Με την ευκαιρία καλούμε όλους τους νέους και πάλι να επι-
σκεφθούν την ιστοσελίδα του Συλλόγου και το FACE BOOK για 
πληρέστερη ενημέρωση.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει μια σημαντική προσφο-
ρά. Οργανώνει ημερήσια εκδρομή, ΔΩΡΕΑΝ για τους νέους 
της Χαλκιδικής, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στη Χαλκιδική: 
σπήλαιο Πετραλώνων, αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου, και μι-
κρή περιπατητική διαδρομή στον Ταξιάρχη. Οι λεπτομέρειες 
και το οριστικό πρόγραμμα θα συζητηθούν στη συνάντηση 
της Δευτέρας 25-11-2012. 

Η χορωδία μας στο 4ο φεστιβάλ της Αρναίας 2-11-2013
Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 η χορωδία του Π.Σ. συμμε-

τείχε στο 4ο Φεστιβάλ της Χορωδίας της Αρναίας με αφορμή 
τη συμπλήρωση 30 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας της τελευ-
ταίας, ιδρυτής και διευθυντής της οποίας είναι ο χαρισματικός 
μαέστρος, καθηγητής της Μουσικής κ. Β. Κοκκαλιάρης. Η εκ-
δήλωση συνέπεσε με τα «ελευθέρια» της Αρναίας και κράτη-
σε αμείωτο το ενδιαφέρον των κατοίκων της, κι’ όχι μόνο, για 
δύο ημέρες. Την ευθύνη της οργάνωσης είχε η χορωδία της 
Αρναίας, υπό την αιγίδα του Δήμου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και την 
επιστασία του κ. Β. Κοκκαλιάρη.

Στο Φεστιβάλ τη 2η μέρα συμμετείχαν με τη σειρά πα-
ρουσίασης η χορωδία του Π.Σ. με έξι(6) συνθέσεις υπό τη 
διεύθυνση του κ. Νικ. Καλαϊτζή, η παιδική χορωδία της Ιεράς 
Μητροπόλεως Θες/νίκηςμε έξι(6) συνθέσεις «Μικροί άγγελοι 
της Εκκλησίας» υπό την διεύθυνση του κ. Ηρακλή Παναγό-
πουλου  και η μικτή χορωδία της Τρίπολης «ΟΡΦΕΑΣ» υπό 
τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Χριστίνας Αθανασοπούλου. Η 
χορωδία της Τρίπολης ήταν επίσημα προσκεκλημένη από την 
οργανώτρια χορωδία της Αρναίας ως ανταλλαγή για την αντί-
στοιχη δική της παρουσία στην Τρίπολη στο παρελθόν. Στην 
υλοποίηση αυτής της ανταλλαγής συνετέλεσε η επιθυμία του 
πρόσφατα χειροτονηθέντος σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιε-
ρισσού  Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. κ. Θεόκλητου, ο οποί-
ος κατάγεται από την Τρίπολη και διετέλεσε επί σειρά ετών 
ταπεινός υπηρέτης της τοπικής εκκλησίας.

ΠΑΡΈΝΘΕΣΗ: Την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ 1η Νοεμβρίου 
2013 η μικτή χορωδία του πνευματικού κέντρου του Δήμου 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» υπό τη διεύθυνση του κ. Β. Κοκκαλιάρη πα-
ρουσίασε μπροστά στο κοινό της Αρναίας ένα πρόγραμμα 
είκοσι(20) συνθέσεων αποσπώντας την αποθέωση και το πα-
ραληρηματικό χειροκρότημα όλων, αποδεικνύοντας πως οι 
περγαμηνές της είναι αποτέλεσμα μακράς προσπάθειας και 
υποδειγματικής καθοδήγησης. 

Το Φεστιβάλ στέγασε το Πνευματικό Κέντρο Αρναίας, μια 
όαση πολιτισμού και κόσμημα της κωμόπολης. Στην χορωδία 
προσφέρθηκαν ποτά και τοπικά γλυκά. Τη λήξη του προγράμ-
ματος ακολούθησε  η βράβευση όλων των χορωδιών και η 
απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων. Ο σεβασμι-
ότατος κ. κ. Θεόκλητος με εμφανή τη συγκίνηση απένειμε στη 
χορωδία του «ΟΡΦΕΑ» τιμητικό δίπλωμα και με το γνήσιο επι-
κοινωνιακό του χάρισμα κέρδισε την αγάπη όλων.   

 Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Μ. Καρτσιώτης ευχαρίστησε για τη 
φιλοξενία και με συντομία ανέδειξε το πολύπλευρο έργο που 
επιτελεί ο Π.Σ. εντός και εκτός Χαλκιδικής. Στον πρωτεργάτη 
της οργάνωσης κ. Β. Κοκκαλιάρη χάρισε τους τόμους του πε-
ριοδικού «Παγχαλκιδικός Λόγος».

 Μετά τη λήξη του προγράμματος ακολούθησε συνεστίαση 
όλων των χορωδιών και συντελεστών με την τιμητική παρου-
σία του κ. κ. Θεόκλητου και του δημάρχου κ. Χρ. Πάχτα στην 
ευρύχωρη και καλαίσθητη αίθουσα του κέντρου «ΕΛΒΕΤΙΑ», 
όπου ακολούθησε γεύμα και εκτέλεση παραδοσιακών χορών 
σε ένα πολιτιστικό σμίξιμο των Μακεδόνων με τους Πελοπον-
νήσιους. Ψυχή και άγρυπνο μάτι της όλης εκδήλωσης ήταν ο 
κ. Β. Κοκκαλιάρης που  έφερε εις πέρας με τον καλύτερο τρό-
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πο τον ρόλο του οικοδεσπότη. Τον ευχαριστούμε θερμά και 
του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πολυσχιδές έργο του. Ευχα-
ριστούμε επίσης την κ. Μαρία Πραβίτα για τη θερμή υποδοχή 
που μας επεφύλαξε.

Υ.Γ. Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου στο Φεστιβάλ 
αυτό πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση. Συγχαρη-
τήρια στους χορωδούς και στον αειθαλή μαέστρο μας κ. Νίκο 
Καλαϊτζή.

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Ζωγραφάκη 6-11-2013
Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 8 μ.μ. έγινε στην 

Εστία η παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα κ. Γιώργου 
Ζωγραφάκη, τ. εκπαιδευτικού: ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. Η 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ  
ΤΑΓΜΑ ΚΡΗΤΩΝ, από το δικηγόρο κ. Νικόλαο. Βασιλάκη, τέως 
Δήμαρχο Πολυγύρου, αλλά και από τον ίδιο τον συγγραφέα. Ο 
κ. Βασιλάκης με γλαφυρότητα ξεδίπλωσε αρκετές πτυχές του 
βιβλίου και αποκάλυψε το ψυχικό μεγαλείο των πρωταγωνι-
στικών προσώπων και ιδιαίτερα του Ι. Αλεξάκη. Στη συνέχεια 
ο συγγραφέας αναφέρθηκε στην αξία του δίτομου έργου του 
αείμνηστου αντιστρατήγου Ι. Αλεξάκη: ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗ-
ΣΕΙΣ.ΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΚΑΙ ΤΟ1ο 

ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΟ ΤΑΓΜΑ ΚΡΗΤΩΝ(1.452 σελίδες), το οποίο ο ίδιος 
αξιοποίησε και με αφαιρετική συμπύκνωση των ιστορουμέ-
νων σ’ αυτό, προέκυψε το νέο βιβλίο. Πραγματικός χείμαρρος 
ο κ. Γ. Ζωγραφάκης ανέδειξε πολλά σημεία του συγγραφικού 
του άθλου και τόνισε τη μεγάλη προσφορά του Ι. Αλεξάκη στη 
γνώση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στη Χαλ-
κιδική την περίοδο των πολέμων 1912-13. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης στην αντιφώνησή του, ευχαρί-
στησε και συνεχάρη θερμά τον συγγραφέα και τον κ. Ν. Βασι-
λάκη, σημειώνοντας ότι και οι δύο αποτελούν εκλεκτά μέλη 
του Παγχλακιδικού, τόνισε δε ότι με το συγγραφή του βιβλίου 
αυτού η ιστορία της Χαλκιδικής της περιόδου 1912 – 13 φω-
τίζεται ακόμα περισσότερο και μάλιστα με πληροφορίες και 
ντοκουμέντα από τους πρωταγωνιστές-αγωνιστές-ήρωες της 
εποχής. Ακολούθησε κέρασμα από τον συγγραφέα και τη σύ-
ζυγό του με τσίπουρο και φυστίκια παραγωγής τους και από 
τον Παγχαλκιδικό με γλυκά και αναψυκτικά που προετοίμα-
σε όπως πάντα η κοσμήτωρ της Εστίας κ. Μάχη Κωστοπού-
λου. Σε όλους τους παρισταμένους ο συγγραφέας πρόσφερε 
δωρεάν από ένα αντίτυπο του βιβλίου του. Σημειώνεται ότι 
η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε την άνοιξη του 2013 από 
το Δήμο Πολυγύρου με εισήγηση του Δημάρχου κ. Αστερίου 
Ζωγράφου και η επανέκδοσή του μέσα στο ίδιο έτος, λόγω 
μεγάλης ζήτησης, έγινε με δαπάνη του ευπατρίδη ιατρού κ. 
Γεωργίου Βαγιωνά. Και στους δύο χορηγούς αξίζουν συγχα-
ρητήρια. Είναι άξια τέκνα της Χαλκιδικής.

Η πρώτη Μασαλιάδα με συνεστίαση (10-11-2013)
Πραγματοποιήθηκε τελικά το μεσημέρι της Κυριακής 10-

11-2013 στο κέντρο FOCUS η προγραμματισμένη εκδήλωση 
με το όνομα ΜΑΣΑΛΙΑΔΑ γιατί ο κύριος σκοπός της ήταν να 
ακουστούν μασάλια (ανέκδοτα) κυρίως της Χαλκιδικής  με 
ταυτόχρονη συνεστίαση και χορό.

Την  ευθύνη της οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράμ-
ματος της εκδήλωσης είχε αναλάβει ο Γεν. Γραμματέας του 
Συλλόγου κ. Γιάννης Κοτσάνης, ο οποίος έφερε εις πέρας το 
βαρύ έργο του με απόλυτη επιτυχία και εισέπραξε τα συγχα-
ρητήρια όλων.

Τους προσελθόντες που ήταν περισσότεροι από 400 άτο-
μα, ρεκόρ των 110 χρόνων ζωής του Συλλόγου, προσφώνησε 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκ μέρους του Δ.Σ., τους ευχαρί-
στησε για την αθρόα προσέλευση και ανέλυσε τους σκοπούς 
της εκδήλωσης που δεν ήταν άλλοι από το να δοθεί η ευκαι-
ρία σε όλους να χαρούν και να γελάσουν ξεχνώντας για λίγες 
στιγμές τη δύσκολη καθημερινότητα., όπως και έγινε. Μετά 
την ωραία εμφάνιση του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου 
με τις καινούργιες φορεσιές, δωρεά του ευεργέτη μας κ. Δημ. 

Βλαχάκη, υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. Θεο-
δώρου Φλώρου και τα πρώτα μουσικά κομμάτια που έπαιξε 
η υπέροχη ορχήστρα του Κώστα Τσολοδήμου με το Χρήστο  
Αλεξιάδη στο μπουζούκι, τη Μαρία Συρμαλόγλου και τη Μάρ-
θα   Μπουσνάκη   στο τραγούδι και με έκτακτη συμμετοχή της 
υπέροχης δικιάς μας Φρόσως Σαρδελλά, άρχισαν τα μασάλια. 
Πρώτο εμφανίσθηκε το τρίδυμο των «μασαλιολόγων»: Λάκης 
Πανιώρας (Αρναία)-Μηλιά Τσιούκα (Αρναία)- Μιχάλης Κου-
τσός (Βάβδος) που με τη σειρά και εναλλάξ για 25 λεπτά σκόρ-
πισαν άφθονο γέλιο στην αίθουσα . Ακολούθησε ένα ημίωρο 
μουσικής και χορού στις δυο πίστες που γνώρισαν το αδια-
χώρητο και στη συνέχεια εμφανίστηκε το δεύτερο δίδυμο: 
Δίανος Αλέκος (Ορμύλια)- Κατερίνα Βλάχου (Ταξιάρχης) που 
ξεσήκωσαν ακόμα περισσότερο τον κόσμο που κρατούσε 
πλέον τις κοιλιές του από τα γέλια . Και πάλι μουσική και πολύς 
χορός, ατέλειωτος χορός με πολύ κέφι, ώσπου εμφανίσθηκε 
το τελευταίο δίδυμο: Χρήτος Αλεξιάδης(Αρναία)-Γιάννης Τσί-
κουλας (Πολύγυρος) που συνέχισαν να δίνουν τον τόνο της 
χαράς και του γέλιου.

Και οι επτά ήταν υπέροχοι. Όλοι τους χειροκροτήσαμε και 
τους χαρήκαμε με την ψυχή μας. Τους συγχαίρουμε και τους 
ευχαριστούμε εκ βαθέων για το γέλιο που έβαλαν στα χείλη και 
στις καρδιές μας τις δύσκολες τούτες μέρες που περνούμε.

Το γλέντι συνεχίστηκε, Πήγε ή ώρα έξι και οι περισσότεροι 
ήταν στην πίστα και χόρευαν τα «βαριά». Δεν τους «έκοβε»… 
Τελικά όλα πήγαν καλά. Και τώρα πάλι στον αποκριάτικο χορό. 
Ως τότε ας είμαστε καλά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν: Ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. 
Αστέριος Ζωγράφος, ο πρώην βουλευτής και μεγάλος ευεργέ-
της του Συλλόγου μας ιατρός κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, οι ευεργέτες 
του Συλλόγου μας κ. κ. Μόσχος Μόσχος και Δημήτριος Βλαχάκης 
ο πλοίαρχος κ. Χρήστος Παυλούδης διοικητής τη Ναυτικής Δι-
οίκησης Βορ. Ελλάδος , επίτιμα μέλη, δωρητές και χορηγοί του 
Παγχαλκιδικού Λόγου. Επίσης για πρώτη φορά παρέστησαν οι 
αντιπρόσωποί μας στα Παραρτήματα: Αγ. Νικολάου κ. Δημήτρι-
ος Σμάγας, Αρναίας κ. Παντελής Ζωγράφος, Γαλάτιστας κ. Αστέ-
ριος Σουάνης, Ζερβοχωρίων κ. Χρήστος Μπαμπαΐτης, Ιερισσού 
κ. Φώτης Ταλέας, Ν.Τρίγλιας κ. Αλέξανδρος Οικονομίδης, Ορμύ-
λιας  κ. Βασίλειος Γκαρλής, Παλλήνης κ. Αστέριος Βαμβακάς και 
Επανωμής κ. Γρηγόριος Λάτσιος και οι πρόεδροι των αδελφών 
Συλλόγων: Πολυγυρινών κ. Μαρία Μπουλάκη, Ταξιαρχιωτών κ. 
Αστέριος Λυρτζής και Παλαιοχώρας κ. Χρήστος Μπαμπαϊτης.

Η όλη εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και διατίθεται σε δι-
σκάκια.με 5 ευρώ. Παραγγελίες στη Γραμματεία (2310323839) 
τα απογεύματα 5-9. 

Συνδιοργάνωση αγώνων στίβου στη Συκιά, 24-11-2013
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου ο Γ.Σ. «Η Σιθωνία» σε συνεργα-

σία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης, έχοντας και τη στήριξη του 
Δήμου Σιθωνίας (Δημοτική Ενότητα Τορώνης) και ο Παγχαλ-
κιδικός Σύλλογος Θεσ/νίκης Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, διοργάνωσαν 
στο  Δημοτικό Γήπεδο της ΣΥΚΙΑΣ αγώνες στίβου με την επω-
νυμία «Καπετάν Χάψας 2013» με σκοπό τη διάδοση-ανάπτυξη 
του στίβου στη Χαλκιδική. Στους αγώνες, που περιλάμβαναν  
ρίψεις και δρόμους έλαβαν μέρος βετεράνοι αθλητές 35-49 
ετών  και παιδιά που γεννήθηκαν από το 1997 μέχρι το 2008, 
σε ανάλογες με την ηλικία τους κατηγορίες και αγωνίσθηκαν  
σύμφωνα με την προκήρυξη που εκδόθηκε. 

Οι αγώνες στέφθηκαν με επιτυχία και τα παιδιά το χάρηκαν 
ιδιαίτερα.

Υπεύθυνος συντονιστής των αγώνων ήταν ο υποπτέραρ-
χος (Ι) ε.α κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ο οποίος εδώ και χρόνια 
επιτελεί ένα πραγματικό λειτούργημα, αφού συγκεντρώνει τα 
παιδιά και τους νέους στα γήπεδα, τους παρέχει ευκαιρίες για 
άθληση και απασχόληση, ώστε να αποφεύγουν τους κινδύ-
νους που σήμερα παραμονεύουν.

Ο Παγχαλκιδικός πέραν των άλλων υπηρεσιών, αθλοθέτη-
σε τα κύπελλα και τα μετάλλια των αγώνων, ως ένα ελάχιστο 
δώρο για τη νεολαία της Χαλκιδικής.
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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). 

Των Συλλόγων του Αγ. Προδρόμου
Την Κυριακή 20-10-2013, γιορτάστηκε και εφέτος με επι-

σημότητα στον ΄Αγιο Πρόδρομο η 101η  επέτειος της  μάχης 
των Χαλκιδικιωτών με τους Τούρκους, που έλαβε χώρα  στις 
18 και 19 Οκτωβρίου 1912 που ήταν και η τελευταία και η 
οποία ουσιαστικά σφράγισε την απελευθέρωση της Χαλκιδι-
κής, που επικυρώθηκε σε λίγες μέρες (1 και 2 Νοεμβρίου) με 
τον ερχομό του Ταγματάρχη Κολοκοτρώνη επικεφαλής του 
1ου Τάγματος Κρητών, ως εκπροσώπων του ελεύθερου Ελλη-
νικού Κράτους.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αγιοπροδρομίτης 
κ. Αστέριος Γραμμένος, ο οποίος αναφέρθηκε στο χρονικό της 
μάχης και τόνισε την αποφασιστικότητα και την γενναιότητα 
των Αγιοπροδρομιτών και των άλλων Χαλκιδικιωτών που 
προσέτρεξαν με τα όπλα τους από τα γύρω χωριά, οι οποίοι 
εγκλώβισαν μέσα στο Σταθμό την τουρκική φρουρά την πολι-
όρκησαν στενά με καταιγισμό πυρός και στη συνέχεια έβαλαν 
φωτιά στο κτίριο με αποτέλεσμα τα καούν ζωντανοί οι Τούρ-
κοι ή να σκοτωθούν όσοι πετάγονταν έξω για να γλιτώσουν. 
Έτσι σφραγίσθηκε με αίμα η απελευθέρωση της Χαλκιδικής.

Την εκδήλωση που περιελάμβανε αρχιερατική Θ. Λειτουρ-
γία με Δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων κλπ., διοργάνωσαν 
οι τοπικοί Σύλλογοι (Αθλητικός, Πολιτιστικός και Νέων) με 
συμμετοχή του Δήμου Πολυγύρου και των Συμβουλίων της 
τοπικής Κοινότητας και της Εκκλησίας. Χόρεψαν τα χορευτικά 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιόχωρας Η Ελπίς, του ΚΔΑΠ  
Ζερβοχωρίων, του τμήματος παίδων Αγ. Προδρόμου, ενώ 
τραγούδησε η μεικτή χορωδία της Γαλάτιστας. Στην τελετή 
ήταν παρόντες ο σεβ. Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος, 
ο Δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο εκπρόσω-
πος του αντιπεριφερειάρχη κ. Δημ. Μήτσου, οι τοπικές Αρχές 
και πλήθος κόσμου.Ο Παγχαλκιδικός εκπροσωπήθηκε δια του 
Προέδρου του κ. Μιχ. Καρτσιώτη. Τέλος παρετέθη υπαίθριο 
κέρασμα από τους διοργανωτές. 

Του Συλλόγου Βαβδινών
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 18:00. Παιδική Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή 
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 ώρα 11:00 Κοπή βασιλόπιτας, 
βράβευση αριστούχων μαθητών.
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στις 18:00 Παιδική Αποκριάτικη 
γιορτή
Κυριακή 23 Μαρτίου 2014.Ετήσια εκλογοαπολογιστική  Γενι-
κή Συνέλευση
Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 στις 11:00 στο εντευκτήριοΣημεί-
ωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας η οριστική Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 την ίδια 
ώρα και στον ίδιο χώρο.

Του Συλλόγου Γαλατιστέων
Ο Σύλλογος Γαλατιστέων επανέκδωσε την εφημερίδα «ΓΑ-

ΛΑΤΙΣΤΑ» και προχώρησε και  στην έκδοση βιβλίου με τίτλο 
«ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ». 

Επίσης, συμμετείχε και  στην 3η Γιορτή Κτηνοτροφίας διορ-
γανώνοντας Έκθεση με θέμα την Ιστορία της Γαλάτιστας.

Στις αρχές Οκτωβρίου, με αφορμή την  174η Επέτειο της 
κοιμήσεως του ηρωικού διδασκάλου και Επισκόπου Αρ-
δαμερίου-Γαλατίστης Ιγνατίου έλαβαν χώρα για ακόμη μια 
φορά στη Γαλάτιστα, υπό την αιγίδα της ιεράς Μητρόπολης 
Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου και τη στήριξη του 

Δήμου Πολυγύρου, οι  εξαήμερες εκδηλώσεις προς τιμή του 
Επισκόπου Ιγνατίου και των αγωνιστών και θυμάτων της Μά-
χης και του Ολοκαυτώματος της Γαλάτιστας το 1821 με τίτλο 
«Β΄ ΙΓΝΑΤΕΙΑ 2013» που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γαλατιστέων 
Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Γαλάτιστας πραγματοποιήθηκε θεία Λειτουργία ιερο-
στατούντος του σεβασμιότατου μητροπολίτη κ.κ. Θεόκλητου. 
Ακολούθησε μνημόσυνο και Πανηγυρικός λόγος από τον 
παν/το πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδώνη. Στη συνέχεια εψάλει 
Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του Μνημείου, στην κεντρική 
πλατεία. Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων. Ο βουλευτής 
Χαλκιδικής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, που δε κατάφερε να πα-
ρευρεθεί απέστειλε τους χαιρετισμούς του. Εν συνεχεία έγινε 
Κατάθεση Στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας κ. 
Γιάννη Γιώργο, τον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Πύρο, τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας κ. Νικόλαο Θεολόγη, την εκπρόσωπο 
της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής κ. Ευδοκί-
α-Δούκαινα Οικονόμου, το επίτιμο μέλος του Παγχαλκιδικού 
Συλλόγου κ. Ιωάννη Οικονόμου, τα Σχολεία, τους εκπροσώ-
πους των Συλλόγων και των φορέων της Γαλάτιστας και τέλος 
από τον Πρόεδρο του διοργανωτή Συλλόγου κ. Ζαφείρη Οι-
κονόμου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με άκουσμα του Εθνι-
κού ύμνου από τη Φιλαρμονική Γαλάτιστας και χορούς από το 
Χορευτικό Γαλάτιστας.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις εκθέσεις. Συγκεκριμένα: Έκθε-
ση με θέμα την ιστορία της Γαλάτιστας του Συλλόγου Γαλα-
τιστέων, Έκθεση Ζωγραφικής του Συλλόγου Τεχνών Γαλάτι-
στας, και Έκθεση Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων από τη 
συλλογή του καθηγητή μουσικολογίας του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννη 
Καϊμάκη.

Τη Δευτέρα δόθηκε διάλεξη του χειρούργου ιατρού, λέ-
κτορα χειρουργικής του Α.Π.Θ. κ. Θεοδόση Παπαβραμίδη με 
θέμα: «Χειρουργική με νοσηλεία μιας ημέρας». Ακολούθησαν 
τραγούδια από τη Χορωδία Γαλάτιστας. 

Στις 8 Οκτωβρίου δόθηκε διάλεξη του παν/του Χρυσόστο-
μου Μαϊδώνη με θέμα: «Η ιστορία της Επισκοπής Αρδαμερί-
ου». Ακολούθησε παρουσίαση Δρώμενου με μουσική, τρα-
γούδια και χορούς της Βόρειας Ελλάδας από τη μουσική ομά-
δα «Μουσικό Πολύτροπο» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Α.Π.Θ.

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου ο αρχιτέκτονας αναστηλωτής κ. 
Ζαφείρης Οικονόμου, πρόεδρος του Συλλόγου Γαλατιστέων 
έδωσε διάλεξη με θέμα: «Η ιστορία και εξέλιξη της παραδοσι-
ακής κατοικίας της Χαλκιδικής». 

Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου ακολούθησε διάλεξη του φιλό-
λογου και θεολόγου πατέρα Αστέριου Καραμπατάκη από τη 
Γαλάτιστα με θέμα: «Το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου  στη 
Γαλάτιστα». Ακολούθησαν τραγούδια από τη Χορωδία του Δη-
μιουργικού Συλλόγου Γυναικών Νεάπολης - Συκεών «Εστία».

Τέλος στις 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διάλεξη της 
διδάκτορος θεολογίας κας Βάσσας Παρασκευά με θέμα «Το 
έργο των Γαλατσιάνων Ζωγράφων στις Βόρειες Σποράδες». Οι 
εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τραγούδια από τη χορωδία 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Οι όλες εκδηλώσεις έκλεισαν με απονομή τιμητικών ανα-
μνηστικών διπλωμάτων. Ακολούθησε νηστίσιμος μπουφές.

Οι εκδηλώσεις στέφτηκαν με επιτυχία, οι εκθέσεις υπέρο-
χες, οι διαλέξεις μοναδικές. ο Σύλλογος Γαλατιστέων πρόσφε-
ρε γνώσεις και πολιτιστικό έργο.

Τέλος ο Σύλλογος Γαλατιστέων με αφορμή την απελευθέ-
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ρωση της Γαλάτιστας στις 1 Νοεμβρίου 1912 αποφάσισε τη 
διοργάνωση σεμνής τελετής που όμως δε πραγματοποιήθηκε 
λόγω αστάθμητων παραγόντων.

Του Συλλόγου Ιερισσιωτών Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος στα πλαίσια του προγράμματός του και εκτός 

αυτού πραγματοποίησε κατά το τελευταίο διάστημα, τις εξής 
εκδηλώσεις:

Στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα εορτής Γενέσιου της Θεοτόκου 
είχε δυναμική συμμετοχή, στην διοργάνωση της καθιερωμέ-
νης Ιεράς Πανήγυρης στην Ιερισσό, την οποία εφέτος ανέ-
λαβαν εξ΄ ολοκλήρου οι φορείς της, και με την εξασφάλιση 
σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο πρόσφερε το μέλος 
της, κύριος Παντ. Παντελιάδης, κάλυψε μεγάλο μέρος των 
απαιτούμενων δαπανών της.

Στις 25 Σεπτεμβρίου διοργάνωσε με επιτυχία, ενημερωτική 
εκδήλωση στο ξενοδοχείο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ» στη Θεσσαλονίκη, 
στην οποία οι Καθηγητές Πανεπιστημίου, κύριοι Κυρ. Πανα-
γιωτόπουλος και Χάρης Λαζαρίδης, καθώς και ο Κος Γεώργι-
ος Ζουμπάς αναφέρθηκαν αναλυτικά στο θέμα: «Επιπτώσεις, 
από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες, στη Β.Α. Χαλκιδική».

Στις 13 Οκτωβρίου πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή, 
στην Αριδαία-Λουτρά Πόζαρ,  η οποία περιελάμβανε, προ-
σκύνημα στο Μνημείο Σκρά, επίσκεψη και ξενάγηση, στην 
Ιερά Μονή Αρχαγγέλου και εν συνεχεία γεύμα και διασκέδαση 
στο Λουτράκι.

Το απόγευμα ακολούθησε επίσκεψη στα Λουτρά Πόζαρ, 
όπου πολλοί από τους εκδρομείς, επιδόθηκαν σε λουτροθε-
ραπεία, στις θερμές φυσικές πισίνες.

Στις 1-2 Νοεμβρίου ο Σύλλογος συμμετείχε με εκπροσώ-
πους του στις εκδηλώσεις μνήμης, του Μακεδονικού αγώνα, 
και της απελευθέρωσης της Ιερισσού, που πραγματοποιήθη-
καν στην Ιερισσό. 

Στις 4 Νοεμβρίου ο Σύλλογος συμμετείχε στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε από εθελόντριες, στο ξενοδοχείο 
«MEDITERRANEAN PALACE» για την ενίσχυση του έργου του 
Παιδικού χωριού στο Φίλυρο. 

Του Συλλόγου Κασσανδρινών
Συνοπτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκδρομών για το Β΄ 

εξάμηνο 2013:
Ημερήσια εκδρομή σε Καστοριά-Άργος Ορεστικό-

Δισπηλιό. 25-10-2013.
Τριήμερη εκδρομή 25-28 Οκτωβρίου  σε Αθήνα-Πόρτο Χέ-

λι-Ύδρα-Σπέτσες-Εύβοια. 
Κατάθεση στεφάνου στο Δήμο Κασσάνδρας 28-10-2013.
Επιμνημόσυνη δέηση στον Ι. Ν. Νέας Παναγίας Θες/νίκης 

για το Χαλασμό τη.ς Κασσάνδρας το 1821. Προσφορά πιτών 
από τις γυναίκες  στα γραφεία του Συλλόγου.

Παρουσία στις εκδηλώσεις του Χαλασμού της Κασσάνδρας 
στη Ν. Ποτίδαια 14-11-13.

Ημερήσια εκδρομή στο Σιδηρόκαστρο-Ι. Μ. Κηρύκου και 
Ιουλίτης-Οχυρό Ρούπελ ,24-11-2013.

Ημερήσια εκδρομή στον ΄Αγ. Αθανάσιο-Καϊμακτσαλάν-
Έδεσσα. 15-12-2013.

Μέριμνα για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση 
μνημείου –προτομής του καπετάν Χάψα στην Κρυοπηγή, σε 
χώρο που έχει υποδείξει η τοπική Κοινότητα.

Το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου 2014, θα γίνει η κλή-
ρωση του λαχείου του Συλλόγου. Ο τυχερός αριθμός κερδίζει 
ένα Laptop.

Του Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών
Στο πλαίσιο του αφιερώματος προς τιμήν του συλλόγου που 

πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, την Τετάρτη 20/11/2013 
θα πραγματοποιηθεί μία Βραδιά Μνήμης για τα εκλιπόντα μέλη 
μας Κωνσταντίνο Κοτσιάνη και Αστέριο Μάρκου.

Η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή του συλλόγου 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24/11/2013 και τα μέλη και 
οι φίλοι μας θα επισκεφτούν τα Λουτρά Πόζαρ, δήμου Αριδαί-
ας και τη γύρω περιοχή.

Η ετήσια Χριστουγεννιάτικη Βραδιά θα γίνει την Παρα-
σκευή 13 Δεκεμβρίου και θα περιμένουμε τα μέλη και τους φί-
λους του συλλόγου μας να διασκεδάσουμε παρέα με τη Μου-
σική μας Παρέα, καλούς μεζέδες και άφθονο κρασί.

Σημαντικό στοιχείο του νέου προγραμματισμού δράσεων 
για τον σύλλογο Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης αποτε-
λεί η εντατική προετοιμασία της Μουσικής Παρέας του Συλ-
λόγου μας προκειμένου να προετοιμάσει διάφορες μουσικές 
εκδηλώσεις, ξεκινώντας από το Αφιέρωμα στον ποιητή Τάσο 
Λειβαδίτη, που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Γενάρη 2014. 
Παράλληλα συνεχίζεται με εντατικούς πλέον ρυθμούς η προ-
ετοιμασία για την έκδοση του βιβλίου μας που θα περιέχει τα 
τραγούδια που τραγουδούσαμε στην Μεγάλη Παναγία.

Στο πλαίσιο των δράσεων μας ο Σύλλογος μας συμμετεί-
χε στην επιτυχημένη διοργάνωση Ξε – Σκουριά – Ζω, η οποία 
συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Σύλ-
λογο Γυναικών Μεγάλης Παναγίας και περιελάμβανε πεζοπο-
ρία στον Κάκκαβο Χαλκιδικής. Παράλληλα μέλη του συλλό-
γου μας συμμετέχουν ενεργά σε κάθε σχετική διοργανώση 
που έχει στόχο την προστασία του περιβάλλοντος του τόπου 
μας.

Κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι για συμμετοχές στην 
εκδρομή, καθώς και για την συμμετοχή σας στη Μουσική μας 
Παρέα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ελένη Κατραντσιώ-
του (6972908898).

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι η αίθουσα του Συλλόγου 
είναι ανοικτή κάθε Τετάρτη από τις 7.00 μμ. Και θα χαρούμε 
πολύ να σας δούμε πίνοντας έναν καφέ ή ένα φλαμουρίσιο 
τσάι, ενώ από τις οκτώ και μετά πραγματοποιούνται οι πρόβες 
της Μουσικής Παρέας. 

Του Συλλόγου Πετροκερασιωτών
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία στα Πετροκέρασα η 4η “Γιορτή Κάστανου».
Από την προηγούμενη ημέρα το Δ.Σ. μαζί με αρκετά μέλη 

του Συλλόγου έκανε τις απαραίτητες προετοιμασίες και στις 
δώδεκα το μεσημέρι η μυρωδιά των ψημένων κάστανων 
πλημμύρισε, όπως κάθε χρόνο, την πλατεία. Ο καλός καιρός 
επέτρεψε στους επισκέπτες εκείνης της ημέρας όχι μόνο να 
γευτούν τα κάστανα και το μπρούσκο κρασί του χωριού μας 
αλλά και να περιηγηθούν στα παραδοσιακά σοκάκια του και 
να απολαύσουν την τοπική κουζίνα κάτω από τα πλατάνια της 
πλατείας.

Όπως σε κάθε εκδήλωση οι παραγωγοί του χωριού μαζί με 
παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής είχαν μια πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία να εκθέσουν και να πουλήσουν τα παραδοσιακά 
προϊόντα τους. Σε δυο χιλιάδες υπολογίζονται οι επισκέπτες 
που επισκέφθηκαν το χωριό.      

 Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 δώδεκα προσκυνη-
τές, μέλη  του συλλόγου μας και φίλοι του χωριού επισκέ-
φτηκαν το Άγιο όρος. Αφού διανυκτέρευσαν στην σκήτη του 
Αγίου Ανδρέα, την επόμενη ημέρα  επισκέφτηκαν την Ι.Μ Φι-
λοθέου, την Ι. Μ. Ιβήρων, την Ι. Μ. Καρακάλου και κατέληξαν 
στην Ι. Μ Μεγίστης Λαύρας, το παλαιότερο μοναστήρι του 
Αγίου Όρους, όπου και διανυκτερεύσανε. Την Κυριακή μετά 
την θεία λειτουργία και την τράπεζα, στην επιστροφή για Κα-
ρυές έγινε μια στάση στην σκήτη του Προφήτη Ηλία και στο 
Πρωτάτο (καθεδρικός ναός ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο 
των Καρυών), όπου προσκύνησαν την εικόνα της Παναγίας 
«Άξιον Εστί».
Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερήσια 
ωραία εκδρομή στο σπήλαιο Αλιστράτης,στις Σέρρες και σε 
δυο Μοναστήρια. Στην εκδρομή πήραν μέρος και πολλά άτο-
μα που διαμένουν μόνιμα στο χωριό.
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Του Συλλόγου Παλαιοχώρας  
1) Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ζερ-

βοχωρίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος πραγματοποίησε Ιατρική 
Ημερίδα με ενδιαφέροντα θέματα και μίλησαν επίλεκτοι για-
τροί. Η κ. Μαρία Μυρωνίδου,καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής στο 
Α.Π.Θ. με θέμα «Οστεοπόρωση», ο κ. Γεώργιος Τζουβελέκης, 
παιδίατρος,με θέμα «Εμβόλια» και ο κ. Π.Παντελίδης, μέλος 
της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, με 
θέμα «Αιμοδοσία». Την ίδια ημέρα ως χειρονομία αγάπης και 
αλληλεγγύης, συγκεντρώθηκαν φάρμακα τα οποία δόθηκαν 
σε εκπρόσωπο της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου».

2) Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου σε κοσμικό κέντρο της Πα-
λαιοχώρας ο Σύλλογος διοργανώνει εκδήλωση-προσφορά 
για την τρίτη ηλικία.

3) Ο Σύλλογος έχει συγκεντρώσει ρουχισμό, ποσφορά των 
κατοίκων του χωριού, για να δοθούν μέχρι τις γιορτές σε άτο-
μα που έχουν ανάγκη.

4) Τέλος του χρόνου, στα γραφεία του Συλλόγου, θα γίνει 
Γενική Συνέλευση και αρχιαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Του Συλλόγου Πολυγυρινών
Το καλοκαίρι ο Σύλλογος μας πρόσφερε στους συμπατρι-

ώτες μας στον Πολύγυρο μια μουσική βραδιά.
Τη χάρηκαν πάρα πολύ, μας ευχαρίστησαν κι εμείς τους 

υποσχεθήκαμε ότι θα το επαναλάβουμε.
Οι εκδηλώσεις μας διοργανώνονται στον Πολύγυρο για 

πολλούς λόγους, αλλά και γιατί δεν θέλουμε ν’ αποκοπούμε 
από τον πυρήνα της ύπαρξης μας. Από εκεί, απ’ όπου αναδυ-
θήκαμε. Από τον τόπο που ασκεί μια γοητεία σε όλους μας.

Νιώθουμε, σαν να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
με τις εκδηλώσεις μας, προς τους συμπατριώτες μας και προ-
σπαθούμε ν’ αποσπάσουμε τη σκέψη τους από τις δυσκολίες 
που διαρκώς επαναλαμβάνονται στην προσωπική μας ζωή, 
αλλά και στον κόσμο γύρω μας.

Η σημερινή κατάσταση θα ήταν πιο απελπιστική, εάν δεν 
είχαμε εκδηλώσεις πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας δείχνει τρό-
πους επικοινωνίας, μας δίνει ζωογόνες δυνάμεις, όπως οι εκ-
δηλώσεις ανθρωπιάς, η συμπόνια και τόσα άλλα αισθήματα. 
Όταν ο άνθρωπος συμπονεί, δεν περιορίζεται στο ρηχό επί-
πεδο της προσωπικής του ζωής, αλλά βλέπει τα προβλήματα 
των άλλων σαν αλληλουχία της ζωής του.

Όταν νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, τότε πρέπει ν’ 
ανοίξουμε τα παράθυρα του πολιτισμού. Όταν τ’ ανοίγουμε, και-
νούρια πράγματα αντικρύζουμε. Μαθαίνουμε πώς να συμπορευ-
τούμε αρμονικά στη ζωή, από τα πρόσωπα της ιστορίας, της λογο-
τεχνίας, της ποίησης, της μουσικής που άσκησαν στην ανθρωπό-
τητα μια παράξενη γοητεία. Τα πρόσωπα αυτά θ’ ανακαλύψουμε 
ότι με τα λόγια τους μας προσφέρουν μια καθοδήγηση, μια ιδιαίτε-
ρη βοήθεια, για να πορευτούμε το δύσκολο δρόμο της ζωής.

Αυτό το μυστικό της δύναμης, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, 
αυτή τη φορά, αποφάσισε ότι  μπορούμε να το αντλήσουμε 
από τη ζωή και το έργο του Κων. Καβάφη. 

Εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, θα καλέσουμε τους συμπα-
τριώτες μας στον Πολύγυρο, ν’ ακροαστούν τον σχετικό ομι-
λητή. Ο λόγος του θα λειτουργήσει στον κάθε ακροατή ανά-
λογαμε τον ψυχισμό του.

Επίσης ο Σύλλογος μας συνδιοργανώνει με τον Παγχαλκι-

δικό εκδήλωση με θέμα τη ζωή κα ιτο έργο του Άγγελου Σι-
κελιανού, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 7 μ.μ. 
στην ΕΣΤΙΑ του Παγχαλκιδκού, με τη φιλόλογο κ. Καίτη Μπα-
λάση- Βασιλάκη. 

Στέλνουμε πολλές ευχές στα μέλη μας και ελπίζουμε ότι θα 
έλθουν καλύτερες ημέρες για το Σύλλογο μας.
  
Του Συλλόγου Ταξιαρχιωτών

- Για άλλη μια φορά, με τη βοήθεια του Αρχαγγέλου μας, 
πραγματοποιήθηκε αισίως και με εξαιρετική επιτυχία, κατ΄ ομο-
λογία των συμμετεχόντων, η πενθήμερη εκδρομή του Συλλόγου 
μας (16-20/10/2013) στα Παράλια της Μικράς Ασίας. Περιηγηθή-

καμε στα σοκάκια του Αϊβαλιού και των Μοσχονησίων, θαυμά-
σαμε τις αρχαιότητες της Τροίας, της Αρχαίας Εφέσσου και της 
Περγάμου με το όμορφο Ασκληπιείο της. Συγκινηθήκαμε περπα-
τώντας στην Σμύρνη και στο Κορδελιό και τέλος διασκεδάσαμε 
στη Σμύρνη και στο Τσανάκαλε, όπως φυσικά και κατά την δι-
άρκεια όλης της εκδρομής μέσα στο λεωφορείο. Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους συμμετέχοντες, μέλη του 
Συλλόγου και φίλους, που μας εμπιστεύτηκαν και ταξίδεψαν μαζί 
μας, το ταξιδιωτικό γραφείο για την άριστη συνεργασία που είχα-
με σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής μας και φυσικά τον ξεναγό 
μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες εκδρομές 
μας σε νέους μαγευτικούς προορισμούς!

Λίγα θαρραλέα μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας, παρά το 
κρύο και την πάχνη που είχε στο Χολομώντα εκείνη την ημέ-
ρα και τις προηγούμενες, πραγματοποίησαν την προγραμμα-
τισμένη πορεία την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη 6-10-2013 
από την τοποθεσία «Αυγό» προς την τοποθεσία «Παρέσ΄ι» του 
χωριού μας, χωρίς φυσικά το πικ νικ που σχεδιάζαμε.

- Μεγάλη προσέλευση του κόσμου στο κάλεσμα του Προέ-
δρου του χωριού μας, του Αγροτικού Συλλόγου, του Συλλόγου 
Απανταχού Ταξιαρχιωτών, του Πολιτιστικού Συλλόγου και όλων 
των φορέων του χωριού μας, την παραμονή της γιορτής του προ-
στάτη και Πολιούχου του χωριού μας Αρχαγγέλου Μιχαήλ, δηλα-
δή Πέμπτη 7/11, μετά από το πέρας του Μεγάλου Πανηγυρικού 
Εσπερινού,  στην πλατεία του χωριού μας, όπου φωταγωγήσαμε 
τα έλατα της πλατείας, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασι-
ών για τη διάθεση των Χριστουγεννιάτικων δέντρων στην αγορά. 
Προσφέρθηκαν μανιταρόπιτες και κρασί σε όλους τους επισκέ-
πτες.

Την άλλη μέρα ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό των Αρχαγγέλων και προστατών του χωριού μας, 
με μεγάλη προσέλευση κόσμου από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΣ

Το επόμενο 18ο τεύχος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ των μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014
θα κυκλοφορήσει μέσα με τέλος Μαρτίου 2014

Τα άρθρα των συνεργατών και τα ενημερωτικά των Συλλόγων να σταλούν ανυπερθέτως
 μέχρι 10 Φεβρουαρίου.
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Νέα της Χαλκιδικής μας

Νέα Τένεδος. Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 

25/10/2013 το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone με την 
εξέταση της Α’ ομάδας κατοίκων. 

Οι συμμετέχοντες εξετάσθηκαν σε σακχαρομέτρηση, σπει-
ρομέτρηση, καρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 
οξύμετρο από τον κ. Καλύβα Παναγιώτη, επισκέπτη υγείας. 

Σύμφωνα με τον κ. Π. Καλύβα «σκοπός του προγράμματος 
είναι να γίνει η πρόληψη και η βελτίωση της υγείας ατόμων 
όπου βρίσκονται σε περιοχές που δεν μπορούν να ελέγξουν 
άμεσα την κατάσταση της υγείας τους». 

Οι κάτοικοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι με την παρού-
σα κίνηση καθώς μπόρεσαν να εξετασθούν εύκολα και άμεσα.

Το πρόγραμμα πρόκειται να επαναληφθεί για την Β’ ομά-
δα κατοίκων. 

8ος Αγώνας ψυχής.  Μεταμόρφωση – Νικήτη 5km
Η Ε.Ε.Ν.Ν. ο «Σίθων» σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Μεταμόρφωσης διοργάνωσαν στις 2 Νοεμβρίου 2013 
τον Αγώνα Ψυχής Μεταμόρφωση – Νικήτη, απόστασης 5km, 
που φέτος έκλεισε τα 8 χρόνια.

Ο αγώνας αυτός έγινε για πρώτη φορά ανεπίσημα την Δευτέρα 
17 Ιουλίου 2006 από 5 κολυμβητές, την ημέρα της τελετής έναρ-
ξης του 36ου και αφιερώθηκε στη μνήμη του Μιχάλη Γεωργακού-
δα, αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ν.Ν. ο «Σίθων» το 2004 και 2005.

Από την ανακοίνωση του συλλόγου διαβάζουμε: «Ελάτε 
λοιπόν να ενώσουμε αυτά τα δύο χωριά της Χαλκιδικής με 
την αγάπη μας για τη θάλασσα και το κολύμπι. Όλοι μαζί ας 
κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια διάδοσης του πραγματικού 
αθλητικού ιδεώδους μακριά από τις σκοπιμότητες του πρω-
ταθλητισμού, έτσι όπως μας το κληροδότησαν οι αρχαίοι πρό-
γονοί μας».

Επετειος ολοκαυτώματος χερσονήσου Κασσάνδρας
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού για την επέτειο του ολοκαυ-

τώματος της χερσονήσου της Κασσάνδρας πραγματοποιήθη-
καν στη Ν. Ποτίδαια, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, σύμφω-
να με το ακόλουθο πρόγραμμα:

10:30 Επίσημη δοξολογία στον Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου. Εκφώ-
νηση Πανηγυρικού της Ημέρας.

11:15 Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση Στεφάνων στο 
Μνημείο Πεσόντων.

11:45 Παρέλαση Μαθητιώσας Νεολαίας.
Στεφάνι εκ μέρους του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κατέθεσε 

ο εκπρόσωπός μας στο Παράρτημα Ν. Μουδανιών κ. Αθανά-
σιος Χατζηπαπάς.    

Εκδηλώσεις στον Ταξιάρχη
Τριήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ταξιάρχη 

από την Πέμπτη 7 έως το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013 προς τιμήν 
του Πολιούχου και Προστάτη του χωριού Αγίου Αρχαγγέλου. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών την 
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου έγινε η περιφορά της Ιεράς Εικόνος και 
αμέσως μετά ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Παρασκευή 8 Νο-
εμβρίου τελέστηκε η Πανηγυρική Θεία λειτουργία και το από-
γευμα Ιερά Παράκληση. Τέλος το Σάββατο 9 Νοεμβρίου τελέ-
στηκε Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 

Στο μεταξύ την παραμονή της γιορτής του προστάτη και 
Πολιούχου του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, φωταγωγήθη-
κε το χριστουγεννιάτικο έλατο στην πλατεία του Ταξιάρχη ση-

ματοδοτώντας έτσι την έναρξη των εργασιών για τη διάθεση 
των ελάτων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια της γιορτής προ-
σφέρθηκαν πίτες και κρασί.    

Παρουσίαση του βιβλίου «Είδαμεν ζωήν ελευθέραν» του 
Χρήστου Μ. Καραστέργιου

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε 
στην Ιερισσό η παρουσίαση του βιβλίου «Είδαμεν ζωήν ελευ-
θέραν», που συνέγραψε ο Ιερισσιώτης Χρ. Μ. Καραστέργιος. 

Την εκδήλωση οργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισ-
σού «Κλειγένης», η ομάδα του περιοδικού «Κύτταρο» Ιερισ-
σού και οι εκδόσεις «Δια βίου».

Την εκδήλωση άνοιξε η εκπρόσωπος της ομάδας του πε-
ριοδικού «Κύτταρο» Ολυμπία Μαρίνου, φιλόλογος, η οποία 
αναφέρθηκε στο συγγραφέα Χρήστο Καραστέργιο, στα ενδι-
αφέροντά του και στη συμμετοχή του στα κοινά. Στη συνέχεια 
έδωσε το λόγο στη Γραμματική Καραβασιλικού, υπεύθυνη 
των εκδόσεων «Διά βίου» και του αισθητικά άρτιου βιβλίου, η 
οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό της έκδοσής του.

Ο εισηγητής της παρουσίασης του βιβλίου Γιάννης Κ. Αικα-
τερινάρης, αρχιτέκτων, αναφέρθηκε στη σωστή μεθοδολογία 
που ακολούθησε ο συγγραφέας στην ιστορική του έρευνα και 
εξήρε την επάρκεια της τεκμηρίωσης των απόψεών του. 

Την εκδήλωση συμπλήρωσε η προβολή σημαντικών ιστο-
ρικών φωτογραφιών.        

Θεατρική Ομάδα Π.Σ. Ιερισσού «Ο Κλειγένης»
Η θεατρική ομάδα τα Γκαργκάνια του πολιτιστικού συλλόγου 

Ιερισσού «Ο Κλειγένης» το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμ-
βρίου 2013 παρουσίασαν τις Εκκλησιάζουσες, του Αριστοφάνη, 
στη σκηνή του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Από τη σχετική ανακοίνωση του συλλόγου διαβάζουμε: 
«με ρούχα πολύχρωμα, απαντώντας έτσι, σ΄ όσους θέλουν να 
λεηλατήσουν τη ζωή μας και το χαμόγελο μας, ότι διάλεξαν 
λάθος ανθρώπους να χτυπήσουν, γιατί είμαστε πολύ ανθεκτι-
κοί, γιατί είμαστε Γκαργκάνια (ετυμολογία: γαϊδουράγκαθα!)».

Προκήρυξη φθινοπωρινής ημερίδας στίβου “Καπετάν Χά-
ψας 2013”

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «η Σιθωνία» σε συνεργασία με την 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και την στήριξη του Δήμου Σιθωνί-
ας (Δημοτική ενότητα Τορώνης) και τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης», προκηρύσσουν και διοργανώ-
νουν αγώνες στίβου με την επωνυμία «Καπετάν Χάψας 2013». 
με σκοπό την διάδοση-ανάπτυξη του στίβου στην περιφέρεια.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 24 /11/2013 (Πρωί) 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Δημοτικό Γήπεδο Συκιάς
3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Ρίψεις και δρόμοι

Βραβεύσεις για τα 20 χρόνια του Συλλόγου «Ελπίδα»
Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 το βράδυ στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας, κυρίου Κάρολου Παπούλια, πραγματοποιήθηκε η Επετει-
ακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την δημι-
ουργία του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν 5 παιδιά - πρωταθλητές ζωής, 
που όχι μόνο κατάφεραν να νικήσουν τη μάχη ενάντια στον 
καρκίνο αλλά και να διαπρέψουν με υψηλές επιδόσεις στους 
τομείς που δραστηριοποιούνται. Τα «Παράσημα ΕΛΠΙΔΑΣ» 
στα 5 παιδιά, τον Αντώνη Φωτιάδη από τα Ν. Μουδανιά, 

Επιμέλεια:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
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τη Χριστίνα Φυτιλή, την Έφη Βλάμη, τον Στέλιο Παπαρδέλα 
και τη Μαρία Μπούσια, απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, κύριος Κάρολος Παπούλιας ο οποίος απένειμε Αριστείο 
«ΕΛΠΙΔΑΣ» και στην οικογένεια του κ. Ζαφείρη Φωτιάδη, τον 
πατέρα του Αντώνη, που από τότε που ο γιος του έγινε καλά, 
στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την «ΕΛΠΙΔΑ» και διοργανώ-
νει επί 13 συνεχόμενα χρόνια την ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΠΙ-
ΔΑ» με τα παιδιά του ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τοποθέτηση του ο κ. Φωτιά-
δης αφιέρωσε το Αριστείο του σε όλους τους Μουδανιώτες 
και γενικότερα σε όσους στηρίζουν αυτή την εκδήλωση θε-
σμό για τα Ν. Μουδανιά.

Τα 30 χρόνια της χορωδίας της Αρναίας
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το τέταρτο Χορω-

διακό Φεστιβάλ για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυ-
ση της Χορωδίας Αρναίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρναίας.Η 
Μικτή Χορωδία του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του 
Δήμου Αριστοτέλη ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1983 με σκο-
πό την ανάπτυξη της χορωδιακής μουσικής την διατήρηση 
και διάσωση των δημοτικών τραγουδιών της περιοχής.

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου ξεκίνησε το Χορωδιακό Φε-
στιβάλ με την Μικτή Χορωδία Αριστοτέλειου Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη με είκοσι τραγούδια που τα-
ξίδεψαν το κοινό σε μουσικές διαδρομές του χθες και του σή-
μερα. Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου η χορωδία του Παγχαλκιδι-
κού Συλλόγου «Ο Αριστοτέλης» που είναι πολυμελής μεικτή 
χορωδία παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ένα σύνολο από δη-

μοτικά και έντεχνα τραγούδια. Η βραδιά συνεχίστηκε με την 
παιδική χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης «Οι 
μικροί άγγελοι της Εκκλησίας». Το ρεπερτόριο της χορωδίας 
ήταν ιδιαίτερα πλούσιο αφού εκτός από την προσέγγιση της 
Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, περιλάμβανε έργα 
προκλασικής, κλασικής ρομαντικής και σύγχρονης εποχής. 

Η βραδιά έκλεισε μουσικά με την μικτή χορωδία του «ΟΡ-
ΦΕΑ» Τρίπολης, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1979 και συμ-
μετείχαν περίπου 40 χορωδοί, οι οποίοι στελεχώνουν και την 
Εκκλησιαστική χορωδία. Τραγούδησαν τραγούδια γνωστών 
συνθετών και μάγεψαν το κοινό.

Κατόπιν ακολούθησε βράβευση χορωδιών του Δήμου Αρι-
στοτέλη για την συμμετοχή τους στα Αριστοτέλεια και απονο-
μή αναμνηστικών διπλωμάτων και διασκέδαση σε κέντρο της 
κωμοπόλεως 

Εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Ιε-
ρισσού

Στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της απελευθέ-
ρωσης της Ιερισσού από τον Τουρκικό ζυγό, παραβρέθηκε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης, βουλευτές και εκπρόσωποι των 
Στρατιωτικών και Αστυνομικών Αρχών και της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης παρακολούθησαν την δοξολογία και την επιμνημόσυ-
νη δέηση, που εψάλη για τους Πεσόντες κατοίκους της Ιερισσού 
καθώς και της γύρω περιοχής, κατά τη διάρκεια του Μακεδονι-
κού Αγώνα καθώς και του απελευθερωτικού ξεσηκωμού.

Ο Χορός μας

ο μεγάλος ετήσιος αποκριάτικος χορός 
του Παγχαλκιδικού

Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 13.00΄ 
στο γνωστό κέντρο διασκεδάσεως FOCUS 

(πάνω στο δρόμο προς Περαία, μετά τη διασταύρωση του αεροδρομίου, 400 μ. αριστερά). 

Τιμή 15 € το άτομο με πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση ποτών. 

Ορχήστρα πλήρης. Με τον Κώστα Τσολοδήμου και τους δικούς μας τραγουδιστές.
Έκτακτη εμφάνιση «επιφανούς μασαλιολόγου»...

Σας περιμένουμε όλους

Προαγγελία 2 μεγάλων εκδρομών
1. ΜΟΣΧΑ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ για τον Ιούλιο 2014 για όσους δεν βρήκαν θέση πέρυσι και για όσους θέ-
λουν να ξαναεπισκεφθούν την Ρωσία.

2. ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (οδικώς) ή στη ΜΕΣΟΓΕΙΟ (με κρουαζιερόπλοιο), για το Σεπτέμβριο 2014.
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στον Γεν. Γραμματέα κ. Γιάννη Κοτσάνη, τηλ. 6936 950188
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε 

Πολύγυρος 20 – 09 – 2013 
Προς  τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσ/νίκης,
Αγαπητοί φίλοι, είχα τη τύχη να συμμετέχω ως διευθύντρια 

χορωδιών σε δύο εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 Χρό-
νων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της Χαλκι-
δικής που οργάνωσε ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος.

1. Στην Ορμύλια (Δήμος Πολυγύρου) στις 1 – 12 – 2012 με 
την χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυγύρου και τη 
χοτωδία του ΚΑΠΗ Ταξιάρχη.

2. Στη Νικήτη (Δήμος Σιθωνίας) στις 7 – 4 – 2012 με την χο-
ρωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταγγιτσίου «ΝΕΑ ΑΣΣΑ».

Για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση των συναντήσεων 
των χορωδιών σε όλους τους Δήμους της Χαλκιδικής τα θερμά μας 
συγχαρητήρια και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας.

Οι Χαλκιδικιώτες όπως και όλοι οι Έλληνες αγωνίστηκαν με 
όλες τους τις δυνάμεις για την απελευθέρωση. Αντιστάθηκαν 
πολεμώντας. Αντιστάθηκαν όμως και τραγουδώντας.

Τα τρία ιστορικά τραγούδια που ακολουθούν  το  μαρτυρούν.
Τις Λίνας (τραγούδι Πολυγύρου).
(Θα το βρείτε στο 3ο CD του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυ-

γύρου. Το τραγουδά η Λούλα Κεχαγιά)
Ο Μάρκος (τραγούδι Ταξιάρχη).
(Θα το βρείτε στο  CD του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιάρ-

χη. Το τραγουδά η Άννα Πασχαλά). Αρκετά χρόνια το τραγου-
δούσε στον Άϊ – Λια στον Χολομώντα η Μαρία Γιουρούδη.

Τα Μεταγγιτσινά κοράσια (τραγούδι Μεταγγιτσίου). 
Για τα μέλη και τους φίλους του Παγχαλκιδικού Συλλόγου, 

σήμερα κάνουμε γνωστό και το γεγονός ότι τα κορίτσια που 
γεννήθηκαν το 1912 – 13 στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής πήραν 
όλα το όνομα Ελευθερία.

Στεργιούδη Ελευθερία – Βλογιάρη
Σώνη Ελευθερία – Βλάχου
Πολίτη Ελευθερία – Θεοδωρούδη
Φιλιππούδη Ελευθερία – Νικολούδη
Ριγάνη Ελευθερία – κόρη Θεανώς
Κουκούτση Ελευθερία – Πατρώνη
Η μάνα μου Πολίτη Ελευθερία – Θεοδωρούδη μας έλεγε 

πολλές φορές:
«Εμάς μας είπαν Ελευθερίες για την Λευτεριά».
Είναι ξεχωριστή τιμή για το χωριό μας.

Και τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι το ποίημα «Φιλόξενη 
Θεσσαλονίκη» που έγραψε η κ. Αργυρώ Καζόγλου μέλος της 
χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταγγιτσίου «Ν. ΑΣΣΑ» 
για το διεθνή Ποιητικό Διαγωνισμό του Συλλόγου Φίλων Βα-
φοπουλείου Πνευματικού Κέντρου επελέγη και βρίσκεται στην 
Ποιητική Ανθολογία 100 χρόνια ελεύθερης Θεσσαλονίκης.

Η διάκριση τιμά την ίδια, το Μεταγγίτσι και την Χαλκιδική.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια.

Με τιμή,
Φωτεινή Θεοδωρούδη – Βλάχου,

Διευθύντρια Χορωδιών: Πολυγύρου (Πολιτιστικού), 
Ταξιάρχη (ΚΑΠΗ) και Μεταγγιτσίου (Νέα Άσσα). 

Βιβλία που λάβαμε
Ημερολόγιο 2014 της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου 
Όρους. Πρόκειται για ένα έντυπο υψηλής αισθητικής με σύμ-
βουλο έκδοσης τον κ. Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελο.
Περιοδικά

Αρναία, τεύχος 99 (Απρ.-Ιούνιος 2013). Εκδότης ο θεολό-
γος και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου

Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.147, Ιούλ.-Σεπτ. 2013. ΄Εκδοση 
της Εταιρείας Φωκικών Μελετών.

Βοϊακή ζωή. Περιοδικό της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης. 
Τεύχος 239. 

Εφημερίδες
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτι-

κου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 144. 
Ιούλιος- Σεπτ. 2013.

Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού 
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 89. Σεπτ. 2013.

Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών 
Θεσσαλονίκης. Φ. 119. Ιούλιος- Σεπτ. 2013

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανακοινώνεται προς όλους, ότι ύστερα από τη συγχώνευση των Τραπεζών Πειραιώς και Αγροτικής άλλα-
ξε και ο αριθμός λογαριασμού του Παγχαλκιδικού, στον οποίο κατατίθενται οι συνδρομές, δωρεές, χορηγίες  

κλπ.  Έτσι ο νέος αριθμός είναι 

Πειραιώς 6233040032572.
Και κάτι ακόμα:  Όταν καταθέτετε στο λογαριασμό αυτόν οποιοδήποτε ποσό, τηλεφωνήστε αμέσως στον 

ταμία 2310928664 ή 6946086467 και δώστε τα στοιχεία της κατάθεσης ή στείλτε ταχυδρομικώς στο Σύλλο-
γο με το ταχυδρομείο η στο ΦΑΞ 2310326108 το αποδεικτικό της κατάθεσης, γιατί ΔΥΣΤΥΧΩΣ η καινούργια 
Τράπεζα όταν μας ενημερώνει ότι κατετέθη ένα ποσόν, δεν μας λέει το όνομα του καταθέτη με αποτέλεσμα 

την ανωμαλία.  ΄Ηδη σήμερα ο ταμίας έχει στα χέρια του συνδρομές και δεν γνωρίζει ποιος τις έστειλε.
Με την ευκαιρία: Όποιοι έστειλαν συνδρομές και δεν πήραν επίσημη απόδειξη από τον ταμία ας επικοινωνήσουν 

μαζί του στα παραπάνω τηλέφωνα.
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Η  Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α 

Χορηγοί του παρόντος 17ου τεύχους του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

είναι τα αδέλφια 

ΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ, ΚΑΙΤΗ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ 
όλοι τους ιατροί από την Αρναία

εις μνήμην των γονιών τους

Κωνσταντίνου και Χαρίκλειας Δημητρακούδη.

Μαζί  με  το ποσό των 2.000 ευρώ που κατέθεσαν στο ταμείο του Συλλόγου, λάβαμε και  την εξής 
επιστολή:

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 Με τη χειρονομία μας  αυτή θέλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς γιατί υπήρξαν 
γονείς μας. Και οι δυο, έξω από εξαίρετοι γονείς, υπήρξαν, ο καθένας στον τομέα του, άτομα με παρουσία 
και δράση στα εθνικά, κοινοτικά και κοινωνικά  δρώμενα του τόπου τους και ευρύτερα.

Και σήμερα ακόμα παραμένουν στη μνήμη όλων…
Ο πατέρας έφυγε σχετικά νωρίς, χωρίς να υστερήσει σε προσφορά και η μητέρα, η κυρά της Αρναίας 

όπως την αποκαλούσαν, με τις πάμπολλες δραστηριότητες, παθιασμένη με τον αργαλειό και την παράδο-
ση του τόπου της -που την πίστευε σαν την ταυτότητά της- υπήρξε αδάμαστη, ακούραστη, ως την τελευ-
ταία της ανάσα στα ενενήντα χρόνια της ζωής της.

Μας είπαν με τη ζωή τους τόσα πολλά…
Είναι για μας τιμή και ευλογία που είμαστε παιδιά τους και νιώθουμε περήφανοι γι’  αυτούς. 

Με τιμή
Τα αδέλφια Έλλη, Μαρία, Καίτη και Γιώργος Δημητρακούδης

------------------------------------------
Τ Ο   Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Το Δ. Σ. και ολόκληρος ο κόσμος του ιστορικού μας Συλλόγου
συγχαίρει και ευχαριστεί τα τέσσερα αδέλφια
και τα εγγράφει στον κατάλογο των χορηγών

για παντοτινή μνήμη των γονέων τους.

Σημειώνεται η χαρακτηριστική περίπτωση των τεσσάρων αδελφών-χορηγών, που σπούδασαν και οι τέσ-
σερις την ιατρική, έγιναν σπουδαίοι γιατροί και σήμερα μαζί με την επιστήμη τους διακονούν και την κοινωνία 

μέσα από διάφορους φορείς. Τους συγχαίρουμε διπλά.
 Και κάτι ακόμα: Ξακουστά είναι τα υφαντά της αείμνηστης Κυρίας Χαρίκλειας , που κοσμούν και σήμερα , 

το σπίτι της, τα μπαλκόνια στις γιορτές, τις διάφορες εκθέσεις και τους στολισμούς της Αρναίας, και αποτελούν 
ακριβά κειμήλια του Λαογραφικού πλούτου της Αρναίας που εκφράζεται θαυμάσια στο Λαογραφικό της Μου-

σείο, που η ίδια η Κυρία Χαρίκλεια εμπνεύσθηκε.

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ  Γ Ι Α  Τ Ο  1 8 ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ
Για την έκδοση του 18ου τεύχους που κοστίζει 1.980 ευρώ και θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο 2014.

Μπορεί να είναι ένας ή και περισσότεροι χορηγοί για το ίδιο τεύχος.
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Νέα μέλη του Συλλόγου
Οι εγγραφέντες από 6.9.2013 μέχρι 20.11.2013

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

Παραλής Νικόλαος Κασσάνδρεια 1302 1. 
Γιαννέλης Νικόλαος Άγ. Νικόλαος 1303 2. 
Δάνας Ιωάννης Θεσ/νίκη 1304 3. 
Μανώλας Γεώργιος Κρυοπηγή 1305 4. 
Λαλιώτης Δ. Χρήστος Αρναία 1306 5. 
Μαυρουδή Σοφία  Θεσ/νίκη 1307 6. 
Κοτσάνη Μαγδαληνή Αρναία 1308 7. 
Τσόχα Μαρία Αρναία 1309 8. 
 Γερολυμάτου Λίλη Πολύγυρος 1310 9. 
Παυλούδη-Λαμπέτη Αναστασία Παλαιόχωρα 1311 10. 
Βασιλοπούλου-Μπουζιάνη Ευσταθία Θεσ/νίκη 1312 11. 

Μανώλογλου Κων/ντίνος Λειβάδι 1313 12. 
Βατζόλα-Τσιούκα Βάσω ΄Αγ. Πρόδρομος 1314 13. 
Μόσχου Γεωργία Δουμπιά 1315 14. 
Κάππα-Καλαντίδου Ιωάννα Αμμουλιανή 1316 15. 
Παπαδάκης Παναγιώτης Αρναία 1317 16. 
Παπαδάκης Αρσένης  Αρναία 131817. 
Σαββίδης Νικόλαος Σήμαντρα 131918. 
Γκιζγκής Χρήστος Ν. Μαρμαράς 132019. 
Καπλάνης Γεώργιος Ν. Μαρμαράς 132120. 
Μήτσιου Δημήτριος Πολύγυρος 132221. 

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),

ΕΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ, ΚΑΙΤΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ (τ.17).

Ε  Υ  Χ  Α  Ρ  Ι  Σ  Τ Η  Ρ  Ι  Α

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκφράζει ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος στους παρακάτω μέλη και φίλους  για την 
προσφορά τους όπως αυτή περιγράφεται:

Στον καρδιολόγο ιατρό κ. Θεόδωρο Γκούτζιο, Μητροπόλεως 87, τηλ. 2310286122, για τη δωρεάν υπηρεσία 
που προσέφερε ως ιατρός  των διεθνών αγώνων ρίψεων που διεξάγονται κάθε χρόνο στη Νικήτη  (εφέτος 14-
7-2013), με πρωτοβουλία και ευθύνη του Γ.Σ. « Η Σιθωνία » του οποίου πρόεδρος και ψυχή είναι ο υποπτέραρ-
χος (Ι) ε.α. κ. Νίκος Παπαδημητρίου, Νικητιανός, επίλεκτο μέλος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Στον πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. κ. Πάρη Σαββαϊδη, τοπογράφο μηχανικό, και στους υπευθύνους πολιτικούς 
μηχανικούς της Εταιρίας, κ. Ντίνο Παρδάλη και κ. Πόπη Λαζαρίδου για την κατανόηση που έδειξαν, άκου-
σαν την παράκλησή-πρότασή μας και προέβησαν στην κάλυψη του τμήματος της τάφρου (35 μ.) που κατα-
σκευάζεται  μπροστά στο μνημείο του καπετάν Χάψα, ( Μονή Αγ. Αναστασίας), με πλάκα  οπλισμένου σκυρο-
δέματος.΄Ετσι παραμένει αλώβητη η αισθητική του ιερού χώρου του μνημείου, όπου, εκτός του ανδριάντα 
και των άλλων γλυπτών, στα δύο οστεοφυλάκια που υπάρχουν εκεί φυλάσσονται τα οστά των ηρώων που 
έπεσαν επί τόπου μαχόμενοι ηρωικά το 1821 και το 1905. 
Τώρα δε μένει παρά λίγη προσπάθεια ακόμα για να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο ο περιβάλλων χώρος. 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. και οι μηχανικοί της ελπίζουμε να μην το παραλείψουν και αυτό.
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εφέτος 2013-2014 λειτουργούν τα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ (Μικτή πολυφωνική) Κάθε Τρίτη 8-9.30΄μ.μ.
Μαέστρος : Νίκος Καλαϊτζής, 2310309940.

Χορωδοί:Βαλασάκης Βλάσης, Βαλιάνου-Αλωπ Ελένη, Βογιατζή Τασούλα, Γιαννακάρη Μαρία, Γρίβα Μαρία, 
Δαλκιράνης Χρήστος, Δημηνά Μαρία, Δημηνάς Αθανάσιος, Εμμανουήλ Άννα, Ζαχοπούλου Χρυσάνθη, Ζιού-
πος Γεώργιος, Καλτσού Νίκη, Καντρατσιώτου Ελένη, Καραγιάννη Βασιλική, Καραμίχος Ιωάννης, Καραμίχου 
Μαρία, Καραμπούτα Αλεξία, Καραμπούτας Δημ., Καρτσούνη Μαρία, Κατραντσιώτης Ελευθ., Κατσαμούρης 
Αθανάσιος, Κοκκώνης Νικόλαος, Κομνιανίδου Άννα, Κοντογιαννοπούλου Α, Κουκούτσης Νικ., Κουρμπανίδου 
Βασ., Κυργιαφίνη-Τσότσου Άννα, Κωνσταντινίδου Σοφία, Κωστοπούλου Μάχη, Μαλανδρής Γεώργιος, Μανα-
σή Αναστασία, Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Μαυρουδή Σοφία, Μητσιάς Αθανάσιος, Νέντσε Αθηνά, Παρδά-
λη Άννα, Πάχτα Άννα, Πάχτα Ζηνοβία, Πετρίδης Βασίλειος, Πομάκης Αθανάσιος, Ρωσίδου Ευγενία, Σαμαρά 
Αθανασία, Σαμαράς Νικόλαος, Σαρδελλά Φρόσω, Σιδηρόπουλος Γεώρ., Σουσούρας Χρήστος, Σούστα Ανα-
στασία, Σπυρίδου Ζαχαρούλα, Συρόκου Χαρίκλεια, Τσακμάκη Ελευθερία, Τσαμούρη Ελευθερία, Τσαμούρης 
Θεόδ., Τσαμουρτζή Μαρία, Τσαμουρτζής Αθανάσιος, Τσιάλτα Γλύκα, Τσιάλτας Γεώργιος, Τσίκουλας Ιωάννης
Υπεύθυνοι τμήματος ο πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης τηλ. 6946470157 και η έφορος κ.Ζηνο-
βία Πάχτα. Τηλ. 6937313294
 
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (Παραδοσιακών ελληνικών χορών) Κάθε Τρίτη : Α΄τμήμα 17.45΄-18.45΄, Β΄τμήμα 
18.45΄μέχρι 19.45΄
Χοροδιδάσκαλος: Θεόδωρος Φλώρος 2310343570

Χορευτές: Αδαμούδη Βικτωρία, Αρδίτη Μαρία, Βαγκλή Αθαν., Βαλιάνου Ελένη,Γιαννακάρη Μαίρη, Δά-
νας Ιωαν.,  Δάφφα Νατάσα,  Δημηνά Μαρία,Δημηνάς Αθανάσιος, Δημητρακούδη Κατερίνα, Δριτσάκη 
Εύη,Ζιούπου Χρύσα, Ηλιάδου Νίκη,  Ιωαννίδου Αθηνά, Κακαρίκα Στέλλα, Κακαρίκας Ρ., Καλτσού Νίκη, 
Καραμούζης Χρήστος,Κατραντσιώτου Ελένη, Κοντογιαννοπούλου Αφρ., Κουκούτσης Νικ.,  Κυπαρισσά 
Τούλα, Κυπαρισσάς Αργύρης,Κώττη Αργυρώ, Λάσκου Θάλεια, Λυρτζής Στέργιος, Μανωλάκη Δήμητρα,  
Μήλτσιος Αθαν., Μοσχίδου Χαρά, Μπαλωματίδης Βασ.,Μπαμπαΐτης Χρήστος, Μπίκου Μαρία, Μπινο-
μάκη Ελένη,Ντελή Ζωή, Ξιούφη Μαρία   Παπαδάκης Λάζαρ.,  Παπαδοπούλου Άννα, Παπαδούκη Αθαν., 
Παπατζίκου Άννα,Παυλίδης Νικ., Ρωσίδου Ευγ.,Σαμαρά Αθαν., Σαμαράς Νικ., Σαρδελά Φρόσω, Σιδηρό-
πουλος Γιώργος,Τσιαμπαρλή Κλαίρη, Τσιπέλης Σταυρ., Τσότσου Άννα,  Φλώρου Σοφία
Υπεύθυνη τμήματος η κ. Μάχη Κωστοπούλου, έφορος του Δ.Σ., τηλ. 6932474037

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (Θα ενταχθεί στο Τμήμα Γυναικών που ιδρύεται)
Διδάσκει η κ. Άννα Κομνιανίδου 6979910851

Μετέχουν στα μαθήματα: Αναστασίου Γιάννα, Γιαννακάρη Μίνα, Καρατζοβάλη Γεωργία, Κοτσάνη Βι-
κτωρία, Κωστοπούλου Μάχη, Νικολαΐδου Στέλλα, Ξιούφη Μαρία, Παυλούδη Αναστασία , Σαμαρά Αθα-
νασία, Τζούμα Κονδυλένια, Τσαμούρη Ελευθερία, Φλώρου Σοφία (κάθε Πέμπτη βράδυ).
Υπεύθυνες η κ. Μίνα Γιαννακάρη 6934014050 και Μάχη Κωστοπούλου. Τηλ.  6932474037

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί, τη Δευτέρα 21 Οκτ. 2013 στις 8 το βράδυ η πρώτη 
συνάντηση νέων  της Χαλκιδικής στην Εστία του Συλλόγου. Παρά τη δημοσιότητα, τις προσκλήσεις, τα 
Δελτία Τύπου  και γενικά την προσπάθεια γνωστοποίησης της συνάντησης, ο αριθμός των νέων που 
προσήλθαν δεν ήταν ο αναμενόμενος. Όμως ήταν αρκετοί-ές για να δημιουργηθεί η μαγιά για την συ-
γκρότηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ, του τόσο απαραίτητου για την ολοκλήρωση 
της οντότητας του Συλλόγου. Η νεολαία είναι ένα κομμάτι που λείπει από το σώμα του Παγχαλκιδικού.
Τους νέους υποδέχθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. θέλοντας να δείξει την αγάπη του προς την τρυφερή αυτή 
ηλικία και συγχρόνως τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει την ίδρυση του νέος τμήματος. Χαιρε-
τισμό υποδοχής απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ενώ την κύρια εισήγηση έκανε 
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ο Γεν. Γραμματέας κ.Γιάννης Κοτσάνης ο οποίος τόνισε πόσο μεγάλη είναι η απουσία των νέων από τις 
δράσεις του Παγχλακιδικού και αναφέρθηκε στο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών στις οποίες μπο-
ρούν αυτοί με τη δημιουργία του νέου τμήματος να δραστηριοποιηθούν.
Στη συνάντηση, πήραν το λόγο και οι νέοι και ύστερα από διάλογο αποφασίσθηκε να γίνει και νέα συνά-
ντηση και να φροντίσει καθένας  να φέρει και άλλους νέους, γνωστούς και φίλους του, ώστε να μεγαλώ-
σει το τμήμα. Επίσης ρίχτηκε η ιδέα, σε πρώτη-πρώτη φάση να λειτουργήσουν ομάδες χορού και μουσι-
κής και στη συνέχεια, στην εκδρομή που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί, να δοθεί η ευκαιρία 
για συζητήσεις ώστε να στραφούν σε άλλες δράσεις. 
Στις επόμενες συναντήσεις, που γίνονται στην Εστία  κάθε Δευτέρα βράδυ 7-9 μ.μ., άρχισε να λειτουργεί 
τμήμα παραδοσιακών χορών με αρκετό μεράκι.
Με την ευκαιρία καλούμε όλους τους νέους και πάλι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Συλλό-
γου και το FACE BOOK για πληρέστερη ενημέρωση.
Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε να κάνει μια σημαντική προσφορά. Οργανώνει ημερήσια εκδρομή, ΔΩΡΕΑΝ 
για τους νέους της Χαλκιδικής την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στη Χαλκιδική: σπήλαιο Πετραλώνων, αρ-
χαιολογικός χώρος Ολύνθου, και μικρή περιπατητική διαδρομή στον Ταξιάρχη. Οι λεπτομέρειες και το 
οριστικό πρόγραμμα θα συζητηθούν στη συνάντηση της Δευτέρας 25-11-2012. 
Υπεύθυνοι του τμήματος είναι ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Ιωάννης Κοτσάνης 6936950188 
και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Αστέριος Λυρτζής 6944779345.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Με απόφαση του Δ.Σ. ιδρύεται τμήμα γυναικών, το οποίο θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη απόγευμα-βράδυ σε 
ώρες που θα καθοριστούν. Στο τμήμα αυτό μπορούν να λειτουργήσουν ομάδες εργοχείρων (κέντημα, πλέ-
ξιμο κλπ.), χειροτεχνημάτων (κόσμημα, υαλογραφία, γυψοτεχνία κλπ.) μελέτης και σχολιασμού βιβλίων, φι-
λολογικά απογεύματα (λογοτεχνίας και ποίησης), ομιλίες από ειδικούς για θέματα που αφορούν στη γυναίκα 
(γυναικολογίας, αισθητικής, ψυχολογίας κλπ.) διακόσμησης αντικειμένων και χώρων, , μαγειρικής, περίθαλ-
ψης ανήμπορων, ανατροφής παιδιών, αλληλεγγύης, και ό,τι άλλο προκρίνει το ενδιαφέρον των γυναικών.
Η έναρξη του τμήματος θα αρχίσει από την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 5.30΄-8.30΄μ.μ.  
παρέα με τη δικιά μας αρχιτεκτόνισσά, την κ. Μαρία Τσαμουρτζή η οποία θα μιλήσει στις γυναίκες 
και θα στήσει εργαστήρι σχετικό με το στολισμό των Χριστουγέννων. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Την ημέρα αυτήν (12 Δεκ.2013 ώρα 5.30΄ μ.μ.)  καλούνται να προσέλθουν οι ενδιαφε-
ρόμενες γυναίκες και για να παρακολουθήσουν όσα θα πει και θα διδάξει η Μαρία, αλλά και για να 
τεθεί η βάση του νέου τμήματος, το οποίο θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 5.30΄-8.30΄μ.μ. 

Πρόθεση του Δ.Σ. είναι η λειτουργία του νέου τμήματος να έχει ποικιλία θεμάτων ώστε να καλύπτει όλα 
τα ενδιαφέροντα. Τον πρώτο καιρό θα λειτουργήσει δοκιμαστικά με προτεινόμενο πρόγραμμα:
Η πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα. διατίθεται για την ανάγνωση βιβλίων (λογοτεχνία ποίηση) και για το σχο-
λιασμό τους ή για φιλολογικές ανακοινώσεις και συζητήσεις.
Η δεύτερη Πέμπτη διατίθεται για ενημέρωση πάνω σε γυναικεία θέμα από γυναικολόγους, ψυχολό-
γους, αισθητικούς κλπ. 
Η τρίτη Πέμπτη  διατίθεται για ενημέρωση επί γενικότερων θεμάτων, κυρίως από κοινωνικούς λειτουρ-
γούς και όχι μόνο, όπως οικογενειακής συμβίωσης, ανατροφής παιδιών, φροντίδας υπερηλίκων, περί-
θαλψης ασθενών κλπ.
Η τέταρτη Πέμπτη διατίθεται για όποια δραστηριότητα έμεινε ημιτελής από τις προηγούμενες Πέμπτες, 
ή  για την προετοιμασία των εκδηλώσεων του Συλλόγου: αλληλεγγύης, εορτασμών, εκδρομών, κλπ,
Οι δραστηριότητες αρχίζουν όλες τις Πέμπτες στις 7 μ.μ. και τελειώνουν στις 8.30΄ μ.μ.το αργότερο. 
Τον προηγούμενο δίωρο 5.30΄-7.00΄μ.μ.  μπορεί να λειτουργούν «εργαστήρια» κοσμήματος, πλεκτικής, 
ραπτικής, χειροτεχνίας, κεντήματος, μαγειρικής  κλπ. εφ’ όσον εκδηλώνει ενδιαφέρον ικανός αριθμός 
γυναικών.
Για κάθε μήνα εκπονείται από τις υπεύθυνες του τμήματος πρόγραμμα το οποίο καταλλήλως γνωστοποιείται.

Υπεύθυνες του τμήματος Γυναικών ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Μάχη Κωστοπούλου 6932474037 
και Μίνα Γιαννακάρη 6934014050, ενώ το γενικό συντονισμό θα έχει ο ίδιος ο πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης 6936470157.
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Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013
Αριθμ.πρωτ. 99

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
προς όλα τα μέλη του Συλλόγου

Θέμα μόνο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού καλούμε όλα τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του 
Συλλόγου  στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΤΙΑ  του 
Συλλόγου ( Μαντώς Μαυρογένους  23, Νέα Ελβετία) την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως•	
Απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Νίκο Παπαδημητρίου•	
Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.•	
Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2013•	
Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής•	
Έλεγχος πεπραγμένων - Προτάσεις•	
Έγκριση ή μη των πεπραγμένων•	
Κοπή βασιλόπιτας και προσφορά αρτιδίων•	

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συνήθως συμβαίνει, η Γενική  Συνέλευση θα επαναληφθεί 
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014  την ίδια ώρα (11.00΄)

στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα της Η.Δ.
και  με οσαδήποτε μέλη βρεθούν παρόντα, χωρίς άλλη πρόσκληση

Για τη διευκόλυνση στην πληρωμή των συνδρομών και επαναβεβαίωση των στοιχείων, ο Ταμίας  
και ο Γραμματέας του Συλλόγου  θα βρίσκονται στην ΕΣΤΙΑ μία ώρα νωρίτερα.
Η παρουσία όλων στη Γεν. Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη. 

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά
Το Διοικητικό Συμβούλιο

   Τα μέλη 
Πάνος Βερροιώτης, αντιπρόεδρος

 Αβραάμ Παπαδόπουλος, ταμίας 
 Ζηνοβία Πάχτα, έφορος
 Θεόδωρος Τσαμούρης, μέλος   
 Αστέριος Λυρτζής, μέλος
 Ανδρομάχη Κωστοπούλου, μέλος
 Μίνα Γιαννακάρη, μέλος

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Κοτσάνης
6946/470-157

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Καρτσιώτης
6936/950-188
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2014

Κυριακή
19 Ιανουαρίου

Η ετήσια Γεν. Συνέλευση των μελών με 
λογοδοσία του Δ.Σ. κλπ. (βλέπε Πρόσκλη-
ση στη σελίδα 51).Η παρουσία όλων είναι 
επιβεβλημένη.

΄Ωρα 11.00 στην Εστία του Συλλόγου. Ο 
ταμίας θα βρίσκεται εκεί μία ώρα πριν 
την έναρξη για την υποδοχή και την τα-
μειακή τακτοποίηση των μελών.

Τετάρτη
29 Ιανουαρίου

Εκδήλωση στην ΕΣΤΙΑ μας με θέμα : Η ζωή 
και το έργο του Κων. Καβάφη.

Ώρα 7 μ.μ. με ομιλήτρια την φιλόλογο κ. 
Πούλου Γεωργία με απαγγελίες και μου-
σικά ακούσματα από το έργο του ποιητή.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Κυριακή
2

Φεβρουαρίου

Ημερήσια εκδρομή στη Χαλκιδική: Πετρά-
λωνα-Κέντρο Βυζ. Πολιτισμού Ιουστινια-
νός, Όλυνθος.

Το άτομο 15 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής 
έγκαιρα κ. Μάχη.  Τηλ. 2310413053 ή 
6932474037. Αναχώρηση ώρα 8.00΄π.μ. 
από πλατεία Χάψα.

Τετάρτη
12

Φεβρουαρίου

Ομιλία από τον ψυχίατρο κ. Λάζαρο Κα-
ρασαββίδη με θέμα: Η ψυχική υγεία στην 
Τρίτη ηλικία. Πρόληψη και αντιμετώπιση.

΄Ωρα 7 μ.μ. στην Εστία του Συλλόγου μας. 
Της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση.

Κυριακή του 
Ασώτου

16 Φεβρουαρίου

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ 
στο κέντρο FOCUS. Το άτομο 15 ευρώ για 
πλήρες μενού  & ποτά. Δηλώστε για κράτη-
ση στον κ. Ιωάννη Κοτσάνη 6936950188. 

Με την ορχήστρα του Κώστα Τσολοδή-
μου και έκτακτη συμμετοχή κορυφαίου 
μασαλιολόγου. Πληροφορίες και στα 
γραφεία του Συλλόγου  2310323839

Τετάρτη
26

Φεβρουαρίου

Εκδήλωση στη ΕΣΤΙΑ μας. Η ζωή και το έργο 
του Άγγ. Σικελιανού. Σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσ/νίκης Ο ΤΣΟΥ-
ΚΑΛΑΣ.

Ώρα 7 μ.μ. Κύρια ομιλήτρια η φιλόλογος 
κ. Αικατερίνη Μπαλάση. Θα ακουσθούν 
μελοποιημένα δημιουργήματα του ποι-
ητή.

ΜΑΡΤΙΟΣ  2014

Τετάρτη
5 Μαρτίου

Παρουσίαση του βιβλίου: «Είδομεν ζωήν 
ελευθέραν» του Χρήστου Καραστέργιου 
από τις εκδόσεις Δια βίου, της κ.Γραμματι-
κής Καραβασιλικού. 

Στην Εστία ώρα 7 μ.μ. Παρουσιαστές οι 
κ.κ. Γιάννης Αικατερινάρης αρχιτέκτων 
και Στ. Αυγολούπης καθηγητής Α.Π.Θ.

Σάββατο 
15 Μαρτίου

9η Συνάντηση χορωδιών της Χαλκιδικής 
στην αίθουσα Αλέξανδρος (έναντι Λ.Πύρ-
γου)

Ώρα 7.30 μ.μ.. Συμμετέχουν χορωδίες της 
Χαλκιδικής που θα κληθούν έγκαιρα, με 
ειδική πρόσκληση.

Παρασκευή
21 Μαρτίου

Παρακολούθηση των Γ΄ Χαιρετισμών σε 
Εκκλησία που θα επιλεγεί.

Ώρα αναχώρησης 4 μ.μ.Το άτομο 10 
ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής στην κ. 
Μάχη. Τηλ. 2310413053 ή 6932474037. 

Παρασκευή
Σάββατο και 

Κυριακή
27-29 Μαρτίου

Τριήμερη εκδρομή Αλεξανδρούπολη-
Ορεστιάδα-Ανδριανούπολη-Δαδιά-Ξάνθη- 
Δέλτα Έβρου κλπ.

Το άτομο 100 ευρώ με ημιδιατροφή και 
διασκέδαση. Δηλώσεις στην κ. Μάχη. 
Τηλ. 2310413053 ή 6932474037. 
Αναχώρηση  8 π.μ. από πλατεία Χάψα.

   Η λειτουργία των τμημάτων: Το τμήμα νεολαίας κάθε Δευτέρα  19.00΄- 21.00΄
Το χορευτικό και η χορωδία κάθε Τρίτη 17.45΄-19.45΄και20.00΄-21.30΄αντίστοιχα 
Η Τετάρτη διατίθεται για συνεδριάσεις, για ομιλίες, προβολές, παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερώσεις και άλλες  
πνευματικές εκδηλώσεις. 
Η Πέμπτη διατίθεται για το  τμήμα γυναικών 5.30΄-8.30΄μ.μ. Βλέπε και σελίδα 50 για λεπτομέρειες.



Η νέα οργανωτική δομή του Παγχαλκιδικού 1
Τα Παραρτήματα και οι Αντιπρόσωποι 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου στη Χαλκιδική 
από 1-9-2013 2
Γιάννης Χ. Καραμίχος,
Χριστούγεννα:
Προσέγγιση μετ’ ευλαβείας 3
Θεοχάρης Παζαράς,
Ο στoλισμός του «Θρόνου» με πoρτοκάλια
στην Επανομή κατά την εορτή των Θεοφανείων 5
Άγγελος Φιλ. Μάντσιος,
Ο Αγιασμός των υδάτων στη Νικήτη 7
Κωνσταντίνος Δ. Κοντογιαννόπουλος,
Αλέξανδρος Θασίτης 10
Αθανάσιος Γουλιάς,
Μακεδονικός Αγώνας.Η μάχη του αντάρτικου 12
Νίκος Εμμ. Παπαοικονόμου,
Μελχισεδέκ Μακρής 14
Μακρογιάννης Τιμολέων,
Ο ιστορικός «Χαλασμός» της Κασσάνδρας 
κατά τον Νοέμβριο του 1821 15
Κωνσταντίνος Χολέβας,
Η συνέχεια του ελληνισμού 
και τα ονόματα Έλλην, Ρωμηός, Γραικός 17
Άγγελος Δ. Σμάγας,
Ματιές στο παρελθόν του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής 19
Παναγιωταρέλη - Συγκουρλη Ευστρατια,
Απο το Μαρμαρά της Προποντίδας
στο Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής 21
Αντώνιος Θ. Θαβώρης,
Κατάλληλα  ονόματα  για  τα  Σκόπια  23
Γερακίνα Ν. Μυλωνά, 
Κωνσταντίνος Γκράτζιος  29
Παντελής Κ. Ζωγράφος,
Η  διαδρομή του δημοτικού τραγουδιού 
στην Αρναία 31
Γιάννης Τσίκουλας,
Που ήταν τα γέλια της Φούλας κλπ. 34
Γιάννης Δ. Κανατάς - Χρίστος Γεροχρίστος,
Σαν απόψι τέτοια μέρα... 36
Παναγιώτης Μουρμουρής,
Άντι κι καλά κουκούλια !!! 37
Η δράση του Συλλόγου μας  38
Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων 41
Νέα της Χαλκιδικής μας 44
Έντυπα και επιστολές που λάβαμε 46
Οι χορηγοί του παρόντος τεύχους 47
Νέα μέλη 48
Τα τμήματα του Συλλόγου 49
Πρόσκληση στην ετήσια Γεν. Συνέλευση 19-1-2014 51
Πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκδρομών Α’ τριμήνου 2014 52
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Επιτροπή Έκδοσης:
Αυγολούπης Σταύρος, Καθηγητής Αστρονομίας του ΑΠΘ
Καραμίχος Ιωάννης, Φιλόλογος
Καρτσιώτης Μιχαήλ, τ. Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
Παπάγγελος Ιωακείμ, δρ. Αρχαιολόγος
Τσαμουρτζή Μαρία, Αρχιτέκτων
Τσίκουλας Ιωάννης, Καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ

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

Το περιοδικό εκδίδεται με χορηγίες συμπατριωτών
και φίλων και αποστέλλεται δωρεάν. 
Σελιδοποίηση, Εκτύπωση:
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310.466.776
e-mail: despoina@lithographia.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Θεμ. Καρτσιώτης (Πετροκέρασα)
Αντιπρόεδρος: Πάνος Βερροιώτης  (Πολύγυρος)
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσάνης (Αρναία)
Ταμίας: Αβραάμ Παπαδόπουλος (Βράσταμα)
Ειδ. Γραμματέας: Αστέριος Λυρτζής  (Ταξιάρχης)
Μέλος: Ζηνοβία Ιππ. Πάχτα (Αρναία)
Μέλος: Θεόδωρος Τσαμούρης (Αρναία)
Μέλος: Ανδρομάχη Κωστοπούλου (Άθυτος)
Μέλος: Γιαννακάρη Ασημίνα (Πολύγυρος)

Αναπληρωματικά μέλη
Ζαφείριος Ι. Οικονόμου (Γαλάτιστα), 
Ιωάννης Σαμαράς (Αρναία), 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Αργύρης Κυπαρισσάς (Μεταγγίτσι)
Φώτης Ταλέας (Νέα Ρόδα)
Γιώργος Ζιούπος (Ταξιάρχης)

Αναπληρωματικά μέλη
Άννα Τσότσου - Κυργιαφίνη (Βράσταμα), 
Γεώργιος Χαλκιάς (Άγ. Νικόλαος)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Χορηγοί της έκδοσης του παρόντος 17ου τεύχους
είναι  τα αδέλφια Έλλη, Καίτη, Μαρία και 

Γιώργος Δημητρακούδη
εις μνήμην των γονέων τους 

Εικόνα εξωφύλλου: Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Τοιχογραφία τοῦ 1312, στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς Βατοπεδίου.
(φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου).

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους. Όσα 
δεν φέρουν υπογραφή συντάσσονται από τον εκδότη. Υπενθυμίζεται ότι 
οι εργασίες προς το περιοδικό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1800 - 2000 
λέξεις ή 9000 περίπου χαρακτήρες (χτυπήματα). 

Φιλολογική επιμέλεια: Αθανάσιος Χριστιανός

Από το 4ο Χορωδιακό φεστιβάλ της Αρναίας 1 & 2/11/2013 

Η χορωδία της Αρναίας

Η χορωδία του “Ορφέα” Τρίπολης

Η χορωδία του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

Αναμνηστική φωτογραφία Συγχαρητήρια στον μαέστρο κ. Βασίλη Κοκκαλιάρη

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί Ο Δήμαρχος συγχαίρει

Οι επίσημοι καλεσμένοι

Η παιδική χορωδία της Μητροπόλεως  Θεσσαλονίκης
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Τεύχη 1-5 (2009-2010)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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        Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

               
        Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ἡ «Πόρτα τῆς Κασσάνδρας», στὸν µεσαῖο Πύργο τοῦ διατειχίσµατος τῆς Κασσαν-

δρείας. Τὸ «λαλοῦν σῆµα» τῆς θυσίας τῶν Χαλκιδικιωτῶν στὴν µάχη τοῦ ἰσθµοῦ τῆς 

Κασσάνδρας, τὸ 1821. Πρέπει νὰ ἀναστηλωθῆ, νὰ ἀναδειχθῆ καὶ νὰ εἶναι τὸ µνηµεῖο 

καὶ τὸ προσκύνηµα γιὰ τὴν συµµετοχὴ καὶ τὴν θυσία τῆς Χαλκιδικῆς στὸν ἐθνικὸ 

σκοπὸ τοῦ 1821.

           
Ι.Α.Π.

2009-2010

Ο Α΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτη 2009-2010)

Ο B΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2011)

Ο Γ΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2012)

Οι τέσσερις τόμοι διατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου. Έκαστος 20€. Οι τέσσερις 60€. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΚΑΙ Ο 4ος ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ο Δ΄ τόμος του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(έτος 2013)

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 3ος. Τεύχη 10-13 (2012)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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2012

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γυναίκες του Μεταγγιτσίου πλέκουν, κλώθουν, γνέθουν και...κεντούν την παράδοση!

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην επέτειο των 100 ετών 

από την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής (1912 - 2012)

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 2ος. Τεύχη 6-9 (2011)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                
       Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στα Υφαντά της Αρναίας

ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23  Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση 

Χορωδιών της Χαλκιδικής

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
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ΤΟΜΟΣ 4ος. Τεύχη 14-17 (2013)

Περιοδική έκδοση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αριστοτέλης».

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 25 Αυγούστου 2010.
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: 1903 - 2013. ΕΚΑΤΟ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

Εδώ Χαλκιδική!

Καλό Καλοκαίρι

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσ/νίκης 16

1 εκτ.

Μπροστά στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο της Μόσχας, στην Κόκκινη πλατεία (9-7-2013).

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΤΕΛΟΣ

Θεσ/νίκης 16

Αριθμός Αδείας
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Θεσ/νίκης 16

Αριθμός Αδείας
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