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Καμάρι και ευλογία για τη Χαλκιδική(1) αποτελεί το 
μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρί-
ας, που είναι χτισμένο στη νότια πλαγιά της οροσειράς 
Χορτιάτη - Χολομώντα, πάνω και σε απόσταση 4 χλμ. 
από την κωμόπολη των Βασιλικών του Νομού Θεσσα-
λονίκης, αριστερά της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης- 
Πολυγύρου και Αρναίας-Ιερισσού-Αγ. Όρους. Πρόκειται 
για παλιό μοναστήρι, παλιότερο ακόμη και από τις μονές 
του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε στα τέλη του 9ου αιώνα από 
τη Βυζαντινή Αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέ-
οντος Στ΄ του Σοφού, της δυναστείας των Μακεδόνων. 
Η ιδρύτρια και κτητόρισσα της Ι. Μονής έχει ήδη ανα-
κηρυχθεί Αγία, η δε θαυμάσια μεγάλη εικόνα της κοσμεί 
το τέμπλο του καθολικού της Μονής, δίπλα σε εκείνη 
της Αγίας Αναστασίας. Όταν ολοκληρώθηκε το χτίσιμο 
του μοναστηριού, η Αυτοκράτειρα εκτός από τα πολλά 
δώρα με τα οποία το πλούτισε  (πολλά κτήματα, κειμή-
λια κ.ά.) το προίκησε με την κάρα και με άλλα οστά της 
Αγίας Αναστασίας σε πολύτιμη λειψανοθήκη(2). 

Για χίλια τόσα χρόνια το Μοναστήρι ήταν το μεγάλο 
ιερό προσκύνημα όλων των Χαλκιδικιωτών και όχι μόνο. 
Στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο τόπος μας αποτελού-
σε για τους χριστιανούς ελπίδα και παρηγοριά. Εκεί προσέ-
φευγαν κατατρεγμένοι και πένητες, ασθενείς και λαβωμέ-
νοι στην ψυχή και το σώμα για να γιατρευτούν, γιατί η Αγία 
Αναστασία είναι και Φαρμακολύτρια. Ιδιαίτερα τους χα-
λεπούς χρόνους  της σκλαβιάς (1430-1912) το Μοναστή-
ρι πρόσφερε σκέπη και προστασία και στήριζε τους Χαλ-
κιδικιώτες και όχι μόνο. Κατά εκατοντάδες προσέρχονταν 
οι πιστοί, κυρίως στη μνήμη της, και κατέκλυζαν τους δια-
δρόμους της Μονής, το νάρθηκα και τα κελιά για να διανυ-
κτερεύσουν, να ξαγρυπνήσουν, να μεταλάβουν την επαύριο 
στη Θ. Λειτουργία και να πάρουν τη Χάρη της Αγίας. 

Η ιστορία της Μονής είναι συνυφασμένη με  τους αγώ-
νες του έθνους μας για την ανεξαρτησία. Στον τόπο κάτω  
από το Μοναστήρι και πλησίον των Βασιλικών έγινε τον Ιού-
νιο του 1821 η φονική μάχη, στην οποία οι Χαλκιδικιώτες με 
αρχηγό τον καπετάν Χάψα πολέμησαν με άφθαστο ηρωισμό 
εναντίον των Οθωμανών και έπεσαν όλοι μέχρις ενός στο 
πεδίο της τιμής, γράφοντας με το αίμα τους μια από τις πιο 
λαμπρές σελίδες της ιστορίας της Χαλκιδικής και του Ελλη-
νισμού. Οι  κατατρομαγμένες  μάνες με τα παιδιά τους στην 
αγκαλιά ήδη είχαν εγκαταλείψει  τα σπίτια τους, που καίγο-
νταν στα Βασιλικά και στο Γαλαρινό και κατέφυγαν για να 
προστατευθούν στο Μοναστήρι. Αλλά κι εκεί στάθηκαν για 
λίγο, γιατί οι Αγαρηνοί μετά τη πτώση του Χάψα όρμησαν 
στο ιερό καθίδρυμα, έσφαξαν τον ηγούμενο Μακάριο μαζί με 
όλους τους μοναχούς, σύλησαν τους πολύτιμους θησαυρούς 
του και το παρέδωσαν στη φωτιά.

Ένα μεγαλοπρεπές μνημείο, υψώνεται σήμερα στο 
χώρο της θυσίας, με φροντίδα και δαπάνη του Παγχαλ-

κιδικού Συλλόγου. Εκεί, μέσα σε απέριττο οστεοφυλάκιο, 
φυλάσσονται τα οστά των ηρώων. Κάθε χρόνο τον Ιούνιο, 
μετά το θρησκευτικό μνημόσυνο στο καθολικό του Μο-
ναστηριού,  καταθέτονται στέφανοι τιμής και δόξας.

Αλλά κι αργότερα, στις 2 Μαΐου 1905, την εποχή του 
Μακεδονικού Αγώνα, στα υψώματα πάνω από το Μονα-
στήρι έγινε μια  μεγάλη σύγκρουση του σώματος Κρη-
τών του καπετάν Γιάννη Νταφώτη με τους Οθωμανούς, 
με αποτέλεσμα να πέσουν πάλι πολεμώντας  ηρωικά έν-
δεκα παλικάρια (δέκα από την Κρήτη  και ένα από τη Γα-
λάτιστα). Και αυτών  τα οστά φυλάσσονται σε ιδιαίτερο  
οστεοφυλάκιο, δίπλα σε κείνα των ηρώων του 1821.

Τον 20ό αιώνα το Μοναστήρι έγινε ξακουστό κι από 
τη λειτουργία σ’  αυτό της περίφημης  « Εκκλησιαστικής 
Σχολής της Αγίας Αναστασίας», που ιδρύθηκε το 1918 
από το Δεσπότη Κασσανδρείας Ειρηναίο και λειτούργη-
σε μέχρι το 1971, δίνοντας  την ευκαιρία να σπουδάσουν 
δωρεάν εκατοντάδες φτωχά παιδιά, κυρίως από τη Χαλ-
κιδική κι από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σ’ αυτήν δίδαξαν 
σπουδαίοι και ονομαστοί καθηγητές.  Οι μαθητές της 
Σχολής ήταν οικότροφοι του Μοναστηριού για όλα τα 
χρόνια της φοίτησής τους. 

Η Σχολή για 53 χρόνια υπήρξε φάρος της Ορθοδο-
ξίας και του Ελληνισμού. Πρόσφερε στην κοινωνία εκα-
τοντάδες αποφοίτους: επισκόπους, κληρικούς, εκπαι-
δευτικούς όλων των βαθμίδων, δημοσίους υπαλλήλους, 
δικαστικούς, στρατιωτικούς και πολυάριθμους επαγγελ-
ματίες, όλοι τους καταξιωμένοι στην κοινωνία. Μέχρι 
σήμερα όλοι οι απόφοιτοι θεωρούν με ευγνωμοσύνη 
μάνα και τροφό τη Σχολή και τη Μονή. Είναι δεμένοι 
με άρρητο δεσμό, αποκαλούνται μεταξύ τους «ομογάλα-
κτοι» και είναι οργανωμένοι στο Σύλλογο των Αποφοί-
των της Σχολής, ο οποίος πέρα από την πλούσια κοινω-
νική δράση του και το θαυμάσιο τριμηνιαίο  περιοδικό  
ΟΙ ΑΓΙΑΝΑΣΤΑΣΙΤΕΣ,  εξέδωσε το 2009 ένα θαυμάσιο 
λεύκωμα, του οποίου ο τίτλος  εύγλωττα  απηχεί τα μύ-
χια αισθήματά όλων τους προς τη Μονή και τη Σχολή: 
«ΜΝΗΜΗ ΑΓΑΘΗ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ».

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος ευγνώμων και αυτός 
προς τη Μονή και τη Σχολή της Αγίας Αναστασίας, αφι-
ερώνει το παρόν τεύχος  ως ελάχιστη αναγνώριση του 
έργου που έχουν προσφέρει στη Χαλκιδική, στην Ορθο-
δοξία και την Πατρίδα. 

---------------------------
(1). Ως Χαλκιδική νοείται η χερσόνησος ΝΑ της γραμμής: Μυχός 

Θερμαϊκού κόλπου - Ασβεστοχώρι - Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη - 
Στρυμονικός κόλπος. 

(2). Το 2012 κλέφτες μπήκαν στο καθολικό της Μονής και έκλε-
ψαν τη λειψανοθήκη με την κάρα της Αγίας Αναστασίας. Τέσσερις από 
τους δράστες συνελήφθησαν αλλά δεν ομολόγησαν πού παρέδωσαν το 
ιερό λείψανο. Το Μοναστήρι έκτοτε βρίσκεται σε διαρκές πένθος.

Η ΜΟΝΗ KAI Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Δ. Σ.
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Α΄ περίοδος. Η Αγία Θεοφανώ πρώτη  κτίτωρ της 
Ιεράς Μονής.

 Η εν Χαλκιδική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγια-
κή Μονή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αναστα-
σίας της Φαρμακολυτρίας κτισμένη στη νότια πλαγιά του 
«Μεγάλου Βουνού», στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί 
από την Θεσσαλονίκη προς τον Πολύγυρο-Αρναία-Άγιον 
Όρος, ανάγει την ίδρυσή της στα τέλη του 9ου αιώνα και 
την εποχή της δυναστείας των Μακεδόνων. Ιστορικές 
μαρτυρίες για την ίδρυση και την πρώτη περιόδο της Μο-
νής δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ισχυρή παράδοσις και 
πεποίθησις ότι η πρώτη κτίτωρ είναι  η Αγία Θεοφανώ,  
πρώτη γυναίκα του Λέοντα Στ’ του Σοφού, η οποία και 
το προίκισε με πολλές δωρεές και κτήματα. μεγαλύτερη 
μάλιστα ευεργεσία ήταν η Τίμια Κάρα της Αγίας Ανα-
στασίας και μέρος από το δεξί πόδι της Αγίας, όπως και 
Σταυρός με μέρος από το Τίμιο Ξύλο. επίσης το σκήπτρο 
του Αυτοκράτορα Λέοντα Στ’ του Σοφού, το οποίο μαζί 
με χρυσόβουλλα και άλλα τιμαλφή καταστράφηκαν κατά 
το ολοκαύτωμα της Μονής τον Ιούνιο του 1821. 

Μετά το ολοκαύτωμα του 1821, όπου εσφαγιάσθησαν 
ο Ηγούμενος Μακάριος, οι Πατέρες και τα γυναικόπαιδα, 
η Μονή κατεστράφη παντελώς. Οι πατέρες που ήρθαν 
από τα Μετόχια να αναστήσουν την Ιερά Μονή εφιλοτέ-
χνησαν μεγάλη εικόνα της Αγίας Θεοφανούς,  την οποία 
ετοποθέτησαν εις το τέμπλον του Καθολικού, παραπλεύ-
ρως αυτής της Αγίας Αναστασίας. Εις την εικόνα η Αγία 
κρατεί  στο δεξί της χέρι το Μοναστήρι και στο αριστερό 
το Βασιλικό σκήπτρο και αναφέρεται εις το άνω μέρος 
της εικόνας ως κτίτωρ της Μονής. Τιμάται δε η μνήμη της 
την ημέρα της οσιακής κοιμήσεώς της (16 Δεκεμβρίου). 

Η μνήμη της τιμάται ιδιαιτέρως στο Πατριαρχείο με 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, το δε άφθορο Ιερό Λείψα-
νό της, που φυλάσσεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγ. 
Γεωργίου, μεταφέρεται εις τον σολέα, κατέναντι του Πα-
τριαρχικού Θρόνου, προς προσκύνησιν υπό των πιστών.

Β’ Περίοδος. 1522 ο δεύτερος, μεγάλος σταθμός 
της Ιστορίας της Ιεράς Μονής,΄Αγιος Θεωνάς

Ο πατήρ Θεωνάς, προερχόμενος από το Άγιον Όρος, 
εγκαταστάθηκε το 1522 εις το σεσαθρωμένον και ερειπω-
μένον μονύδριον, όπως το περιγράφει ο βιογράφος του 
Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «και ευρόντες το Μονα-
στήριον τούτο της Αγίας Αναστασίας, όπου ήτον τότε Μο-
νύδριον μικρότατον, παλαιότατον και σεσαθρωμένον, ανή-
γειραν εκ βάθρων και λίαν ικανά κελλία δια τους αδελφούς 
και χάριτι Χριστού εσυνάχθησαν έως εκατόν πεντήκοντα 
αδελφοί και απερνούσαν κοινοβιακήν ζωήν. Επάνω δε εις 
τας οικοδομάς αυτάς και επάνω εις όλους τους αδελφούς 
ήτον ηγούμενος και προεστώς ο Άγιος Θεωνάς».

Η προσφορά της Μονής κατά την εποχή του Αγίου 
Θεωνά ήταν από Θρησκευτικής και Εθνικής πλευράς 
πολύ μεγάλη. Οι κάτοικοι της Χαλκιδικής έστρεφαν 
πάντοτε το βλέμμα τους στο Μοναστήρι διά στηριγμόν 
θρησκευτικόν και εθνικόν. Στα κτήματα της Μονής εργά-
ζονταν δια τον βιοπορισμό τους  και εις το μοναστήρι τα 
παιδιά τους μάθαιναν γράμματα από τους Μοναχούς εις 
την αρχήν και αργότερα σε οργανωμένο σχολείο, όπου 
οι Μοναχοί ήταν και οι διδάσκαλοι. Στο μετόχι της Επα-
νομής, συνολικής εκτάσεως 8.000 στρεμμάτων, ο Άγιος 
Θεωνάς κτίζει κτηριακό συγκρότημα δια την διαμονήν 
του οικονόμου και των μοναχών καθώς και 35 περίπου 
κατοικίες δια τους εργάτες και τις οικογένειές τους. Κα-
τάλοιπα του Μετοχιακού συγκροτήματος σώζονται με 
κεντρικό κτήριο τον Πύργο, όπου υπάρχει επιγραφή του 
Αγίου Θεωνά ως Ηγουμένου (Οκτώβριος 1530). 

Ο Άγιος Θεωνάς εκοιμήθη εν Κυρίω το 1541 και ετά-
φη εις την Ιερά Μονή. Μετά την εκταφή, το μυροβόλον 
λείψανον και τα θαύματα τον κατέστησαν Άγιο της Εκ-
κλησίας με πράξη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για το Μοναστήρι έδειξε ο Μη-
τροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωάσαφ Αργυρόπουλος και 
άλλοι Αρχιερείς, ανάμεσα στους οποίους ο Επίσκοπος Κί-
τρους Δαμασκηνός , ο πρώην Επίσκοπος Σερβίων Λεόντι-

Η ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑ-
ΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ*
   Ηγουμένου Ι. Μ. Αγ. Αναστασίας

* Ο  Καθηγούμενος της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας και μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος (Βούλγαρης) γεννήθηκε το 1948 στο Βόλο. Από 
μικρός έμεινε ορφανός από πατέρα και είχε την τύχη να έχει ευσεβή και ενάρετη μητέρα  η οποία τον ανέθρεψε χριστιανικά. Φοίτησε στη Σχολή της 
Αγ. Αναστασίας (ομογάλακτος αδελφός) και από μαθητής  εντάχθηκε στους δόκιμους μοναχούς της Μονής. Μετά την αποφοίτησή του εστάλη 
για ανώτατες σπουδές στο Βέλγιο. Κατόπιν εισήχθη στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. και έγινε κάτοχος του πτυχίου της Ορθοδόξου Θεολογίας. 
Το 1973 εκάρη μοναχός στην Ιερά μονή της Αγ. Αναστασίας. Το ίδιο έτος χειροτονήθηκε διάκονος, το επόμενο έτος 1974  πρεσβύτερος, και το 
1977 χειροθετήθηκε σε αρχιμανδρίτη, για να εκλεγεί στη συνέχεια το 1985 από την Ιερά Σύνοδο του Οικ. Πατριαρχείου επίσκοπος Μιλήτου 
και να κατασταθεί ηγούμενος της Ι. Μονής της Αγ. Αναστασίας την οποία υπηρετεί με αφοσίωση μέχρι σήμερα. Η προστασία της περιουσίας 
της Μονής, η  εκ βάθρων ανιστόρηση της Μονής  και το πνευματικό του έργο, αποτελούν δράσεις που τον καταξίωσαν στις συνειδήσεις όλων. 
Αποτελεί σέμνωμα και αγλάισμα της Χαλκιδικής, της Πατρίδας μας, της Ορθοδοξίας.
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ος, ο κατά το 1565 Επίσκοπος Σερβίων Μακάριος, ο κατά 
το 1565 ηγούμενος του Μοναστηριού Γαβριήλ και άλλοι 
γέροντες, μοναχοί αυτού. Αυτά περιλαμβάνονται σε γράμ-
μα του Πατριάρχη Μητροφάνους Γ’, τον Σεπτέμβριο του 
1565, που αναφέρεται στο μοναστήρι. Με το ίδιο γράμμα 
κηρύσσεται το μοναστήρι Πατριαρχικό και Σταυροπηγια-
κό, αυτοδέσποτο, αδούλωτο και ακαταπάτητο, με όλα του 
τα κτήματα και αναθήματα στην κατοχή του. Επίσης οι 
πατέρες του Μοναστηριού έχουν εξουσία να εκλέγουν τον 
Ηγούμενό τους, σύμφωνα με αυτά που καθώρισε ο Άγιος 
Θεωνάς στην κτιτορική διατύπωση και την εκλογή αυτή 
επικυρώνει ο Πατριάρχης. 

Το 1572 κατασκευάζεται κρήνη εις 
την ανατολικήν είσοδο της Μονής, από 
τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ιωά-
σαφ Αργυρόπουλο, με εντοιχισμένην 
επιγραφήν την οποία εδημοσίευσαν 
ο Πέτρος Παπαγεωργίου (1898) και 
εις τους νεότερους χρόνους ο Λίνος 
Πολίτης· και τις δύο δημοσιεύσεις τις 
περιλαμβάνει εις το βιβλίο του για την 
Μονή ο ομογάλακτος αδελφός καθη-
γητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. Απόστολος Γκλαβίνας. Επίσης ανα-
φέρει ότι το 1576 ο Θεοδόσιος Ζυγομα-
λάς γράφει στον Στέφανο Γερλάχιο και 
του αναφέρει, ανάμεσα σε άλλα πολλά, 
τα εξής για το Μοναστήρι: «Αγίας Ανα-
στασίας Μονή, ωσεί ωρών Θ’, ο πλησί-
ον 300», δηλαδή το Μοναστήρι απείχε 
περίπου 9 ώρες από τη Θεσσαλονίκη 
(με τα πόδια) και είχε κοντά 300 μονα-
χούς. Στα τέλη του 16ου αιώνα και πιο 
συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου 1597, 
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μελέτιος 
Πηγάς, που βρισκόταν τότε στην Κωνσταντινούπολη, επι-
κύρωσε την ελευθερία του Μοναστηριού και των μοναχών 
που ασκήτευαν σ’αυτό. 

Ο 16ος αιώνας είναι ασφαλώς ο αιώνας της ακμής του 
Μοναστηριού και η εποχή του Αγίου Θεωνά η πιο πνευματι-
κή. Από τον κύκλο των μαθητών του προήλθε ένας σοβαρός 
αριθμός λογίων μοναχών, κάποιοι από τους οποίους είναι 
μέχρι και σήμερα γνωστοί. 

Οι περιπέτειες και οι δικονομικές δυσκολίες αρχίζουν 
από το πρώτο ήμισυ του 17ου αιώνα, όταν οι Οθωμανοί 
εδήμευσαν τα κτήματα της Μονής και προέτρεψαν την 
Μονή να τα επαναγοράσει, καταβάλλοντας πολύ με-
γάλο τίμημα. Δια την εξεύρεσιν των χρημάτων η Μονή 
επραγματοποίησε πολλές ζητείες εντός της Μακεδονίας 
και  εις την Ρωσσίαν. Το 1644 αντιπροσωπεία μεταβαίνει 
στη Μόσχα δια να συναντήσει τον Τσάρο Μιχαήλ Θεο-
δώροβιτς, ο οποίος και ανταποκρίθηκε στο αίτημα της 
Μονής. Επίσης το έτος 1652 αντιπροσωπεία μεταβαί-
νει στη Μόσχα προς συνάντηση με τον Τσάρο Αλέξιο 
Μιχαήλοβιτς δια τον ίδιο σκοπό και το σχετικό γράμμα 
υπογράφει ο Ηγούμενος Αρσένιος. 

Τον 17ον αιώνα ο Επίσκοπος Γαλατζήτας (=Γαλάτι-
στας) Μελέτιος γράφει προς τον Καρδινάλιο Βερτερί-

νο δια την επαρχίαν του και αναφέρεται και στην Ιερά 
Μονή με την εξής περιγραφή: «μοναστηριόν δε εστίν εν 
τη επαρχία η Αγία Αναστασία, πλούσιον κατά πολλά, 
έχον μοναχούς πεντακοσίους και επέκεινα ένδοθεν και 
έξοθεν, διότι έχει κτήματα πολλά, αγρούς, αμπελώνας, 
και ετέρας μονάς μικράς εις αποδοχήν των μοναχών, ζεύ-
γη βοβαλικά και βοΐδια διακόσια πεντήκοντα και επέκει-
να ίππους τε οραιοτάτους και ημιόνους προβάτων τε και 
ερηφίων χιλιάδας τέσσαρας και επέκεινα, ένδοθεν δε το 
μοναστήριον πάνυ καλώς κατασκευασμένον, ο ναός έν-
δοθεν ευπρεπισμένος ωραιώτατα έχων διάφορον κόσμον 

εκκλησιαστικόν, βιβλία παλαία των 
αγίων Πατέρων, λείψανα αγίων δια-
φόρων, του Μεγάλου Βασιλείου, του 
αγίου Χρυσοστόμου και άλλων, την 
κάραν της αγίας Αναστασίας, η ακο-
λουθία των Ιερέων ακατάπαυστος, 
ποιούντων όλου του ενιαυτού αγρυ-
πνίας παννυχίους εν τη εκκλησία εις 
τας δεσποτικάς εορτάς και Θεομητε-
ρικάς και άλλων εορταζομένων αγί-
ων, η τροφή αυτών μέτριος, Σάββατο 
δε και Κυριακή εστιώσι τυρόν και ωά, 
πίνωσιν δε και οίνον κατά τας ημέ-
ρας· κρεατοφαγίας παντελώς απέ-
χουσι, κακοπαθούσι δε πλείστα υπό 
των ασεβών αενάως, διότι η αυτών 
μονή έμπροσθεν αυτών υπάρχει και 
ταυτά μεν ίσθι περί της επαρχίας μου 
της Γαλάτζητας».

Οι δυσβάστακτοι φόροι της Οθω-
μανικής διοικήσεως και η τακτική των 
δημεύσεων οδήγησαν την Μονή προ-
οδευτικά εις χρεωκοπίαν. Το 1790 ο 
Ηγούμενος Ανατόλιος γράφει προς τον 

Επίσκοπο Καμπανίας Θεόφιλο και τον παρακαλεί να δεχθεί 
τον αδελφό της Μονής Ιερομόναχο Γαβριήλ, να περιέρχεται 
την επαρχία του για συλλογή ελεημοσυνών για το Μονα-
στήρι. Το Πατριαρχείο επί της Ηγουμενίας του Ανατολίου 
(17 Αυγούστου 1796) ορίζει εξάρχους τον Επίσκοπο Πολυ-
ανής Θεοδόσιο και τον Ιωάννη Δούκα Καυτατζίογλου, που 
ήλθαν στην Μονή με Πατριαρχική εντολή δια την επίλυσιν 
των προβλημάτων. Στις 21 Αυγούστου 1797 οι δυο Πατρι-
αρχικοί έξαρχοι απέστειλαν λεπτομερή έκθεση στον Οικου-
μενικό Πατριάρχη Γρηγόριο Ε’ και τον πληροφορούσαν λε-
πτομερώς δια την κατάσταση της Μονής με λεπτομερή κα-
τάλογο της κτηματικής περιουσίας αλλά και των κειμηλίων, 
αναφέρουν δε ότι το χρέος του Μοναστηριού «ήναι πουγ-
γεία εκατόν οκτώ και γρόσια εκατόν τεσσαράκοντα έξι». Με 
βάση την Έκθεση των Εξάρχων ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, ο 
μετ’ ολίγον μαρτυρήσας, εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 1797, 
Πατριαρχικό σιγιλλιώδες μεβράνινο γράμμα με το οποίο κα-
θορίζονται λεπτομερώς τα της λειτουργίας της Μονής.

Γ’ Περίοδος . Συμμετοχή εις τον αγώνα της Εθνικής 
Παλιγγενεσίας – Μάχη εις τους πρόποδες της Ιεράς 
Μονής – Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής και επανίδρυ-
ση της από τους Μετοχιάδες Μοναχούς. 

Ο Μητροπολίτης Μιλήτου και Ηγούμενος της 
Μονής Αγίας Αναστασίας κ.κ. Απόστολος
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Η Ιερά Μονή συνεχίζει την προσφορά της. Πορεύε-
ται μέσα στις δυσκολίες της Οθωμανικής κυριαρχίας και 
ενισχύει τους κατοίκους της Χαλκιδικής  και ολοκλήρου 
της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα παρακολουθεί την αφύ-
πνιση της εθνικής συνείδησης και δια του Ηγουμένου 
της Ιερομόναχου Μακαρίου και με την σύμπραξη  του 
Επισκόπου Γαλατίστης και Αδραμερίου Ιγνατίου οργα-
νώνουν τον πιστό λαό . Την εποχή αυτή (άνοιξη 1821), 
αρχή της επαναστάσεως στην Χαλκιδική , πρόκριτοι 
της Κασσάνδρας πηγαίνουν στην Σκόπελο, όπου υπήρ-
χαν τα πλοία της Μονής . Εκεί βρίσκουν τον οικονόμο 
Μοναχό και δανείζονται ένα πλοίο με το όνομα «Παρ-
τίγος» και συνομολογούν με πράξη του Ιερομνήμονα της 
Σκοπέλου ότι το πλοίο, όταν ελευθερωθεί το γένος, θα επι-
στραφεί στη Μονή. Εάν τυχόν καταστραφεί, η Ιερά Μονή 
θα αποζημιωθεί με το ποσό των επτά χιλιάδων γροσίων. 
Το πλοίο καταστράφηκε σε ναυμαχία κατά την διάρκεια 
του αγώνα. Ο Επίσκοπος Γα-
λατίστης Ιγνάτιος, δια να ξε-
σηκώσει τους κατοίκους της 
Επαρχίας του, έβαλε φωτιά 
στην Επισκοπική κατοικία 
στην Γαλάτιστα, λέγοντας 
«εύχομαι αυτή η φωτιά να 
ζεστάνη της καρδιές σας και 
να πολεμήσετε δια την ελευ-
θερία του Γένους». Ο Επίσκο-
πος Ιγνάτιος και ο Ηγούμενος 
Μακάριος ήταν φιλικοί και 
έπαιρναν εντολές από την 
Φιλική εταιρεία. Από το 1430 
που κατέλαβαν οι Οθωμανοί 
την Θεσσαλονίκη, ολόκληρη 
την Θράκη ,Μακεδονία και Χαλκιδική μέχρι το 1821, το 
φρόνημα των υποδούλων Ρωμιών, εθνικό και θρησκευτικό, 
διατηρήθηκε ακμαίο . Η εθναρχεύουσα Εκκλησία Κωνστα-
ντινουπόλεως δια των Επισκόπων της, των Μονών, των 
Ηγουμένων, των Μοναχών και των Δασκάλων κράτησαν 
άσβεστη την ελπίδα της ανάστασης του Γένους και, όταν 
γιόρταζαν κάθε χρόνο την Ανάσταση του Κυρίου, η ευχή 
‘‘Καλή Ανάσταση’’  ήταν και ευχή για την ανάσταση του 
Γένους . Η Χαλκιδική γέννησε τότε έναν νέο Λεωνίδα, 
τον ήρωα Στάμο Χάψα, και δημιούργησε νέες Θερμοπύ-
λες, εδώ στους πρόποδες της Μονής. Τους τριακοσίους 
του Λεωνίδα αντικατέστησαν τα 62 παλικάρια της Συκιάς. 
Αυτοί οι λίγοι Μαχητές με όπλο την πίστη τους για την 
Ελευθερία του Γένους απώθησαν τον τακτικό στρατό των 
Οθωμανών μέχρι την Θέρμη και, εάν δεν υπήρχε ενίσχυση 
από άλλους πολυάριθμους Οθωμανούς στρατιώτες, ίσως 
έφθαναν μέχρι την Θεσσαλονίκη. Η τελική μάχη έγινε στις 
αρχές Ιουνίου του 1821 στους πρόποδες της Ιεράς Μονής 
και εντός των κτημάτων αυτής, όπου έπεσαν μέχρις ενός 
οι σύγχρονοι ήρωες . Στον τόπο της θυσίας στήθηκε σήμε-
ρα μεγαλοπρεπές μνημείο με τον ανδριάντα του Καπετάν 
Χάψα με φροντίδα και δαπάνη του Παγχαλκιδικού Συλλό-
γου, σε τόπο που παραχώρησε η Μονή. Εκεί κατ’ έτος, τον 
μήνα Ιούνιο, τελούνται εορτές τιμής και μνήμης προς τους 
ήρωες. Η θυσία του Στάμου Χάψα και των ηρωικών συνα-

γωνιστών του δεν πήγε χαμένη, διότι το αίμα τους πότισε 
το νεόφυτο δένδρο της Ελευθερίας του Γένους. Τα γυναι-
κόπαιδα από τα γύρω χωριά κατέφυγαν στο Μοναστήρι 
για να σωθούν, αλλά ο κατακτητής την επόμενη ημέρα κα-
τέλαβε το Μοναστήρι, έσφαξε τον Ηγούμενο Μακάριο και 
τους μοναχούς και από τα γυναικόπαιδα άλλα έσφαξε και 
άλλα οδήγησε στα σκλαβοπάζαρα. Το 1830 οι Πατέρες από 
τα διάφορα Μετόχια επέστρεψαν εις την κατεστραμμένη 
από το ολοκαύτωμα Ιερά Μονή. Το 1832 αρχίζει η ανοι-
κοδόμηση και οι πατέρες με αναφορά τους ανακοινώνουν 
στον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Α’ την πρόθεσή τους  να 
ανοικοδομήσουν την καταστραφείσα Ιερά Μονή και ζητούν 
την έκδοση του Πατριαρχικού Σιγγιλίου που θα ασφαλίζει 
τα παλαιά προνόμια .Ο Πατριάρχης ανταποκρίνεται και 
τον Σεπτέμβριο του 1832 εκδίδει το σιγγιλιώδες Πατριαρ-
χικό Γράμμα. Το Καθολικό της Μονής κτίστηκε το 1834 και 
το 1835 εγκαινιάσθηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλο-

νίκης Μελέτιο, τον Κασσαν-
δρείας Ιάκωβο και  τον πρώην 
Αρδαμερίου Δανιήλ. Από το 
έτος 1843 υπάρχει σχολή στο 
Μοναστήρι. Το 1843 ο Πατρι-
άρχης Γερμανός Δ’ διατυπώνει 
τον οργανισμό της Μονής σε 
25 κεφάλαια. Τα κεφάλαια 20, 
21 και 22 κάνουν λόγο για το 
εντός Μοναστηριού σχολείο 
και κυρίως για την συμπερι-
φορά των μαθητών, τις υπο-
χρεώσεις τους και τις μεταξύ 
τους συναναστροφές. Επίσης 
αναφέρει ότι μετά τα μαθή-
ματά τους πρέπει να παρα-

μένουν κοντά στους Γέροντές τους  και εκεί να μελετούν 
και να απασχολούνται με τα εργόχειρα τους. Το σχολείο 
διατηρήθηκε μέχρι το 1860. Λόγω οικονομικής αδυναμίας 
ο δάσκαλος γίνεται γραμματέας της Ιεράς Μονής. Στις 27 
Ιουλίου 1853 το Μοναστήρι υπέστη ακόμη μία καταστρο-
φή από πυρκαγιά. Από την καταστροφή σώθηκαν η Τράπε-
ζα, το Κωδωνοστάσι, το Καθολικό και κτίσματα του 1789.
Τον ίδιο χρόνο άρχισε η αποκατάσταση και ανοικοδόμηση 
του Μοναστηριού . Η προσπάθεια στοίχισε πολλά χρήμα-
τα και το Μοναστήρι χρεώθηκε με υπερβολικό ποσό . Το 
Πατριαρχείο αναγκάστηκε να νοικιάσει τα κτήματα αλλά 
και αυτό το μέτρο δεν βοήθησε και έτσι το Μοναστήρι πε-
ριήλθε σε ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία, η οποία ήταν κα-
θοριστική δια την περαιτέρω πορεία του.  

Δ’ Περίοδος. Πατριαρχία Ιωακείμ του Γ’ και Μη-
τροπολίτου Κασσανδρείας Ειρηναίου – Εκκλησιαστι-
κή σχολή Αγίας Αναστασίας – Εθνική και εκπαιδευτι-
κή προσφορά στη Χαλκιδική τη Μακεδονία και ολό-
κληρη την Ελλάδα.

Η Ιερά Μονή δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την οικονο-
μική δυσπραγία και τις εσωτερικές διενέξεις που διήρ-
κησαν αρκετά χρόνια, ώσπου ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ’ 
ανέθεσε με πιττάκιο 

(28 Οκτωβρίου 1909 ) την Πατριαρχική εποπτεία στο 

Η Μονή (δυτική όψη) και η Σχολή σήμερα
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Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο. Η πενταμελής δια-
χειριστική επιτροπή  , που είχε προτείνει  με γράμμα προς 
τον Πατριάρχη στις 28 Φεβρουαρίου 1909 ο Ειρηναίος 
και διορίστηκε το Δεκέμβριο του 1909 από το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο, αποτελούνταν από τα εξής πρόσωπα : 
Δημήτριο Πανώρη από το Λειβάδι , Δημήτριο Τρακατέλη 
από το Βάβδο , Ιωάννη Δ. Τραγανό από τον Πολύγυρο , 
Κωνσταντίνο Κατάκαλο από την Γαλάτιστα και Νικόλαο 
Τσολάκη από τα Βασιλικά . Η επιτροπή αυτή κατόρθωσε 
μέσα σε μια δεκαετία να εξοφλήσει το χρέος του Μοναστη-
ριού, που ήταν 12 χιλιάδες λίρες , χωρίς τους τόκους των 
δανειστών. Ο Μητροπολίτης πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνι-
ος με λίγα λόγια περιγράφει το μεγάλο έργο του Ειρηναίου 
: Ούτος παραλαβών αυτήν ελεεινόν οικονομικόν ερείπιον 
εν ζήλω υπερανθρώπω και προσπάθεια ειλικρινεί , άνευ 
ιδιοτελείας , εν θυσίαις πολλαίς και αγώσι και κόποις , εν 
αυταπαρνήσει ευαγγελική , προς έπαινον και δόξαν του 
Θεού αποδίδει αυτήν είς την Εκκλησίαν ακμαίαν οικονο-
μικώς , ηθικώς ευρωστούσαν και ικανήν να χρησιμεύση 
ώς πρότυπον πάσης Μονής . Ο Σωφρόνιος , σε άλλη πε-
ρίπτωση , αναφέρει ότι ο Ειρηναίος όχι μόνο απάλλαξε το 
Μοναστήρι από το δυσβάσταχτο χρέος, αλλά το 1918 πα-
ρουσίασε περίσσευμα 20.000 δραχμές , οι οποίες διατέθη-
καν για την Ιερατική Σχολή, που Ιδρύθηκε στο Μοναστήρι.  
Σε υπόμνημά του δε προς το Εκκλησιαστικό Αρχιερατικό 
Συμβούλιο λέγει ότι η Μονή δι’ απλής καλής διαχειρίσεως 
εντός επταετίας και του βάρους των δυσβάστακτων χρε-
ών αυτής απηλλάγη και την κτηματικήν αυτής περιουσίαν 
εβελτίωσε και ηύξησε και εις τα ανάγκας των πατέρων και 
αδελφών αυτής υπεραρκεί, είναι δε έτοιμη ίνα συντηρήση 
δια των ετησίων εισοδημάτων τέλειαν Ιερατικήν Σχολήν, 
ισοδύναμον προς την γηραιάν Ριζάρειον τοιαύτην. Πράγ-
ματι με την έγκριση του Πατριάρχη Ιωακείμ του Γ΄ και με 
βασιλικό διάταγμα, που υπέγραψε ο βασιλεύς Αλέξανδρος 
(1918), ιδρύθηκε η Εκκλησιαστική Σχολή της Αγ. Αναστα-
σίας. Αφού διευθετήθηκε ένα τμήμα του Μοναστηριού για 
τη στέγασή της και βρέθηκε το κατάλληλο προσωπικό και 
μάλιστα κληρικός Διευθυντής και αφού ενεγράφησαν  οι 
πρώτοι μαθητές, άρχισε τη λειτουργία της το σχολικό έτος 
1919-1920 με Αγιασμό που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 1919. 
Μετά δέκα περίπου χρόνια , με τις ενέργειες του ιδίου Ιε-
ράρχη, με σχέδια που εκπόνησε ο διάσημος αρχιτέκτονας 
και γερουσιαστής Ξενοφών Παιονίδης, κτίστηκε το όμορ-
φο κτήριο όπου στεγάστηκε οριστικά η σχολή . Ο χώρος 
που βρίσκεται το κτήριο αυτό ήταν βράχος που ισοπεδώ-
θηκε, οι πέτρες δε που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν στο 
χτίσιμο των τοίχων.  Την απαραίτητη ξυλεία την προμηθεύ-
τηκαν από το δάσος του Μοναστηριού και μόνο τα μάρμα-
ρα των γωνιών αγοράστηκαν. 

Κορυφαίες προσωπικότητες δίδαξαν στη  Σχολή  τα 
πρώτα χρόνια και μαζί και ο Μητροπολίτης Ειρηναίος, ο 
οποίος παρέμεινε στο Μοναστήρι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Το 1919 η Μονή είχε 25 μοναχούς, οι οποί-
οι σιγά σιγά εγκατέλειψαν το Μοναστήρι διότι τα κελιά 
του ς χρησιμοποιήθηκαν δια την στέγαση της Σχολής, 
των καθηγητών, των μαθητών και του βοηθητικού προ-
σωπικού. Από την Μονή έφυγε και η συνοδεία των Δα-
νιηλαίων για το Άγιον Όρος.

 Η Εκκλησιαστική Σχολή λειτούργησε από το 1919 
ως το 1971.  Σ’ αυτήν δίδαξαν, όπως ειπώθηκε, κορυφαί-
οι καθηγητές.  Πολλοί εξ ΄ αυτών προήχθησαν και στις 
Θεολογικές σχολές Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Εξέχου-
σες προσωπικότητες διετέλεσαν Σχολάρχες, με πρώτο 
τον Κασσανδρείας Ειρηναίο, τον Εμμανουήλ Καρπάθιο 
μετέπειτα Μητροπολίτη Κώου, τον Αρχιμανδρίτη Κύ-
ριλλο Λαμπριανίδη, τον Αθανάσιο Παντοκρατορινό, 
τους Αβέρκιο Παπαδόπουλο και Πολύκαρπο Θεοδώρου 
και άλλους αξιόλογους Κληρικούς και Λαϊκούς . Την 
τροφοδοσία μαθητών καθηγητών και προσωπικού , μι-
σθοδοσία προσωπικού και τα τελευταία χρόνια και Κα-
θηγητών ικανοποιούσε η Ιερά Μονή κατά τα 52 χρόνια 
της λειτουργίας της Σχολής. Στην Σχολή εφοίτησαν παι-
διά από την Χαλκιδική, τη Μακεδονία και ολόκληρη την 
Ελλάδα. Οι απόφοιτοι κόσμησαν και κοσμούν την Ιε-
ραρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης των 
Αθηνών, της Θεσσαλίας, το δικαστικό σώμα την μέση 
εκπαίδευση και άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας.

Οι Αγιαναστασίτες πάντοτε με ευγνωμοσύνη στρέ-
φουν το βλέμμα τους προς την Τροφό Μονή και Σχολή δι’ 
όσα κατά την μαθητική τους ζωή έμαθαν και δια το ήθος 
που εδιδάχθησαν με την συναναστροφή τους με τους Πα-
τέρες της Μονής, τους Καθηγητές τους και τους Σχολάρ-
χες Κληρικούς και λαϊκούς . Τώρα μετά από τις δραστηρι-
ότητες του Συλλόγου των αποφοίτων κρατούν άσβεστη 
την φλόγα των αναμνήσεων και αναβιώνουν πάντοτε 
αυτές κατά τις συναντήσεις εις την Ιερά Μονή και εις άλ-
λες εκδηλώσεις. Συνδετικός κρίκος είναι το περιοδικό του 
Συλλόγου ΟΙ ΑΓΙΑΝΑΣΤΑΣΙΤΕΣ και η Χορωδία των 
Αποφοίτων της Σχολής. Τέλος η επίτομος εργασία των 
ομογαλάκτων αδελφών Αγιαναστασιτών «Μνήμη αγαθή 
ευγνώμων και σωτήριος» ασχολήθηκε με την Ιστορία της 
Ιεράς Μονής και ιδιαιτέρως με αυτήν της Σχολής. Εις τον 
τόμο  αναφέρονται ιστορικά στοιχεία, κατάλογος Διευ-
θυντών – Καθηγητών μαθητών και αποφοίτων, οι οποίοι 
από το 1919-20 έως το 1970 - 71 ανήλθαν εις τον αριθμό 
των 456 εκτός των άλλων μαθητών, οι οποίοι ενεγράφη-
σαν φοίτησαν αλλά δεν τελείωσαν τις σπουδές τους. Ο 
συνολικός αριθμός των μαθητών είναι υπερδιπλάσιος αυ-
τού των αποφοίτων.

Βιβλιογραφία
Ο ομογάλακτος αδελφός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

κ. Απόστολος Αθ. Γλαβίνας (απόφοιτος 1957-58 ) ασχολήθηκε  επισταμένως 
με την ιστορία της Ιεράς Μονής και της Σχολής της Αγίας Αναστασίας με δύο 
εξαιρετικά έργα του:  «Το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυ-
τρίας» και «Η εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας», επίσης με διάφο-
ρες μελέτες και άρθρα που δημοσιευτήκαν στο περιοδικό Γρηγόριος Παλα-
μάς και σε άλλα περιοδικά. Με την ιστορία της Μονής επίσης ασχολήθηκαν  
ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου «Εκδρομή εις την Βασιλικήν και  Πατριαρχικήν 
Μονήν της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας της εν τη Χαλκιδική», 
ο πρ. Λεοντοπόλεως  Σωφρόνιος, ο Μητροπολίτης Ιερισσού Διονύσιος, ο 
Ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Απόστολος Διμέλης (1963-1985 ) και 
ο καθηγητής του Α.Π.Θ Αθανάσιος Καραθανάσης. Για τον Μακαριστό Μη-
τροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο, ευεργέτη της Ιεράς Μονής και ιδρυτή και 
κτίτορα της Σχολής, παραμένει η κλασική  εργασία του Παναγιώτη Γ. Στάμου 
«Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος», βιογραφία, εκδ. 4 Θεσσαλονί-
κη 2005. 
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Α΄.  ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Δεν συντελείται σημαντική διείσδυση στην πραγμα-

τικότητα και στην εμπειρία της ιστορικής αλήθειας, από 
εκείνη που πραγματώνεται μέσω της γλώσσας και του 
πολιτισμού.

Αυτό το έργο επιτελώντας το περιοδικό «Παγχαλκι-
δικός Λόγος» ως πνευματικό θηκάρι της Χαλκιδικής, που 
περιβάλλει τη μάχαιρα προβολής όσων συντελούνται σ’ 
αυτό το χώρο, προσφέρθηκε ιδιοθελώς να φιλοξενήσει 
στις σελίδες του ένα αφιέρωμα στην Αγία Αναστασία, 
νοούμενο αδιαιρέτως για τη Μονή και την ομώνυμη Εκ-
κλησιαστική Σχολή, παρ’ ότι εδώ αναφερόμαστε προπα-
ντός στη δεύτερη.

Η φιλοξενία του παρόντος αφιερώματος στον «Παγ-
χαλκιδικό Λόγο» έχει οργανική σχέση με το αντικείμενο 
αυτού του Δελτίου, καθ’ όσον το Μοναστήρι της Αγίας 
Αναστασίας βρίσκεται στα όρια των Νομών Θεσσαλονί-
κης και Χαλκιδικής, με ιστορικό – συνειδησιακό χαρα-
κτήρα περισσότερο μάλλον χαλκιδικιώτικο.

Β΄.  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Η  Ιερά  Μόνη. Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 888 

από τη Βασίλισσα του Βυζαντίου Θεοφανώ και θεω-
ρείται αρχαιότερο και από τις Μονές του Αγίου Όρους, 
αφού η πρώτη Μονή του Άθω ιδρύθηκε από τον άγιο 
Αθανάσιο τον Αθωνίτη το 961.

Ο δεύτερος μεγάλος σταθμός στην ιστορία και την 
ακμή της Μονής σημειώνεται από το 1522 και εξής με 
την άφιξη από το Άγιο Όρος και την εγκαταβίωση σε 
αυτήν του Αγίου Θεωνά με την ακολουθία του.

Η παρουσία και το έργο του Αγίου Θεωνά υπήρξε 
σημαντικότατο, όχι μόνο για την πνευματική ακτινοβο-
λία που προσέδωσε στη Μονή, αλλά και γιατί την κατέ-
στησε μια μικρογραφία της πνευματικής ζωής της Ορ-
θοδοξίας και του Ελληνισμού. Και θα λέγαμε πως είναι 
ο πρώτος εισηγητής της ίδρυσης της Εκκλησιαστικής 
Σχολής σ’ αυτό τον ίδιο χώρο, καθώς ίδρυσε και σχολεί-
ο(ιερόν διδασκαλείο) για τον καταρτισμό των μοναχών 
και των περιοίκων.

Η Μονή έγινε σύντομα κάτοχος μεγάλης περιου-
σίας, αλλά και υπέστη κατά καιρούς και από διάφορες 
αιτίες(πυρκαγιές και εχθρικές ενέργειες) πολλές ζημιές 
και καταστροφές. Την πιο μεγάλη συμφορά υπέστη η 
Μονή κατά την επανάσταση του 1821, στην οποία μετέ-
σχε το Μοναστήρι και προσέφερε στο Έθνος πολύτιμες 
υπηρεσίες.

Από τη συμφορά αρχίζει η Μονή να συνέρχεται μετά 

το 1830, οπότε με την επιστροφή των πατέρων αρχίζει η 
ανοικοδόμησή της.

Ο νέος σταθμός της ιστορικής Μονής είναι το 1909, 
όταν ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄ ανέθεσε την πατριαρχι-
κή εποπτεία της Μονής στον Μητροπολίτη Κασσανδρεί-
ας Ειρηναίο, ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για 
την ίδρυση και συντήρηση (26 Οκτωβρίου 1918) της Ιε-
ρατικής – Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας.

2. Η  Σχολή. Η λειτουργία της Σχολής άρχισε το 
1919. Η φοίτηση αρχικά ήταν πενταετής και το πτυχίο 
της Σχολής παρείχε το δικαίωμα στους αποφοίτους της 
να διορίζονται ιεροδιδάσκαλοι. Αργότερα μετεξελίχθη-
κε σε εξατάξια και επτατάξια. Ο Μητροπολίτης Ειρηναί-
ος φρόντισε, λίγα χρόνια αργότερα, να κτιστεί δίπλα 
στο Μοναστήρι ειδικό διδακτήριο, έργο του αρχιτέκτο-
να Ξενοφώντα Παιονίδη και μέχρι σήμερα κοσμεί τη νο-
τιοδυτική πλευρά της Μονής.

Με Διάταγμα της 20-7-1971 ανεστάλη η λειτουργία 
της Σχολής. Ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα με πλούσια ιστο-
ρία, που προσέφερε πολλά στην κοινωνία και την Εκ-
κλησία, έφτασε στο τέλος του. Για πάνω από μισό αιώνα 
η Σχολή προσέφερε εκατοντάδες πετυχημένους αποφοί-
τους της, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγνωρίζουν και ομο-
λογούν τη Σχολή και τη Μονή της Αγίας Αναστασίας ως 
Μάνα τους.

Γ΄.  Η  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΖΩΗ
1. Η  άχραντη Πύλη. Ο ανίδεος της ιστορίας του 

αγιοβάδιστου αυτού χώρου, που θα βρεθεί στη δυτική 
πλευρά της Μονής, θα σταθεί μπροστά στο καλαίσθητο 
Διδακτήριο της Σχολής με τα κλεισμένα παραθυρόφυλ-
λά του.

Η παροντική μελαγχολική αυτή εικόνα κάποτε είχε 
την Πύλη και τα παράθυρα αυτού του κτιρίου φωταυ-
γείς εισόδους, από τις οποίες οι μαθητές του «Ναού της 
Ουρανίου σοφίας …» ρουφούσαν φως απ’ τη ζωή του 
Πνεύματος και της φύσης. Ξαναμμένα παιδιά απ’ όλο 
τον Ελληνικό χώρο, αγναντεύαμε απ’ αυτές τις εισόδους 
τη Γή και την αιωνιότητα. Μέχρι που τον Ιούλιο του 1971 
το κουδούνι της Σχολής χτύπησε για τελευταία φορά.

2. Το  εωθινό  φώς.  Η ημέρα της Σχολής άρχιζε στις 
6:30 το πρωί. Χτυπούσε εγερτήριο και οι μαθητές είχαν 
μόνο είκοσι λεπτά της ώρας να ετοιμαστούν και να βρε-
θούν στο Καθολικό της Μονής για τον Όρθρο. Έψαλλαν 
οι μαθητές, με καθορισμένο καθ’ εβδομάδα χορό υπό 
έναν πρωτοψάλτη, για να μυηθούν στη λειτουργική και 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΛΕΣΗΣ
Θεολόγος - Αγιαναστασίτης
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τελετουργική τάξη και στην πρακτική της διδασκαλίας 
της Βυζαντινής μουσικής.

Η εωθινή Ακολουθία δεν ήταν για τους μαθητές 
αγγαρεία, αλλά βιωματική συνειδητότητα, γιατί το «…
ότι Κύριος αντιλήψεταί μου» του εξάψαλμου συσχετι-
ζόταν με την Αντιλήπτορα Μονή και Σχολή, που τους 
χορηγούσε κάθε καινούργια μέρα τις κατ’ άμφω δωρεές 
αχρεωστήτως.  

Στις 7:25 περνούσαμε στην ιεροπρεπή και επιβλητική 
Τραπεζαρία για το πρωινό και στις 7:45 μέχρι τις 8:10 
στις αίθουσες διδασκαλίας 
για ένα φρεσκάρισμα στα 
μαθήματα της ημέρας.

3. Το  γνωσιολογικό φώς. 
Στο «μικρό» γήπεδο δυτικά 
του Διδακτηρίου(υπήρχε και 
το «μεγάλο» του ποδοσφαί-
ρου, στον Άγιο Κήρυκο) στις 
8:15 η ώρα, ήταν η παράταξη 
των μαθητών για την πρωινή 
προσευχή, πριν απ’ την έναρ-
ξη των μαθημάτων.

Εκεί στο forum της κα-
θημερινής μας ζωής, που θ’ 
ακούγαμε από το Διευθυντή 
της Σχολής τις ανακοινώ-
σεις και παραινέσεις, που 
«οφθαλμοί προς οφθαλμούς» 
ανανέωναν την οντική σχέση 
μαθητού και δασκάλου, συ-
ντασσόμασταν όλοι για να 
πούμε το γλυκό τραγούδι στη 
σοφία του Θεού, πριν απ’ τη 
μύηση στη σχετικότητα της 
ανθρώπινης σοφίας. Η γη 
τότε πετούσε τριαντάφυλλα 
και δεξιά μας ο κάμπος, μέχρι 
τη δημοσιά στο «φυλάκιο», 
χαμογελούσε.

Η πρωινή προσευχή πριν απ’ τα μαθήματα, ερχόταν 
σαν πρωτογενής αναβάθμιση στη λευκότητα του νού 
προτού μπούμε στο παρθενικό  ταξίδι της γνώσης. Πιο 
δυνατή από κάθε αυθεντία δεν άφηνε κανένα ανίερο φύ-
σημα να πάρει το στερνό θησαυρό μας, πολύμοχθο από 
την προτεραία μέρα.

4. Στο  θρανίο  και  την  έδρα. Στο «δι’ ευχών» αυτής 
της νέας αρχής, εκατόν σαράντα περίπου αρσενικά που-
λιά, φυλαγμένα ολονυκτίς στο κλουβί τους, κοπαδιαστά 
γεμίζαμε τις γνωστικές φωλιές μας, τις αίθουσες, που 
ήταν από κρύα πέτρα, από φαγωμένα θρανία, από αχνό-
μαυρους πίνακες και στη γωνία μια νηστικιά ξυλόσομπα.

Σαν διαβάτης, ύστερα, σε αδιέξοδο δρόμο, περνούσε 
την «τεθλιμμένην οδόν» από την πόρτα μέχρι την έδρα 
ο καθηγητής, για να νανουρίσει με την κοσμοκαλογε-
ρίστικη ζωή του τα δικά του ταραγμένα ερέβη· για να 
αδειάσει απ’ το πολύμοχθο μυαλό του στο δικό μας «τα 
καλά νέα» της γνώσης, μέσα απ’ τα μαθήματα που δεν 
ήταν μόνο: Αρχαία Ελληνικά, Νέα, Μαθηματικά, Φυσι-

κή, Γεωμετρία, Αστρονομία, Γραμματική, Συντακτικό, 
Ιστορία, Γεωγραφία, Γυμναστική, Γεωπονικά, αλλά και : 
Πατρολογία, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Ερμηνεία Πα-
τέρων, Δογματική και Συμβολική Θεολογία, Ρητορική, 
Ποιμαντική, Υμνολογία, Λειτουργική – Τελετουργική 
και βεβαίως Βυζαντινή – Ευρωπαϊκή Μουσική.

Η λήξη των μαθημάτων της ημέρας δεν ερχόταν ως 
λυτρωμός απ’  το «μαρτύριο» της εξέτασης, αφού ήταν 
αδιανόητο και ασύνηθες να προσέλθει μαθητής στο μά-
θημα απροετοίμαστος, υπό τις συνθήκες που ζούσαμε, 

αλλ’ ως προσμονή της βίωσης 
νέων γνωστικών εκπλήξεων 
που επεφύλασσε κάθε και-
νούργια μέρα.

5. Στη Σχολή στη σχόλη. 
Με τη λήξη των μαθημάτων, 
κι’ ύστερα από ένα μικρό δι-
άλλειμα, μπαίναμε με τάξη 
στη μεγάλη Τραπεζαρία για 
το γεύμα. Το αχνιστό φαγητό, 
λιτό αλλά υγιεινό, κάλυπτε 
διάλειμμα αναψυχής και χα-
λάρωσης, και στις 15:30 άρ-
χιζε η μελέτη των μαθημάτων 
μας μέχρι τις 18:00. Άλλο ένα 
διάλειμμα και στις 18:30 το 
σήμαντρο χτυπούσε για τον 
Εσπερινό.

Ο  Εσπερινός !
Πιο δυνατός απ’ όλες τις συ-

γκινήσεις. Με το χτύπημα «το 
τάλαντο, το τάλαντο» συντρο-
φιές και ενασχολήσεις διαλύο-
νταν και τα πλακόστρωτα του 
Μοναστηριού γέμιζαν ποδο-
βολητά. Σαν τα μονοπάτια που 
προτιμούν οι καλόγεροι για τις 
Μονές τους, απ’ όλες τις μεριές 

έφταναν οι σιλουέτες των μαθητών, για να γίνουν μια αδελ-
φότητα αλλιώτικου κοινοβίου. Ο Εσπερινός της σκιάς και 
του φωτός μας έμπαζε από την πύλη της δικής μας Γεσθη-
μανής στην ώρα της μεγάλης δοκιμασίας, αφού όλοι μας 
είχαμε να ψελλίσουμε ένα «παρελθέτω απ’ εμού…» . Με το 
«δι’ ευχών» γέμιζαν πάλι οι εξώστες και οι ανοιχτωσιές του 
Μοναστηριού και αναπνέαμε την καρδιά του κόσμου, που 
χωρούσε μέσα στη μοναξιά μας. Ένα πρόδειπνο στα όρθια, 
από μια φέτα ζυμωτό ψωμί με μια φούχτα ελιές. Μια μικρή 
διάχυση και μετά η βραδινή μελέτη μέχρι τις  9.

Και πάλι κάποιος ελεύθερος χρόνος πριν την κατά-
κλιση. Ήταν τότε η ώρα της χαλάρωσης, αλλά και των 
μεγάλων στοχασμών: Να νυχτώνει χωρίς να ‘ρχεται η νύ-
χτα. Να είσαι μόνος, χωρίς οικογένεια, και να μην είσαι 
μόνος, τριγυρισμένος από ζωντανές και ζωντανεμένες 
μορφές: Τα αδέλφια, οι ομογάλακτοι, τις μορφές Αγίων 
σ’ όλα τα σημεία, σπέρνοντας οίστρο αγαλλίασης. 

Συντροφιές και διάλογοι και διαλογισμοί μέσα στο 
δειλινό, που τους στέγαζε παντού η πέτρα και το ξύλο. 
Παντού η αίσθηση και η αφή της πέτρας και του ξύλου, 
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 18ο

Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ) ΠΟΛΕΜΟΣ. 1913 σύμβολα της αφθαρσίας και της αιωνιότητας, της σκλη-
ρής αντίστασης στη φθορά του χρόνου. Και ο συμβολι-
σμός της αντοχής στη μοναξιά μας, στα πέτρινα εκείνα 
χρόνια της ασίγαστης αδελφικής μας δίψας, που ωστό-
σο ήταν κάτι ποιητικό, εμπειρία με προσωπικό ταξίδι για 
ποιητικές επισκέψεις.

Καθυστερούσαμε όσο γινόταν την ώρα του γλυκού και 
αδιατάρακτου ύπνου, με τελευταία επίσκεψή μας στη Βρυ-
σούλα, τη μοναδική πηγή για το ξεδίψασμά μας. Σ’ εκείνο το 
ταπεινό κτίσμα, το χωνευτήρι της λύπης και της χαράς μας.

Δ΄. Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
1. Ο  «Ομογάλακτος». Αυτή η λέξη και ο προσδιο-

ρισμός είναι η οντική σχέση, που σημαίνει, ο ενωμένος 
με την ίδια τροφοδότρα πηγή, το άκουσμα, που στην 
εκφορά του μας εισάγει στην εξερεύνηση  όλων επιφα-
νειακών και υπογείων διαβάσεων της εικόνας του μικρό-
κοσμού μας στο Μοναστήρι και τη Σχολή.

Ο «ομογάλακτος» είναι η βαθειά ανθρώπινη σημα-
σία, που στάθηκε ομόκληρος στις γοητευτικές αναμνή-
σεις μας και που μέχρι σήμερα δεν μπορεί να τραυματι-
στεί από παλίνδρομη αμνησία.

2. Οι δάσκαλοί μας. Στις αναταράξεις του ψυχισμού 
μας στη Σχολή, οι δάσκαλοί μας ήταν συνδαυλιστές 
παρά πυροσβέστες. Ο κανόνας που ίσχυε καθολικο-
ποιεί τους δασκάλους μας στο ρόλο του εμπνευστή και 
καθοδηγητή. Σοφοί και ενάρετοι οι πλείστοι εξ’ αυτών, 
τους θυμόμαστε τώρα σαν το πρότυπο του «πατέρα 
πρόνοια». Ακόμη και σε στιγμές αποστασιοποίησής μας 
σε παιδαγωγικές τακτικές, τους αναγνωρίζαμε ένα πο-
λύμοχθο έργο, επειδή ακριβώς μοιράζονταν μαζί μας την 
ίδια αναγκαιότητα.

3. Τους υπηρετήσαντες λαϊκούς. Θυμόμαστε και 
όλους εκείνους που υπηρετούσαν τις ανάγκες της Μο-
νής και Σχολής. Τον φούρναρη, μπάρμπα Κώστα και Μι-
χάλη. Τον μάγειρα μπάρμπα  Γιώργο. Τον συμπαθητικό 
Απόστολο Τσούλκα με τη νόσο του Πάρκινσον. Τον ηλε-
κτρολόγο-μηχανικό της Μονής Ανδρέα Αυγερινό. Τον 
κυρ Κώστα, τον οδηγό του θρυλικού αυτοκινήτου της 
Μονής. Το μπάρμπα Γιάννη το Βαλμά, τον Αποθηκάριο 
κυρ Θεοχάρη Κύρου και τον επιστάτη Μπαζούκα.

4. Στο περιθώριο της μαθησιακής διαδικασίας. Στο 
αρσενικό Κοινόβιό μας δεν εισχωρούσε η ανία, γιατί 
ήταν πολλές οι στιγμές που συντελούσαν να ξεχνάμε τα 
μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της μοναξιάς μας. Με-
ρικές τέτοιες περιστάσεις ήταν:

- Η μέρα που παίρναμε και στέλναμε την αλληλο-
γραφία μας.

- Η άφιξη προσκυνητών στις λατρευτικές στιγμές 
της Μονής, αλλά και εκδρομέων.

- Η επίσκεψη των οικογενειών μας και η υποδοχή 
επισήμων.

γειτονικά σχολεία.
- Η διοργάνωση και εξέλιξη της ημερήσιας εκδρομής 

μας, αλλά και πολυήμερης.
- Η κοινή ακρόαση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 

εκπομπών από ραδιοφώνου.
- Η συλλογή ελιών στον καιρό της συγκομιδής, απ’ 

όλη τη Σχολή, στον Ελαιώνα της Μονής.
- Η συλλογή ξύλων απ’ το βουνό, από κάθε τάξη για 

την ξυλόσομπά της.
- Ο γραφικός αερισμός, κατά Σάββατο, των κλινο-

σκεπασμάτων μας, όπου τα γύρω από τη σχολή πουρνά-
ρια φάνταζαν πολύχρωμο χαλί, και το βράδυ τα ρούχα 
μοσχοβολούσαν ήλιο και οξυγόνο.

5. Η βιωματικότητα του Αναστασίτη. Σε μια ζωή 
αποκλειστικά ανδροκρατική και κοινοβιακή, ήμασταν 
υποχρεωμένοι να απωθήσουμε δυσάρεστες καταστάσεις 
και τις όποιες εμπαθείς επιρροές. Ένα όμως υγειές ανα-
κλαστικό αυτοσυντήρησης μας κρατούσε αλώβητους 
από την αιχμηρή απειλή του ευνουχισμού μας, διατηρώ-
ντας την ισορροπία ανάμεσα στο επαπειλούμενο υπο-
σύστημα και τις υγιείς παρορμήσεις μας. Σ’ αυτό συνέ-
βαλαν και κάποιοι νέοι και φωτισμένοι καθηγητές μας, 
έτσι που η Σχολή κρατιόταν σε απόσταση από το να γίνει 
Ιεροδιδασκαλείο παλαιού  τύπου που εκπαίδευε ανθρώ-
πους, όπως τους ήθελαν οι ευσεβείς δάσκαλοί τους.

Αντιμετωπίζαμε τη ζωή μας με χιούμορ, το οποίο 
όμως, ακόμη και άκομψο, δεν τυραννούσε κανέναν, εξ’ 
αιτίας μιας βιωματικότητας , συνοχής και συμπαράστα-
σης. Το χιούμορ μας έσκυβε με συγκαταβατική αγάπη 
πάνω στα εκπτωτικά και φθηνά στοιχεία της ζωής μας, 
για να τ’ αποδεχτεί με μια θαρρετή και ελεύθερη αθυ-
ροστομία. Έτσι με το συνεχές αναβάπτισμά μας σ’ αυτή 
την αισιόδοξη ενατένιση της ζωής μέσα στις δυσκολίες 
της, η ζωή μας στη Σχολή έδινε το πρωτείο στη θεσπέσια 
πραγματικότητα του αυθεντικού.

Ε΄. ΣΗΜΕΡΑ
Η ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστα-

σίας, στην εν Χαλκιδική ομώνυμη Πατριαρχική Μονή 
και Τροφό της, για πάνω από μισό αιώνα της λειτουργί-
ας της τραγούδησε το άσμα της ελπίδας και της γνώσε-
ως σε εκατοντάδες ψυχές σπουδαστών της.

Ιστορικές συγκυρίες έφεραν το πρόωρο γήρας της, 
χωρίς όμως να παρακμάσει. Το άσμα της οντολογίας της 
έμεινε αξεψύχητη ομορφιά παιδείας και σήμερα είναι σαν 
ώρα δειλινού που καλεί το σκόρπισμα των απανταχού 
Αναστασιτών στην τελευταία επισύναξη. Αυτή την επι-
στροφή στην επαλήθευση της αφετηρίας των Αναστασι-
τών πραγματοποιεί σήμερα ο Σύλλογος των Αποφοίτων 
της σχολής. Έξω πάντως από αυταπάτες, ο Σύλλογος 
διάγει την διαδικασία της απαρχής ενός καινούργιου κε-
φαλαίου της ιστορίας του, που πρέπει να το ονομάσουμε 
«Το Τελευταίο», χωρίς ωστόσο χρονικό προσδιορισμό. 
Γιατί, και σήμερα, μέσα στη βιολογική φθορά του, εξα-
κολουθεί να δραστηριοποιείται στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι ως εκτύπωμα της Μονής και της Σχολής, με την 
ιδιόκτητη Αίθουσά του, τη Βυζαντινή του χορωδία, το 
περιοδικό του «ΟΙ ΑΓΙΑΝΑΣΤΑΣΙΤΕΣ» και τις τακτές 
συνάξεις του στο Μοναστήρι.

Κι’ αν μια μέρα ο Σύλλογος μας αιφνιδιάσει με τη 
σιωπή του, η Μονή της Αγίας Αναστασίας, ως προγενέ-
στερη «Σιών», μένει στη θέση της αβασίλευτη.

Εκεί και ο τελευταίος «ομογάλακτος» θα χρυσώσει νο-
ητικά, κάτω απ’ τη φτερούγα της, το γέρμα της ζωής του.
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Η Μονή της Αγ. Αναστασίας, ένας «αγιοβάδι-
στος τόπος» κατά τον χαρακτηρισμό του νυν Ηγουμέ-
νου της, ιδρύθηκε από την μετέπειτα αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου Αγία Θεοφανώ το 888 μ.Χ., τότε που με το 
σύζυγός της Λέοντα ζούσε εξόριστη στη Θεσσαλονίκη 
λόγω των κακών σχέσεών τους με τον πατέρα, αυτο-
κράτορα, Βασίλειο τον Α΄, ιδρυτή της δυναστείας των 
Μακεδόνων.

 Ο σύζυγός της διαδέχθηκε τον 
πατέρα του στο θρόνο, ως αυτοκρά-
τωρ Λέων ΣΤ΄, ο Σοφός. Τότε η Θε-
οφανώ (με βασιλικό Χρυσόβουλο … 
μέχρι το 1821) δώρισε στο μικρό μο-
ναστήρι, που είχε ιδρύσει, μέρος των 
λειψάνων της Αγ. Αναστασίας και τα 
κτήματα της στενής πεδιάδας, νοτί-
ως της Μονής, τα οποία πήραν την 
ονομασία «Βασιλικά κτήματα», εξ ου 
και το όνομα «Βασιλικά»  της γνω-
στής, όμορης σήμερα κωμόπολης.

 Έτσι η Χαλκιδική απέκτησε ένα 
μεγάλο προνόμιο, ν’ ανήκουν στην 
περιοχή της το Άγιον Όρος, το κέ-
ντρο του ορθοδόξου μοναχισμού, 
και η Αγία Αναστασία, που εκτός από 
τόπος εγκαταβίωσης μοναχών, ανα-
διαδείχθηκε ως ένα πνευματικό κέ-
ντρο, τόπος προσκυνήματος, κατα-
φύγιο των αδυνάτων σε δύσκολους 
καιρούς και «Ιερόν Διδασκαλείον», όπως θα εξηγηθεί 
παρακάτω.

 Το μικρό μοναστήρι της πρώτης κτητόρισσας Αγ. 
Θεοφανούς, μετά την κατάληψη της Θεσ/νίκης από τους 
Οθωμανούς (1529) περιέπεσε σε παρακμή, στην οποία 
έθεσε τέλος ο μοναχός Θεωνάς, που από την Μονή Πα-
ντοκράτορος του Αγ. Όρους αναδείχθηκε ηγούμενος 
της Αγ. Αναστασίας και στη συνέχεια Μητροπολίτης 
Θεσ/νίκης (+ 1542).

 Επί της ηγουμενίας του λειτούργησε στη Μονή σχο-
λή («Ιερόν Διδασκαλείο») για τους μοναχούς και τους 
κατοίκους των γύρω περιοχών. Από τη Σχολή αυτή προ-
ήλθε ένας μεγάλος αριθμός λογίων μοναχών, που πρό-
σφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στον ελληνισμό, κατά τα 
δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς.

 Όταν ξέσπασε η μεγάλη επανάσταση του γένους 
κατά το 1821, η Μονή όχι μόνο πήρε μέρος σ’ αυτήν, υπό 
την γενική αρχηγία του Εμμ. Παπά, αλλά πλήρωσε και 

μεγάλο τίμημα γι αυτή της τη συμμετοχή. Στα «Βασιλικά  
κτήματα» διεξήχθη ….…την άνοιξη του 1821, μια ιστο-
ρική μάχη μεταξύ των επαναστατημένων κατοίκων της 
Χαλκιδικής και του υπέρτερου, σε οπλισμό και αριθμό 
τουρκικού στρατού, όπου οι γενναίοι επαναστάτες, υπό 
τον καπετάν Χάψα, έπεσαν όλοι στο πεδίο της μάχης. 
Εν τω μεταξύ γυναικόπαιδα και άμαχοι είχαν καταφύγει 
στη Μονή για να σωθούν. Οι Τούρκοι όμως, παρόλο που 

οι μοναχοί άνοιξαν τις πύλες ελπίζο-
ντας ότι έτσι θα σώζονταν οι άμαχοι, 
πυρπόλησαν τη Μονή, κατέσφαξαν 
τους μοναχούς, τον Ηγούμενο Μα-
κάριο, και τους άμαχους, και βεβή-
λωσαν το Ιερό σκήνωμα του Αγ. 
Θεωνά. Τότε κάηκε και το «Χρυσό-
βουλο» των δωρεών της Αγ. Θεοφα-
νούς προς τη Μονή.

 Η θέση στην οποία έγινε η μάχη 
υπό τον καπετάν Χάψα ονομάζεται, 
από τότε, «Σκιωτούδια» επειδή οι 
περισσότεροι επαναστάτες, όπως 
και ο αρχηγός, ήταν από τη Συκιά 
της Σιθωνίας. Στη θέση αυτή, που 
παραχώρησε η Μονή, ο Παγχαλ-
κιδικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, έχει 
αναγείρει με δαπάνες του μνημείο, 
για  να θυμίζει στις γενιές που ακο-
λουθούν, ότι σ’ αυτόν τον τόπο της 
μαρτυρίας, άξιζε να καίει διαρκώς 

ένα καντήλι για τις ψυχές των «αθανάτων» ηρώων.
 Μετά την καταστροφή οι Μοναχοί ξαναέκτισαν την 

καμένη Μονή. Όμως δημιουργήθηκαν τεράστια χρέη 
που στις αρχές του 20ου αι. την οδήγησαν σε οικονομι-
κό μαρασμό και επικείμενη διάλυση, αφού αρκετοί από 
τους κατοίκους της Χαλκιδικής και της Θεσ/νίκης έκα-
ναν εισηγήσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για  εκποί-
ηση της ακίνητης περιουσίας της, για την αποπληρωμή 
των χρεών. Οι  προστάτες όμως της Μονής, Αναστασία 
και Θεωνάς, δεν επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Ο οικουμενικός 
Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄, πρώην Μητροπολίτης Θεσσα-
λονίκης, εισηγήθηκε στην Σύνοδο του Πατριαρχείου και 
αυτή εξέλεξε ως Μητροπολίτη  Κασσανδρείας  τον Ειρη-
ναίο, ως τότε Μητροπολίτη Μελενίκου (ο Ειρηναίος είχε 
σπουδάσει, με υποτροφία του Ρωσικού Κράτους, στην 
Ακαδημία του Κιέβου, όντας συμμαθητής του Ιωσήφ 
Στάλιν).

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Θεολόγος - Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων

Εκκλησιαστικής Σχολής Αγ. Αναστασίας

συνέχεια στη σελίδα 14
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 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ
Συνταξιούχος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

 Στην Εκκλησιαστική Σχολή της Αγί-
ας Αναστασίας φοίτησα 5 χρόνια, στις 5 από τις 8 τά-
ξεις που είχε τότε το Γυμνάσιο. Δεν θα ασχοληθώ εδώ 
με την ίδρυση και την ιστορία της Σχολής, ούτε με την 
ιστορία της Μονής της Αγίας Αναστασίας. Θα διηγηθώ 
μόνο μερικά περιστατικά από τη ζωή μας εκεί, στον ιερό 
χώρο του Μοναστηριού και στο φιλόξενο περιβάλλον 
της Σχολής μας.

 Το καλοκαίρι του 1938 η Κυβέρνηση έκανε τα Γυμνά-
σια της χώρας οκτατάξια (τα έλεγαν και «νέου τύπου») 
και έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές που επιθυμού-
σαν να σπουδάσουν, να μπαίνουν στο Γυμνάσιο μετά 
από την τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Τότε η φοίτηση 
στο Γυμνάσιο δεν ήταν υποχρεωτική. Γίνονταν εισαγω-
γικές εξετάσεις. Εγώ το καλοκαίρι του 1939 είχα τελειώ-
σει την τετάρτη τάξη του Δημοτικού και, αφού είχα αυτό 
το δικαίωμα, έδωσα εξετάσεις και πέτυχα την εγγραφή 
μου στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων της Θεσσαλονίκης.  

 Η οικογένειά μου ήταν τότε στο Λιβάδι. Εγώ στη Θεσ-
σαλονίκη μόνος, φιλοξενούμενος σε ένα φιλικό σπίτι, λίγο 
δύσκολα, αλλά τα κατάφερνα. Το Καλοκαίρι του 1940, 
λίγο πριν αρχίσει ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος, η Σχολή της 
Αγίας Αναστασίας, που ήταν ως τότε Ιερατική, έγινε Γυ-
μνάσιο. Τότε, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλά άλλα παιδιά 
του χωριού μας, τρέξαμε και γραφτήκαμε στη Σχολή, για-
τί το Μοναστήρι είναι πολύ κοντά στο Λιβάδι, αλλά και 
κυρίως επειδή παρείχε δωρεάν στους μαθητές του στέγη 
και τροφή. Ήταν, δηλαδή, κανονικό Γυμνάσιο, αλλά διέ-
θετε και κανονικό Οικοτροφείο. Εγώ γράφτηκα τότε στη 
δευτέρα τάξη του οκτατάξιου Γυμνασίου.  

 Τον Οκτώβριο αρχίσαμε τα μαθήματα. Σε λίγο όμως 
άρχισε και ο πόλεμος και διακόψαμε. Από κει και πέρα, 
μέχρι το φθινόπωρο του 1944 τα μαθήματα γίνονταν με 
πολλές διακοπές και με πολλές ελλείψεις. Αλλά με πολ-
λή προσπάθεια, με υπομονή και επιμονή, οι άνθρωποι 
της Μονής (Ηγούμενος και Μοναχοί) και οι Καθηγητές 
μας, οι οποίοι  εργάζονταν σχεδόν με αυτοθυσία, εκεί-
να τα χρόνια τα δύσκολα, κατόρθωναν να λειτουργεί η 
Σχολή με τρόπο ικανοποιητικό.

 Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής που 
ακολούθησε (1940-44), και λίγο μετά την απελευθέρω-
ση (1945), η λειτουργία της Σχολής και η διεξαγωγή των 
μαθημάτων γίνονταν σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
καθόριζε κάθε φορά το Υπουργείο Παιδείας, ανάλογα με 
τις πολεμικές και τις πολιτικές συνθήκες που επικρατού-
σαν στη χώρα μας και στον κόσμο ολόκληρο. Το σχολι-
κό έτος δεν άρχιζε πάντα τον Οκτώβριο και δεν έληγε 

τον Ιούνιο. Η διάρκεια, και η θέση του μέσα στο χρόνο 
δεν ήταν σταθερή. Ενδεικτικά αναφέρω δύο χαρακτηρι-
στικά γεγονότα: 

 Το ένα συνέβη όταν εγώ θα ήμουνα στην τρίτη τάξη 
(1941-42). Τότε, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν έγι-
ναν μαθήματα. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Για να 
μη μείνουν όμως όλοι οι μαθητές πίσω κατά ένα χρό-
νο, αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσουμε μόνο εξετά-
σεις (προαγωγικές), «ως κατ’ οίκον διδαχθέντες». Ήρ-
θαμε μια μέρα στη Θεσσαλονίκη (όσοι είχαμε μελετήσει, 
ο καθένας τα μαθήματα της τάξης του) και εξεταστήκα-
με για να περάσουμε στην επόμενη τάξη. Και αυτό έγινε 
μέσα σε ένα κλίμα φόβου και τρόμου. Ο πόλεμος συνε-
χιζόταν και εκείνες τις μέρες οι σειρήνες του συναγερ-
μού πολύ συχνά μας καλούσαν στα καταφύγια. Ο κίν-
δυνος από τους συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς 
στις πόλεις ήταν μεγάλος. Και όμως, κυρίως χάρη στην 
επιμονή και στο κουράγιο των γονέων μας, προχωρήσα-
με και δεν αφήσαμε να χαθεί ο χρόνος. 

 Σιγά-σιγά, και με την ευσυνειδησία των Καθηγητών 
μας, που ήξεραν καλύτερα από εμάς τι σημαίνει πόλε-
μος και ότι μπορεί να χαθεί ο πολύτιμος χρόνος και να 
μείνουμε αγράμματοι εξαιτίας του πολέμου, περάσαμε 
σχεδόν όλες τις τάξεις και μάλιστα με πολύ καλά απο-
τελέσματα. Εκείνα τα «καλά αποτελέσματα» μας έδω-
σαν τη δύναμη για να καταλάβουμε πολύ καλές θέσεις 
μέσα στην Κοινωνία και μας κάνουν τώρα να είμαστε 
υπερήφανοι για τη Σχολή μας και για τους Καθηγητές 
μας. Παρά τις όποιες δυσκολίες και τις ανώμαλες συν-
θήκες, εμείς μάθαμε πολλά, και κυρίως αποκτήσαμε 
εφόδια πνευματικά και ηθικά, που μας βοηθούν τώρα να 
αντιμετωπίζουμε την Κοινωνία με θάρρος, με αυτοπε-
ποίθηση και με αίσθημα ευθύνης, σαν καλοί πολίτες, κα-
λοί σύζυγοι και γονείς, καλοί συνάδελφοι και φίλοι. 

 Για όλα αυτά, οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
στους γονείς μας, στους δασκάλους μας, και στο Μο-
ναστήρι της Αγίας Αναστασίας, που μας φιλοξένησε και 
μας ανέθρεψε στην πιο κρίσιμη ηλικία, στην πιο κρίσι-
μη φάση της ζωής μας, και μάλιστα στα δύσκολα χρό-
νια της Κατοχής, τότε που όλα γύρω μας ήταν σκοτεινά 
και σιωπηλά, «γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε 
η σκλαβιά».  

 Το άλλο γεγονός συνέβη το 1946. Ο πόλεμος είχε τε-
λειώσει, η Ελλάδα ήταν πλέον ελεύθερη, αλλά οι συνέ-
πειες του πολέμου πολλές. Το «σχολικό έτος» τότε άρ-
χισε τον Ιανουάριο και έληξε τον Ιούνιο του ιδίου έτους, 
διήρκεσε δηλαδή μόνο 6 μήνες. Αυτό έγινε επειδή το 
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προηγούμενο σχολικό έτος είχε λήξει στο τέλος του 
1945. Από εκεί και πέρα άρχιζαν πάλι κανονικά οι τά-
ξεις τον Οκτώβριο και διαρκούσαν μέχρι τον Ιούνιο του 
επόμενου έτους.   

 Εγώ, για λόγους προσωπικούς και οικογενειακούς, 
έφυγα από το Μοναστήρι στο τέλος του 1945 και πήγα 
πάλι στο ίδιο Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, στο Β΄ Αρρέ-
νων, όπου φοίτησα τις δυο τελευταίες τάξεις. Γι αυτό είμαι 
και Αγιαναστασίτης (με πέντε χρόνια θητείας στη Σχολή 
της Αγίας Αναστασίας) και έχω δεσμούς φιλίας με τους 
συμμαθητές μου τους Αγιαναστασί-
τες, αλλά έχω συμμαθητές και φίλους 
και από το σχολείο μου της Θεσσαλο-
νίκης, στο οποίο φοίτησα στην πρώ-
τη και στις δυο τελευταίες τάξεις (Α, 
Ζ και Η) του οκτατάξιου Γυμνασίου.  

 Στο Μοναστήρι, η τάξη μας στην 
αρχή (1940-41) είχε 14 μαθητές. Στα 
επόμενα χρόνια, μερικοί έφυγαν από 
τη Σχολή και έτσι στα τελευταία δυο-
τρία χρόνια μείναμε 12. Οι άλλες τά-
ξεις όμως είχαν περισσότερα παιδιά. 
Συνολικά τότε όλο το σχολείο είχε 
περίπου 100 μαθητές. 

 Η ζωή στο Μοναστήρι ήταν καλή 
και μας άφησε πολύ ωραίες αναμνή-
σεις. Το καθημερινό πρόγραμμα ήταν 
ένας συνδυασμός του τυπικού του μο-
ναστηριού (καθημερινή προσέλευση 
στην Εκκλησία, πρωί και απόγευμα, 
κλπ.), του οικοτροφείου (προγραμ-
ματισμένα γεύματα, ύπνος, κλπ.), και 
του σχολείου (το πρωί μαθήματα, το 
απόγευμα μελέτη). Γενικά το πρόγραμμα ήταν ευχάρι-
στο και όχι κουραστικό.  Αν σκεφτεί κανείς και τις δύσκο-
λες συνθήκες που υπήρχαν αλλού λόγω του πολέμου και 
της Κατοχής, και που εμείς δεν τις αντιμετωπίζαμε άμεσα, 
τους δεσμούς φιλίας που αναπτύχτηκαν μεταξύ των συμ-
μαθητών αλλά και με τους καθηγητές μας, το όμορφο πε-
ριβάλλον, το κτιριακό συγκρότημα (Μοναστήρι, Σχολή, 
«Αρχονταρίκι» και εξωκκλήσια) και το φυσικό (καταπρά-
σινο βουνό με πανύψηλους βράχους και καταπληκτική 
θέα προς τον κάμπο και τα απέναντι βουνά), και την ηλι-
κία μας που μας έκαμνε να τα βλέπουμε όλα με περισσή 
αισιοδοξία, τότε εύκολα δικαιολογείται ο ενθουσιασμός 
με τον οποίο μιλούμε τώρα εμείς οι Αγιαναστασίτες, για 
τα χρόνια εκείνα τα παλιά, τα μαθητικά, τα ωραία.  

 Θα ήταν όμως παράλειψη, μεγάλη και ασυγχώρητη, 
αν δεν ανέφερα και το μεγάλο κέρδος που είχαμε σχε-
τικά με τα μαθήματα, την εκπαίδευση, την παιδεία μας, 
τη μόρφωσή μας. Είχαμε καλούς και ευσυνείδητους κα-
θηγητές, οι οποίοι μας μετέδωσαν όχι μόνο γνώσεις επι-
στημονικές και ιστορικές, αλλά και ήθος, και μας έμα-
θαν να εκτιμούμε το καλό, να αναγνωρίζουμε τη σωστή 
κοινωνική συμπεριφορά, να ζούμε γενικά σαν καλοί άν-
θρωποι και σωστοί πολίτες. Τους Καθηγητές μας, που 

εργάζονταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, τώρα 
τους ευγνωμονούμε, για όσα καλά μας προσέφεραν.      

 Θα κλείσω το σημείωμα αυτό με δυο περιστατικά 
που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας στο Μοναστήρι, αλλά 
και την παιδική νοοτροπία μας.  Μπροστά στο κτίριο 
της Σχολής υπήρχε (και υπάρχει ακόμα) ένας μικρός αν-
θόκηπος. Εκεί είχαμε, όσοι θέλαμε, από ένα μέρος «δικό 
μας», όπου ο καθένας φύτευε και φρόντιζε τα λουλού-
δια του. Η φροντίδα αυτή ήταν το τακτικό πότισμα, το 
σκάλισμα, και φυσικά το καθάρισμα του κήπου και του 

χώρου των λουλουδιών. Και έτσι, 
εκτός από τα μαθήματα, που θέλαμε 
να είμαστε «καλοί μαθητές», είχα-
με και τη φιλοδοξία να κάνουμε ένα 
ωραίο παρτέρι, με πολύχρωμα λου-
λούδια. Και πολύ συχνά βγαίναμε 
στο βουνό, όπου κυκλοφορούσαν 
και έβοσκαν τα ζώα του Μοναστη-
ριού, και μαζεύαμε στα καροτσάκια 
την απαραίτητη κοπριά για τα λου-
λούδια μας. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
εποχής που θυμάμαι είναι οι εξορ-
μήσεις που κάναμε στο βουνό για 
να μαζέψουμε ξύλα και να τα μετα-
φέρουμε στη Σχολή. Τότε το καλορι-
φέρ ήταν άγνωστο. Ευτυχώς υπήρ-
χαν οι σόμπες και το δάσος που είχε 
πολλά ξύλα. Επρεπε όμως κάποιος 
να τα φέρει στο Μοναστήρι.  Πηγαί-
ναμε, λοιπόν, ομάδες μαθητών στο 
δάσος και μαζεύαμε όσα ξύλα βρί-
σκαμε πεσμένα κάτω στο έδαφος. 

 Κάμναμε όμως και κάτι άλλο που μας έδινε περισ-
σότερη ποσότητα ξύλων, αλλά ήταν και ένα ωραίο παι-
γνίδι. Βρίσκαμε έναν ογκόλιθο (μεγάλη πέτρα) που μας 
φαινόταν έτοιμος να ξεκολλήσει από τον βράχο και 
τον σπρώχναμε, με τη βοήθεια μοχλών, στον κατήφο-
ρο. Το τι γινόταν τότε δεν περιγράφεται. Νόμιζε κανείς 
ότι γκρεμίζεται όλο το βουνό.  Ο θόρυβος και η σκόνη 
ξεπερνούσαν κάθε φαντασία. Αλλά η πτώση και η κα-
τρακύλα της πέτρας είχε κι ένα άλλο αποτέλεσμα: όπου 
συναντούσε κάποιο μικρό δέντρο που δεν είχε και βα-
θιές ρίζες το έριχνε, το ξερίζωνε και το παίρναμε ύστερα 
εμείς για τη σόμπα μας.  

 Αυτά και άλλα πολλά θυμάμαι και νοσταλγώ τα παι-
δικά μου χρόνια και τη μαθητική ζωή στο Μοναστήρι 
και χαίρομαι όταν βρίσκομαι με άλλους Αγιαναστασί-
τες συμμαθητές και μιλούμε για τη Σχολή μας, τη Σχολή 
της Αγίας Αναστασίας, για τους Καθηγητές μας, για τα 
όμορφα χρόνια που ζήσαμε μαζί.   

 Εύχομαι η Αγία Αναστασία και ο Άγιος Θεωνάς, 
όπως μας είχαν υπό την σκέπη τους τότε, παιδάκια / 
μαθητές, να μας προστατεύουν και τώρα και να μας βο-
ηθούν στη ζωή μας και στον δύσκολο δρόμο που πο-
ρευόμαστε. 

Από δεξιά: Ο Ηγούμενος της Σχολής Γρηγόριος και ο 
Κασσανδρείας Ειρηναίος
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ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. Αρχαιολόγος

Ἐλάχιστα εἶναι τὰ πρὸ τοῦ 1821 γνωστὰ ἔγγραφα, τὰ 
προερχόμενα ἀπὸ τὴν προεπαναστατικὴ γραμματεία τῆς 
ἐν Χαλκιδικῇ Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμα-
κολυτρίας. Ἴσως νὰ ὑπῆρχαν κάποια καὶ στὸ ἀρχεῖο τῆς 
Μονῆς, ἀλλὰ ἡ πυρπόλησή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸν 
Ἰούνιο τοῦ 1821 τὰ συμπαρέσυρε στὴν καταστροφή. 

Γνωρίζω μόνον τρία ἔγγραφα προερχόμενα ἀπὸ τὴν 
γραμματεία της: Τὰ δύο (τοῦ 1644 καὶ τοῦ 1652) φυ-
λάσσονται στὸν τομέα Ἀρχαῖα Ἔγγραφα, στὰ «Ρωσσικὰ 
Κρατικὰ Ἀρχεῖα», στὴν Μόσχα, καὶ ἀφοροῦν αἴτηση 
ἐγκρίσεως ζητείας ὑπὲρ τῆς Μονῆς. 
Τὸ τρίτο (τοῦ 1814) βρίσκεται στὴν 
κατοχὴ κατοίκου τῆς Γαλάτιστας καὶ 
ἀφορᾶ πώληση μοναστηριακοῦ ἀγροῦ 
εὑρισκομένου στὴν περιοχὴ «Σαπου-
ντζάδικα» τῆς Πανίκοβης.

Τὸ ἔγγραφο τοῦ 1814, πέραν τοῦ 
ἄλλου ἐνδιαφέροντος ποὺ παρου-
σιάζει γιὰ τὴν τοπικὴ ἱστορία, εἶναι 
σημαντικὸ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 
φέρει καὶ τὸ ἀποτύπωμα τῆς (ἐλά-
χιστα γνωστῆς) προεπαναστατικῆς 
σφραγῖδος τῆς Μονῆς. Ἐπί πλέον ὑπο-
γράφεται ἀπὸ τὸν ἱερομόναχο Μακά-
ριο, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ 
τὸν σφαγιασθέντα τὸ 1821 ἡγούμενο 
τῆς Μονῆς.

Ἡ σφραγίδα τοῦ ἐγγράφου μας 
ἔχει διάμετρο 42 χιλιοστὰ καὶ εἰκο-
νίζει (χαραγμένη) τὴν Ἁγία Ἀναστασία ὁλόσωμη, ὄρθια 
μετωπική, μπροστὰ ἀπὸ τοπίο μὲ κυπαρίσσια καὶ ἄλλα 
φυτά. Τὰ χέρια της εἶναι σὲ στάση δεήσεως· μὲ τὸ δεξιὸ 
κρατᾶ σταυρὸ μάρτυρος καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ φαρμακευ-
τικὴ φιάλη. Περιμετρικῶς ὑπάρχει χαραγμένη ἡ ἐπιγρα-
φή: ✚Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΗΤΡΙΑ 
Η ΕΝ ΤΟ ΩΡΗ ΚΗΜΕΝΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚ(ΗΣ). Ἡ σφραγίδα εἶναι ὅμοια (ἡ ἴδια;) μὲ τὴν ἀπο-
τυπωμένη στὸ ἔγγραφο τοῦ 1644, ἄν καὶ ἐκείνη, σύμφω-

να μὲ τὴν δημοσίευση τῆς Tchentsova, ἔχει διάμετρο 40 
χιλιοστά. 

Ἡ Tchentsova δημοσιεύει καὶ ἄλλη μία σφραγίδα τῆς 
Μονῆς, ἀπὸ ἔγγραφο τοῦ 1667, διαμέτρου 48 χιλ., μὲ 
τὴν ἐπιγραφή ✚ΒΟΥΛΟΤΙΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΗΤΡΙΑΣ ΠΛΗΣΙΩΝ ΜΕ-
ΓΑΛΟΠΟΛΕΟΣ ΘΕΣΣΑΟΛΝ(ί)ΚΗΣ. Στὸ μέσον εἰκο-
νίζεται ἡ Ἁγία ἐν προτομῇ, μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ μάρτυρος 
καὶ τὴν φαρμακευτικὴ φιάλη.  

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ γεωγραφικὸς προσδιο-
ρισμὸς τῆς θέσης τῆς Μονῆς: «ἡ ἐν τῷ 
ὄρει κειμένη πλησίον Θεσσαλονίκης». 
Τὸ ἀναφερόμενον «ὄρος» εἶναι τό «Με-
γάλο Βουνό» τῶν ἐγγράφων, τὰ ὁποῖα 
ἀναφέρονται στὴν θέση τῆς Μονῆς 
μὲ αὐτὸν τὸν τοπογραφικὸ προσδιο-
ρισμὸ ἤδη ἀπὸ τὸ 1546. Πρόκειται γιὰ 
τὸ βουνό, στὴν «ἀγκαλιά» τοῦ ὁποίου 
εἶναι κτισμένη ἡ Μονή, προστατευόμε-
νη ἀπὸ ἀνατολή, βορρᾶ καὶ δύση. Στὴν 
κορυφὴ τῆς δυτικῆς ἄκρης του εἶναι 
κτισμένο τὸ ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου 
Ἠλία καὶ ὁ τομέας αὐτὸς εἶναι γνωστὸς 
ὡς «Βούζιαρης», ἀναφερόμενος μὲ τὸ 
ὄνομα αὐτὸ ἤδη σὲ ἔγγραφο τοῦ 1300 
τῆς Μεγίστης Λαύρας.

Τόσον ὁ προσδιορισμός «Μεγάλο 
Βουνό», ὅσο καὶ τό «πλησίον Θεσσα-
λονίκης» φαίνεται νὰ καλύπτουν μία 

πατριδωνυμικὴ ἀδυναμία, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίσθηκε μὲ 
αὐτὴν τὴν ὁρολογία ἤδη σὲ πατριαρχικὸ ἔγγραφο τοῦ 
1565: «τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν μονὴν τῆς ἁγίας ἐνδόξου 
μεγαλομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακο-
λυτρίας, τῆς ἐν τῷ Μεγάλῳ βουνῷ κειμένης, πλησίον τῆς 
περιφανοῦς πόλεως Θεσσαλονίκης».

(Εὐχαριστῶ τὸν συνάδελφο Νῖκο Μερτζιμέκη γιὰ τὴν 
βοήθειά του στὴν προσέγγιση τῆς ρωσσικῆς βιβλιογρα-
φίας).

Η ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η παλαιά σφραγίδα
της Μονής της Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής

Τὸ ἀποτύπωμα τῆς παλαιᾶς σφραγῖδος 
τῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στὸ 

ἔγγραφο τοῦ 1814.

Η ανατολική πλευρά 
της Ιεράς Μονής 1927. 
(Αρχείο Μιχαήλ Θεμ. 
Καρτσιώτη)
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Στις αρχές του 16ου αιώνα ο άγιος Θεωνάς 
επανίδρυσε το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας, ανα-
καινίζοντας εκ βάθρων 
ένα παλαιότερο μονύ-
δριο, το οποίο η Παρά-
δοση ανάγει στα τέλη 
του 9ου αιώνα. Στο βίο 
του αγίου, που γράφτη-
κε τον 18ο αιώνα από 
τον όσιο Νικόδημο τον 
αγιορείτη, αναφέρεται 
ότι ο Θεωνάς και η συ-
νοδεία του, ερχόμενοι 
από το Άγιον Όρος, 
«ευρόντες το μοναστή-
ριον τούτο της Αγίας 
Αναστασίας, οπού ήτον 
τότε μονήδριον μικρό-
τατον, παλαιότατον και 
σεσαθρωμένον, ανήγει-
ραν εκ βάθρων και λίαν 
ικανά κελλία δια τους 
αδελφούς και χάριτι 
Χριστού εσυνάχθησαν έως εκατόν πεντήκοντα αδελφοί 
και απερνούσαν κοινοβιακήν ζωήν». Ο Θεωνάς έγινε 
αργότερα Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης, ενώ το μοναστήρι του συνέχισε 
να αυξάνεται σ’ όλη τη διάρκεια του 
16ου αιώνα. 

Οι διαδοχικές αυτές αυξήσεις της 
μονής που έλαβαν χώρα κατά την 
πρώτη περίπου εκατονταετία μετά 
τον άγιο Θεωνά, καθώς και οι κατο-
πινές επισκευές και προσθήκες που 
έδωσαν στο οικοδομικό συγκρότημα 
τη σημερινή του μορφή (ιδιαίτερα 
μετά την καταστροφή που υπέστη το 
1821), έρχονται διαδοχικά στο φως με 
τις έρευνες των τελευταίων 25 περί-
που χρόνων, στα πλαίσια των έργων 
που έχουν αναληφθεί για τη στερέω-
ση των κτιρίων, ύστερα από τις επίμο-
νες προσπάθειες του καθηγουμένου, 
σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μιλή-
του κκ. Αποστόλου. Την επιστημονική 

επίβλεψη των έργων ανέλαβε η 10η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, η οποία δραστηριοποιείται επίσης σε ένα 
πρόγραμμα για τη συντήρηση των παντοειδών κειμη-

λίων και έργων τέχνης 
του μοναστηριού και 
εκτελεί έργα στερέωσης 
που αυτό τον καιρό βρί-
σκονται σε εξέλιξη.   

Εκτός από το εντυ-
πωσιακό της κτιριακό 
συγκρότημα, στο οποίο 
θα αναφερθούμε λεπτο-
μερέστερα παρακάτω, 
η μονή διέθετε παλαιό-
τερα και ένα αξιόλογο 
κτιριακό δυναμικό στα 
μετόχια της, με εξέχον 
παράδειγμα το σωζόμε-
νο σήμερα οχυρωμένο 
μετόχι στα Κριτζια-
νά της Επανομής, που 
χρονολογείται από την 
εποχή του αγίου Θεωνά 
(εικ. 1). Αυτό το μονα-
δικής σημασίας μικρό 

συγκρότημα διασώθηκε και στερεώθηκε (πριν λίγες 
δεκαετίες) από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, ύστερα από μια ανεπιτυχή, 
καταστροφική επέμβαση που επιχεί-
ρησε την κατεδάφισή του. Στο 16ο  

αιώνα ιδρύθηκε πιθανότατα και το 
κατερειπωμένο σήμερα συγκρότημα 
της Αγίας Τριάδας, στους πρόποδες 
των υψωμάτων της μονής, κέντρο 
του παραγωγικού χώρου που εξέθρε-
ψε επί αιώνες το μοναστήρι. Τα ερεί-
πιά του και τα διάσπαρτα γύρω του 
κατάλοιπα του παραγωγικού χώρου, 
αξίζουν την πρέπουσα φροντίδα και 
τη διακριτική ανάδειξη μέσα στο φυ-
σικό τους περιβάλλον, πριν εξαφανι-
στούν εντελώς. 

Η συστηματική διερεύνηση του 
μοναστηριακού συγκροτήματος άρ-
χισε το 1991, όταν αποκαλύφθηκε το 
δυτικό τείχος του οχυρού περιβόλου 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Λ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αρχιτέκτων - Αναστηλωτής 

 Εικ. 1. Το μετόχι της Αγίας Αναστασίας στα Κριτζιανά της Επανομής, 
πριν από την ανεπιτυχή προσπάθεια για την κατεδάφισή του 

(φωτ. Θ. Παζαρά). 

Εικ. 2.   Από τις ανασκαφές στη δεύτερη 
στάθμη της νότιας πτέρυγας, πάνω από τα 

σταυροθόλια της κάλυψης του ισογείου. 
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*  *  *

και, μέσα από αυτό, τα υπολείμματα ενός σύνθετου μι-
κρού κτίσματος, το οποίο είναι κατά πάσα πιθανότητα 
λουτρό και μπορεί να χρονολογηθεί στον 16ο ή τον 17ο 
αιώνα. Αυτό το λουτρό, κτισμένο πάνω από τον θόλο 
του μοναστηριακού φούρνου για να θερμαίνεται άμεσα, 
πρέπει να ήταν μέρος του μοναστηριακού νοσοκομείου, 
το οποίο βρισκόταν, συνεπώς, εκεί γύρω, πιθανότατα 
στο δυτικό άκρο της νότιας πτέρυγας. Η νότια πτέρυγα, 
με ένα συνολικό μήκος περίπου 90 μέτρων (βλ. εικ. εξω-
φύλλου), είχε αναπτυχθεί σταδιακά (σε τέσσερις φάσεις, 
όπως έδειξε η έρευνα), αρχίζοντας από το ανατολικό της 
άκρο, η ισόγεια στάθμη του οποίου πρέπει να ανήκει στα 
χρόνια του αγίου Θεωνά. Οι υπερκείμενοι όροφοι της 
πτέρυγας ανοικοδομήθηκαν αρκετές φορές, το 1789, 
περί το 1815, το 1834 (μετά την καταστροφή του 1821) 
και περί το 1860. Οι έρευνες και οι ανασκαφές που έγιναν 
πάνω από τα σταυροθόλια κάλυψης του ισογείου (του 
16ου αιώνα) αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία των δια-
δοχικών αυτών τροποποιήσεων του κτιρίου (εικ. 2). Το 
1815 είχε επίσης αρχίσει, καθώς φαίνεται, ένα μεγάλο οι-
κοδομικό πρόγραμμα για επέκταση του περιβόλου προς 
βοράν, με την οικοδόμηση του εξωτερικού τείχους. Στο 
άνω μέρος του τείχους είχε προβλεφθεί και η κατασκευή 
των τζακιών και των παραθύρων των δωματίων της πτέ-

ρυγας, που επρόκειτο να ανεγερθεί αργότερα στο εσω-
τερικό του (βλ. εικ. οπισθοφύλλου). Η πτέρυγα, όμως, 
μάλλον δεν κατασκευάστηκε ποτέ, προφανώς λόγω 
των δυσχερειών που ακολούθησαν την καταστροφή του 
1821. Στην ανοικοδόμηση του μοναστηριού μετά την 
επανάσταση ανήκουν και τα περισσότερα από τα λοιπά 
κτίριά του. Το καθολικό έγινε το 1834, ενώ η τράπεζα 
είχε προηγηθεί κατά δύο περίπου χρόνια. Πάνω από το 
ανατολικό μέρος της τράπεζας υψώθηκε το κωδωνοστά-
σιο, ο τελευταίος όροφος του οποίου αποτελεί μία πολύ 
αξιόλογη ξυλόπηκτη κατασκευή με ξύλινο τρούλλο. 

Η συνέχιση των ερευνών στο μοναστηριακό συ-
γκρότημα αναμένεται ότι θα δώσει πολλά περισσό-
τερα στοιχεία για την αρχαιότερη ιστορία του. Η ημι-
υπόγεια στάθμη κάτω από την τράπεζα (επιχωμένη 
σήμερα) ανήκει στα έργα του 16ου – 17ου αιώνα, ενώ 
κάτω από το σημερινό καθολικό, δεν αποκλείεται να 
διατηρούνται μέσα στην επίχωση κάποια υπολείμ-
ματα από το παλιότερο (και μικρότερο μάλλον) κα-
θολικό της μονής. Έχουν επίσης εντοπιστεί και λίγα 
(προς το παρόν) στοιχεία που αφορούν σε χρόνους 
πριν από τον 16ο αιώνα, τα οποία φαίνεται ότι αρχί-
ζουν ίσως να μας εισάγουν στο βυζαντινό παρελθόν 
του χώρου. 

συνέχεια από σελίδα 9

 Ο Ειρηναίος, η μεγάλη αυτή εκκλησιαστική φυσι-
ογνωμία, όχι μόνο απάλλαξε τη Μονή από τα οικονο-
μικά της βάρη, αλλά δημιούργησε και πλεονάσματα 
τα οποία διέθεσε για την ίδρυση και λειτουργία της 
ομώνυμης Εκκλησιαστικής Σχολής. Στη Σχολή φοίτη-
σαν και αποφοίτησαν από 1919 (έναρξη λειτουργίας) 
έως το 1971 (αναστολή λειτουργίας)  460 μαθητές όχι 
μόνο (κυρίως) από τη Χαλκιδική και την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, αλλά και από το Εξωτερικό (Καππαδοκία, Αϊδί-
νιο, Ίμβρο, Λίβανο). Το 50% περίπου αυτών ήταν από 
τη Χαλκιδική, παιδιά πτωχών οικογενειών, που χάρις 
στη Μονή και τη Σχολή της Αγ. Αναστασίας, σπούδα-
σαν και υπηρέτησαν (αρκετοί υπηρετούν ακόμη) την 
κοινωνία σε διάφορες θέσεις, ως Μητροπολίτες, ιερείς, 
καθηγητές Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαιδεύσεως, Δη-
μοδιδάσκαλοι, δικαστικοί, στρατιωτικοί υπάλληλοι, 
επαγγελματίες κ.ά.

Αξίζει, νομίζω ν’ αναφερθούν οι Χαλκιδικιώτες καθη-
γητές Πανεπιστημίου  Ν. Ρόδιος (Ν. Μαρμαράς), Γενδή-
ρας Δημήτριος (Λειβάδι, που όπως και τα Πετροκέρασα 
ανήκαν την εποχή λειτουργίας της Σχολής στη Χαλκι-
δική), Κλεάνθης Βενετόπουλος (Λειβάδι), αλλά και οι 
από την υπόλοιπη Μακεδονία καταγόμενοι, Αθανάσιος 
Αγγελόπουλος,  Απ. Γκλαβίνας, Γρηγόριος Ζιάκας, Γ. 

Θεοδωρούδης, Χρήστος Λασκαρίδης.
 Πολύ μεγάλη ήταν, επίσης, η προσφορά της Σχολής 

στη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων με δασκάλους 
(η Σχολή λειτούργησε για πολλά χρόνια και ως Ιερο-
διδασκαλείο). Στην ιδιαίτερη πατρίδα του γράφοντος 
(Παλιούρι) από τους έξι δασκάλους κατά τα μαθητικά 
μου χρόνια, οι τέσσερις  ήταν απόφοιτοι της Αγ. Ανα-
στασίας.

 Τέλος, πρέπει να γίνει μνεία σ’ ένα ακόμη σπουδαίο 
τέκνο της Χαλκιδικής, που συνέδεσε το όνομά του με 
το μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας. Πρόκειται για τον 
αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, από τη Φούρκα, γιό 
δασκάλου από τη Βάβδο, που μετά τις σπουδές του στα 
Πολυτεχνεία Αθηνών και Μονάχου, εγκαταστάθηκε στη 
Θεσ/νίκη, όπου έλαμψαν οι επιστημονικές του ικανότη-
τες. Ο Παιονίδης άφησε λαμπρά κτήρια στη Χαλκιδική 
(διδακτήριο Αγ. Αναστασίας, Δημοτικό Σχολείο Πολυ-
γύρου) αλλά και στη Θεσ/νίκη (Νοσοκομείο Γ. Γεννη-
ματάς, Παπάφειο, Μητροπολιτικός Ναός Γρηγορίου του 
Παλαμά).

 Οι σχέσεις όμως και η προσφορά της Μονής προς τη 
Χαλκιδική δεν εξαντλούνται εδώ. Θα επανέλθουμε συ-
νεχίζοντας, πρώτα ο Θεός, σε προσεχές σημείωμά μας.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ.
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

2 Μαΐου 1905 

Την άνοιξη του έτους 1905, κατόπιν πρωτοβου-
λίας του Μακεδονικού κομιτάτου και με την υποστήριξη 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, δημιουργείται στη Βουλιαγ-
μένη Αττικής ειδικό κέντρο συγκρότησης και εκπαίδευσης 
των ανταρτικών σωμάτων που προορίζοντο για τη Μακε-
δονία.

Πρώτο σώμα, το οποίο πέρασε και εκπαιδεύτηκε στο 
κέντρο αυτό, ήταν το σώμα του οπλαρχηγού ΝΤΑΦΩ-
ΤΗ Ιωάννη.

Η συγκρότηση και η εκπαίδευση έγινε από τον υπολο-
χαγό ΜΑΖΑΡΑΚΗ Κων/νο, ο οποίος 
την εποχή εκείνη ευρίσκετο στην Αθή-
να. Το σώμα αποτελείτο από ογδό-
ντα άνδρες και προορίζετο για την 
περιοχή Νιγρίτας Σερρών. Το σώμα 
αυτό ακολούθησε και ο Ανθ/γός πε-
ζικού ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, 
ο οποίος θα αναλάμβανε την αρχηγία 
της περιοχής.

Αρχές Απριλίου το τμήμα του 
ΝΤΑΦΩΤΗ επιβιβάσθη σε ένα πλοίο 
από το λιμάνι της Βουλιαγμένης και 
κατά τα μέσα Απριλίου αποβιβάσθη-
κε στην παραλία του κόλπου ΟΡΦΑ-
ΝΟΥ “Στρυμονικός” κοντά στη ση-
μερινή παραλία των Κερδυλλίων.

Οι οδηγοί που είχαν ορισθεί από το 
Ελληνικό κέντρο της περιοχής, από 
φόβο δεν πήγαν να υποδεχθούν το 
σώμα και ως εκ τούτου ο ΝΤΑΦΩ-
ΤΗΣ αναγκάσθηκε να επιτάξει περί τα 
εβδομήκοντα υποζύγια (ημιόνους) από τους εκεί καρβου-
νιάρηδες και αφού φόρτωσε τον οπλισμό, πυρομαχικά και 
ιματισμό κινήθηκε προς το όρος Κερδύλλια.

Στο παλιό χωριό Κερδύλλια το σώμα προμηθεύτηκε 
τρόφιμα επί πληρωμή και άλλαξε τα μουλάρια των καρ-
βουνιάρηδων με ζώα των χωρικών. κινήθηκε εν συνεχεία 
προς την κορυφή των Κερδυλλίων και λημέριασε στην 
τοποθεσία “Τρεις κάμποι”.

Εν τω μεταξύ η παρουσία του σώματος προδόθηκε 
στις Τουρκικές αρχές των Σερρών από τους ίδιους τους 
καρβουνιάρηδες, που ήταν όπως και σε όλη τη Μακεδο-
νία νεοφερμένοι Βούλγαροι.

Οι Τούρκοι πληροφορηθέντες την παρουσία ενός τό-
σου μεγάλου σώματος καταθορυβήθηκαν και κίνησαν ενα-
ντίον του ισχυρά έφιππα καταδιωκτικά αποσπάσματα.

Την 25ην Απριλίου, τα τουρκικά αποσπάσματα κτύ-
πησαν το σώμα του ΝΤΑΦΩΤΗ στη θέση που λημέ-
ριασε “Τρεις κάμποι” βόρεια των Στεφανινών, με απο-
τέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνδρες και δύο να 
εξαφανισθούν. Από την πλευρά των Τούρκων υπολογί-
ζεται ότι είχαν σκοτωθεί περίπου εβδομήκοντα.

Μετά τη μάχη το σώμα Νταφώτη αναγκάσθηκε να 
στραφεί προς νότο και διά του χωριού Καβάκια “Λευ-
κούδα” και του διαδρόμου μεταξύ των λιμνών Κορώ-
νειας “Λαγκαδά” και Βόλβης, να κατευθυνθεί προς το 

χωριό Λειβάδι και από εκεί προς το 
μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, 
παρακολουθούμενο συνεχώς από 
τα τουρκικά καταδιωκτικά αποσπά-
σματα.

Όταν το σώμα του Νταφώτη ευ-
ρίσκετο στις χαράδρες, επάνω από 
το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, 
προσεβλήθη εκ νέου από τα τουρκι-
κά αποσπάσματα (3 Μαΐου 1905).

Την 2 Μαΐου 1905 κατέφθασε από 
τη Θεσσαλονίκη ο υπολοχαγός Δη-
μήτριος Κάκκαβος, ο οποίος υπη-
ρετούσε στο προξενείο Θες/νίκης 
και διεβίβασε εντολή στον Νταφώ-
τη, του προξένου Λάμπρου Κορο-
μηλά, το σώμα να κινηθεί το ταχύ-
τερο προς βορρά. Τούτο όμως δεν 
ήταν δυνατόν να επιτευχθεί, διότι οι 
τουρκικές δυνάμεις είχαν αποκλεί-
σει όλες τις διαβάσεις.

Η μάχη άρχισε το μεσημέρι στις 3 Μαΐου 1905 και 
κράτησε έως τις απογευματινές ώρες. Η μάχη ήταν σφο-
δρή και άνιση. Κατά τη διάρκεια της μάχης ο Νταφώτης 
λόγω εδάφους και με μικρή δύναμη ήταν σε πολύ μει-
ονεκτική θέση. Εν τω μεταξύ είχε ένδεκα νεκρούς συ-
ντρόφους του. Βλέποντας ο Νταφώτης ότι ο κλοιός πε-
ριεσφίγγετο και από στιγμή σε στιγμή ήταν δυνατόν να 
αποκοπεί η προς νότον διάβαση διαφυγή, και μη έχο-
ντας άλλη επιλογή, κατακερμάτισε τους άνδρες του σε 
μικρές ομάδες, για να καταστούν πιο ευέλικτες και να 
μπορούν να κινούνται ανετότερα, ώστε να αποφύγουν 
την επισήμανση και την καταδίωξη του τουρκικού στρα-
τού.

Ο Νταφώτης με το μεγαλύτερο μέρος του σώματος 
διέφυγε προς Θεσ/νίκη μέσω Βασιλικών, αφού οι κάτοι-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΓΟΥΛΙΑΣ
Υποστράτηγος Χωρ/κής Ε.Α.
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κοι τους περιέθαλψαν, τους έδωσαν ρούχα χωρικών και 
τους προώθησαν στη Θεσ/νίκη και από εκεί μερίμνη του 
προξενείου προωθήθηκαν προς Αθήνας.

Μία ομάς 10-12 ανδρών τις βραδινές ώρες της 3-5-
1905 έφθασε στο Γαλαρινό. Εκεί συνάντησε το Δημή-
τρη Καραμόσχο, από τον οποίο ζήτησαν να τους πλη-
ροφορήσει εάν οι κάτοικοι του χωριού είναι χριστιανοί ή 
τούρκοι. Όταν πληροφορήθηκαν ότι το χωριό ήταν χρι-
στιανικό, ζήτησαν να τους οδηγήσει στο σπίτι του παπά. 
Συμπτωματικά το σπίτι του παπά ήταν δίπλα στο σπίτι 
του Καραμόσχου.

Όταν ειδοποιήθη ο παπάς – Μόσχος Γαβριήλ – χωρίς 
να χάσει την ψυχραιμία του, κατέ-
βηκε κάτω άνοιξε την εξώπορτα και 
τους οδήγησε στον αυλόγυρο του 
σπιτιού του.

Ο επικεφαλής των ανδρών ζήτη-
σε λίγα τρόφιμα και να τους διαθέ-
σει ένα έμπιστο οδηγό για να τους 
οδηγήσει προς τα παράλια της Νοτί-
ου Χαλκιδικής. Ο παπάς αφού τους 
εφοδίασε με τα απαραίτητα τρόφι-
μα τους έδωσε ως οδηγούς τον επί 
θυγατρί γαμβρό του Ιωάννη Μου-
στάκα και τον ανεψιό του Εγγλέζο 
Χαράλαμπο, καταγομένους από το 
χωριό Κρήνη και οι οποίοι ευρίσκο-
ντο στο Γαλαρινό, λόγω της πανή-
γυρης του Αγίου Αθανασίου (2 Μα-
ΐου).

Όταν έφθασαν έξω από την Κρή-
νη, ο Μουστάκας ήλθε σε επαφή με 
τους προεστούς του χωριού και εκεί-
νοι απεφάσισαν να στείλουν στη Θεσ/νίκη τον συγχω-
ριανό του Κόπανο, ο οποίος ήλθε σε επαφή με τον υπο-
λοχαγό Κάκκαβο. Μετά ταύτα οι άνδρες μεταμφιεσμένοι 
σε χωρικούς οδηγήθηκαν στη Θεσ/νίκη και μέσω προξε-
νείου προωθήθηκαν στην Αθήνα.

Στη μάχη της Αγίας Αναστασίας έλαβαν μέρος και οι 
Γεώργιος Πλούσιος και Δημήτριος Μαλάκας από τη Γα-
λάτιστα. Ο μεν Μαλάκας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια 
της μάχης, ο δε Πλούσιος με άλλους τρεις συντρόφους 
του, οι οποίοι μετά τη μάχη εκρύπτοντο στις απρόσιτες 
χαράδρες επάνω από το μοναστήρι, πλησίον του ησυ-
χαστηρίου του Αγίου Θεωνά, συνελήφθησαν από τον 
τούρκικο στρατό, κλείσθηκαν στις φυλακές της Θεσ/νί-
κης, απ΄όπου αφέθησαν ελεύθεροι μετά την επικράτηση  
του κινήματος των νεοτούρκων 1908.

Το κεντρικό κομιτάτο στην περίπτωση αυτή, όπως 
και σε άλλες δυο περιπτώσεις, διέπραξε σφάλμα τακτι-
κής αποστέλλοντας για ανταρτική δράση τόσο πολυά-
ριθμο σώμα, μολονότι στις οδηγίες του προς άλλα σώ-
ματα, και μάλιστα προς το Γενικό αρχηγό των σωμάτων 
βιλαετίου μοναστηρίου καπετάν Βάρδα συνιστούσε να 
αποφεύγεται η χρησιμοποίηση σωμάτων με μεγάλη δύ-
ναμη.

Ο Ιωάννης Νταφώτης κατήγητο από την Κρήτη. 

Ήταν υπαξιωματικός του ιππικού στον Ελληνικό στρα-
τό, λόγω όμως πειθαρχικών παραπτωμάτων απελύθη. 
εν συνεχεία μετέβη στην Αίγυπτο και εκεί υπηρέτησε 
στη Λεγεώνα των Ξένων. Κατά την Κρητική επανάστα-
ση του 1896 γύρισε στην Κρήτη και πολέμησε γενναία 
στην περιοχή Αρχάνες. Μετά ταύτα δε μετέσχε στον Ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1987. Μετά τη λήξη του πο-
λέμου εκείνου παραπέφθηκε στο δικαστήριο για το πα-
λιό παράπτωμα αλλά αθωώθηκε λόγω της πολεμικής 
του δράσης.

Εν συνεχεία ξενιτεύθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αι-
γύπτου, διορισθείς στη Γαλλική εταιρεία του Σουέζ. 

Όταν άρχισε ο Μακεδονικός Αγώ-
νας, ο ανήσυχος εκείνος πατριώτης, 
αφού συγκέντρωσε από τους ομογε-
νείς της Αιγύπτου 100 χιλιάδες φρά-
γκα, ήρθε στην Αθήνα το 1903 για 
να οργανώσει ανταρτικό σώμα και 
να αγωνισθεί στην Μακεδονία. Τότε 
δεν εγκρίθηκε το αίτημα του από 
την Ελληνική κυβέρνηση. Η επιθυ-
μία του εκπληρώθηκε το 1905.

Η αποτυχία του σώματος Νταφώ-
τη Ιωάννη απεδόθη στον Αρχηγό, κα-
ταλογίζοντας άγνοια πραγμάτων και 
απερισκεψία.. Συνήθως, ύστερα από 
κάθε στρατιωτικό ατύχημα, αναζητεί-
ται ένας υπεύθυνος που φορτώνεται 
ολόκληρο το βάρος της ευθύνης για 
την αποτυχία.

Η ατυχία του σώματος Νταφώτη 
φορτώθηκε στον αρχηγό του.  Υπάρ-
χει όμως μια αδικία. Ανεξάρτητα από 

το φιλόδοξο του χαρακτήρος του Νταφώτη, εκείνος έκα-
νε κάθε τι δυνατό για να πετύχει η αποστολή του σώμα-
τος. Το οδήγησε σωστά, μολονότι δεν είχε οδηγούς, διά-
λεξε χώρους σταθμεύσεως και πεδία μαχών κατάλληλα, 
ακολουθούσε ορθούς κανόνες τακτικής στις μάχες και 
τέλος αγωνίσθηκε ο ίδιος, σε όλες τις περιοχές,  ΓΕΝ-
ΝΑΙΑ. Η ατυχία του σώματος οφείλεται κυρίως στην 
έλλειψη εσωτερικής οργανώσεως στην περιοχή της δρά-
σεως. Οδηγοί δεν εμφανίσθηκαν όταν αποβιβάσθηκε, οι 
κάτοικοι μολονότι καλοί Έλληνες φοβούνταν να τον βο-
ηθήσουν. Βούλγαροι πράκτορες πρόδιδαν τις κινήσεις, 
οι οδηγίες του κέντρου τον υποχρέωναν να αποφεύγει 
τις συγκρούσεις με τον τουρκικό στρατό.

Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν να επιζήσει το σώμα; Στον 
γενναίο αρχηγό Ιωάννη Νταφώτη αξίζει κάθε τιμή.

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος Θεσ/νίκης “Ο ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ” στο μνημείο του καπετάν Χάψα που ανήγει-
ρε, όσα οστά των Μακεδονομάχων εφυλάσσοντο στην 
Αγία Αναστασία, τα μετέφερε και τα τοποθέτησε σε ειδι-
κό οστεοφυλάκιο.

Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι του χωριού του κα-
πετάν Νταφώτη ανήγειραν σχετικό μνημείο, το οποίο 
είναι τοποθετημένο στην Ανατολική, κύρια είσοδο της 
Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

«Tους προγόνους μιμηθήτε, 
Ω Γραικοί ανδρειωμένοι, 
K’ είπατ’ όλοι ενωμένοι: 
«Έως πότ’ η τυραννία; 

ZHTΩ H EΛEYΘEPIA!»

Άσμα Πολεμιστήριον 1800, 
Ανώνυμο έργο του Αδαμάντιου Κοραή

Για τους Νεοέλληνες η 25η Μαρτίου είναι η μέρα της 
αφύπνισης των Ελλήνων από τη μακραίωνη σκλαβιά, 
αλλά και η ώρα του Ευαγγελισμού, της θεϊκής σύλλη-
ψης και του θείου δράματος για την ανόρθωση του Αν-
θρώπου. Σηματοδοτεί την ευλογημένη σύμπτωση της 
απελευθέρωσης από την τυραννική δουλεία με τον απε-
γκλωβισμό από την επίγεια φυλακή μας, την αποτίνα-
ξη της απραξίας και την υλοποίηση της υποθήκης του 
ωραίου και του υψηλού. Καντήλι αναμμένο στο κρυφό 
παρεκκλήσι της ψυχής μας είναι η 25η Μαρτίου που μας 
υπενθυμίζει διαρκώς το χρέος προς τους αφανείς και 
επώνυμους ήρωες του 1821.

Παρακάμπτοντας συνειδητά τον ανεπανάληπτο 
ηρωικό χαρακτήρα της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, 
θα εστιάσω τις λίγες σκέψεις μου στη διαλυτική δύνα-
μη της διχόνοιας που λίγο έλειψε να στοιχίσει την επιτυ-
χή έκβαση του Αγώνα. Ίσως η διαπίστωση πως η Ιστορία 
διδάσκει συνοδευόμενη από διάθεση αυτοκριτικής λει-
τουργήσει αποτρεπτικά για τη σημερινή γκρίζα πραγμα-
τικότητα που βιώνουμε.

Η Ελλάδα στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές 
διέτρεξε τον κίνδυνο του αφανισμού, εξαιτίας της διχόνοι-
ας και της αρρωστημένης αρχομανίας των ηγετών της.

Ο μεγάλος Όμηρος περιγράφει στην Ιλιάδα τη σφο-
δρή διαμάχη των κορυφαίων ηγητόρων, Αγαμέμνονα 
και Αχιλλέα, που η αδιαλλαξία τους οδήγησε στον απο-
προσανατολισμό του στόχου τους. Κι αυτή η διαμάχη 
«Μύρι(α) Αχαιοίς άλγε(α) έθηκε». Ο Ευρυβιάδης και ο 
Δημάρατος είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις ατόμων που για 
απόκτηση εύνοιας και προσωπικής υπεροχής αδιαφό-
ρησαν για το κοινό συμφέρον. Η αίσθηση άλλωστε της 
υπεροπλίας και η τάση για επιβολή οδήγησαν στον Πε-
λοποννησιακό Πόλεμο. Είναι επίσης γνωστό πόσο κό-
στισε στον Μεσαίωνα η συστηματική και εκ των ένδον 
διάβρωση της κρατικής δύναμης. Στη νεότερη ιστορία 
τα ίδια πάλι λάθη οδήγησαν σε αδιέξοδο.

Η φοβερή διαμάχη των ετών 1823-1824 έφερε την 
Επανάσταση στο χείλος της καταστροφής και χρειάστη-
κε η ευτυχής συγκυρία κάποιων εξαιρετικά ευνοϊκών πε-
ριστάσεων για να μην ματαιωθεί για μια ακόμα φορά το 
όνειρο τόσων γενεών.

Λίγο αργότερα, ο παράλογος και εξοντωτικός αντα-
γωνισμός, προέκταση της κομματικής αναρχίας, έθεσε 
σε δοκιμασία την ύπαρξη του αυτοδημιούργητου κρά-
τους. Ο Σοφοκλής στις δραματουργικές του μυθοπλα-
σίες εξορκίζει με απέχθεια το σαράκι της διχοστασίας 
(«Αναρχίας μείζον ουκ έστιν κακόν»), υπερθεματίζοντας 
πως η αναρχία είναι η απαρχή πολλών δεινών.

Ευτυχώς που οι καταστρεπτικές αυτές συμπεριφορές 
είχαν το αντιστάθμισμά τους, δηλαδή στιγμές εθνικού 
μεγαλείου, όταν σύσσωμο το έθνος, λαός και ηγεσία, 
σφυρηλατούσαν με την ομαδική τους θυσία το πεπρω-
μένο τους (1821-1827, 1912-1913, 1940-1941).

Αυτές οι διαπιστώσεις έρχονται στο νου με την ευκαι-
ρία της επετείου της Μεγάλης Επανάστασης του 1821.

Η επιτυχής έκβαση του ανεπανάληπτου αυτού θαύ-
ματος δεν πρέπει να αποδίδεται στις προσπάθειες και 
τον αγώνα λίγων ανθρώπων. Πρέπει να γίνει συνείδη-
ση πως ήταν αποτέλεσμα ομαδικής σύμπνοιας των Ελ-
λήνων. Υπήρξαν βέβαια συμπτώματα διαίρεσης και απο-
δυνάμωσης. Αυτά όμως δεν μπορούν να διαψεύσουν την 
αλήθεια, ότι ο διακαής, διαρκής, πολυμέτωπος και συλ-
λογικός αγώνας οδήγησε στο ποθητό αποτέλεσμα.

Έτσι κάθε κομμάτι της ελληνικής γης έχει να αναδεί-
ξει λαμπρά δείγματα αυτοθυσίας, προσφοράς, εθνικού 
μεγαλείου και ολοκαυτώματος.

Η Πελοπόννησος : Τα Δερβενάκια, το Μανιάκι, τη 
Σφακτηρία. Η Ρούμελη : Το Μεσολόγγι, την Αλαμάνα, 
τη Γραβιά. Η Θεσσαλία : Τον Ασπροπόταμο, τη Μαγνη-
σία. Η Ήπειρος : Το Σούλι, τους Καλαρύτες. Η Μακε-
δονία : τη Νάουσα και την Κασσάνδρα. Η Θράκη : Την 
Αδριανούπολη και την Κων/πολη. Η Μ.Ασία : Τις Κυδω-
νιές, τα Μοσχονήσια και τη Σμύρνη. Το Αιγαίο : Τη Χίο, 
τα Ψαρά, την Κάσο. Η Ανατολική Μεσόγειος : Την Κρή-
τη και την Κύπρο.

Στα σκλαβοπάζαρα της Κων/πολης, της Σμύρνης 
και της Αλεξάνδρειας οι αιχμάλωτοι σμίγανε τα δάκρυά 
τους και την αβάσταχτη νοσταλγία για επιστροφή στην 
ελευθερωμένη Ελλάδα.

Οι εκατόμβες νεκρών, οι ηρωικές πράξεις που ξεπερ-
νούσαν τα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής και 

(Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου)

ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος-Ποιητής

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΜΕΙΣ
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οι κοινές θυσίες αίματος ίσως να μην ήταν αρκετές για 
να στεφθούν με επιτυχία οι αγώνες χωρίς την οικονομι-
κή συνδρομή και στήριξη του παράτολμου εγχειρήμα-
τος.

Το παράδειγμα της οικονομικής αιμοδοσίας, παρά-
δειγμα και για τους σημερινούς κατέχοντες, μας το δί-
νουν ο επαναστατημένος ελληνισμός των εμπόρων 
στην αλλοδαπή και όσων ήταν υπό ξένη κατοχή εύπο-
ρων Ελλήνων, των πρόκριτων στα νησιά, των προεστών 
στα χωριά, των εργατών, των αγρο-
τών, των ομογενών της Ιταλίας, της 
Αυστρίας, της Ρωσίας.  Αίσθηση του 
κατεπείγοντος συνέγειρε το τραυ-
ματισμένο φιλότιμό τους και όλοι 
μαζί, χωρίς τη χρονοβόρα διαδικα-
σία της μακρόχρονης προσυνεννό-
ησης, στήσανε γέφυρες ελπίδας και 
για πρώτη φορά αχνοφάνηκε το χά-
ραμα της νίκης.

Σήμερα που κινδυνεύουμε να 
πνιγούμε στα απόνερα των οικονο-
μικών σκανδάλων είναι επιτακτική η 
ανάγκη λαός και ηγεσία να συμπο-
ρευθούν χωρίς κομματικές ταμπέλες 
και διχαστικά διλήμματα. Η Μακρυ-
γιάννεια προτροπή ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 
ΕΜΕΙΣ και όχι στο εγώ, συμπύκνω-
ση της ματωμένης εμπειρίας του, εί-
ναι μονόδρομος. Ο Σολωμός, όσο 
ποτέ επίκαιρος, συνοψίζει την προ-
σωπική  του πικρία με επικριτική και 
διδακτική διάθεση στους κατηγορηματικούς του στίχους 
«Αν μισούνται ανάμεσό τους / δεν τους πρέπει ελευθεριά».

Όσες φορές το έθνος λειτούργησε συλλογικά πέτυ-
χε το ακατόρθωτο, γιατι η φυλή μας περικλείει τόση δύ-
ναμη, που αδιάσπαστη μπορεί να αλλάξει τη ροή των 
πραγμάτων. Η εθνικής εμβέλειας ενεργός παρουσία των 
Ελλήνων συνετέλεσε στη σωματική και ψυχική ενθάρ-
ρυνση των μέχρι τότε καταπιεσμένων ραγιάδων. Ο πό-
νος που η βαριά πατημασιά του τυράννου τον κρατού-
σε κρυφό, έγινε κεραυνός και κατάρα και οι οιμωγές των 
δεινοπαθούντων σίφουνας και πληγωμένα θεριά. Δυ-
στυχώς όμως μόνο οι κρίσιμες στιγμές θέτουν στο περι-

θώριο την ατομοκρατική μας αντίληψη.
Ο μεγάλος Περικλής συνοψίζει την προσωπική του 

πολιτική στάση για την σπουδαιότητα της συλλογικής 
ευημερίας με την επισήμανση : 

«ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην 
ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπρα-
γοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην.» 

(Γιατί θεωρώ πως όταν η πόλη στο σύνολό της βρί-
σκεται σε κατάσταση ανόρθωσης, παρέχει περισσότερες 

ωφέλειες στους πολίτες της, παρά 
όταν ο καθένας χωριστά ευημερεί, 
ενώ το σύνολο δυστυχεί). Επίκαιρος 
ο λόγος του Θουκυδίδη και επικριτι-
κός για την ανισομερή κατανομή του 
πλούτου.

Η μνήμη είναι συνοδό στοιχείο της 
ζωής μας. Το πιο ισχυρό ίσως κίνητρο 
για αυτοβελτίωση. Από την ιστορική 
πορεία του έθνους μας, ας κρατήσου-
με τη λαϊκή αντίληψη ότι οι Έλληνες 
ήταν αθάνατοι, θεόρατοι, πολλές πή-
χες το μπόι, ψηλοί σαν λεύκες. Τα χέ-
ρια τους μακριά, δασιά τα γένια τους 
κι η δύναμή τους ακατάβλητη.

Με τη χαμένη αίσθηση του ισχυ-
ρού ας επανακτήσουμε το γερμένο 
μας φιλότιμο και μονιασμένοι ας πο-
ρευτούμε το δύσκολο δρόμο της απο-
κατάστασης. Το οφείλουμε στους 
προγόνους μας, στην επαναστατημέ-

νη συνείδηση των Ελλήνων του 1821.
Τα σκονισμένα πορτρέτα των ηρώων στις σχολικές 

αίθουσες μόνιμα μας συντροφεύουν. Τα αγέρωχα και 
στοχαστικά βλέμματά τους διαπερνούν το χρόνο και 
επίμονα μας θυμίζουν τους αγώνες τους, μα και το σα-
ράκι της διχόνοιας που οδηγεί στη γενοκτονία. Η αρι-
στοτελική γνωμική διατύπωση «Δει γαρ τον νόμον άρ-
χειν πάντων» ( πρέπει ο νόμος να είναι ρυθμιστής όλων) 
μας υπενθυμίζει ρητά πως σε μια ευνομούμενη κοινωνία 
μόνο η πειθαρχία στους θεσπισμένους νόμους εξασφα-
λίζει την ειρηνική συμβίωση των πολιτών και δεν επι-
τρέπει τις όποιες εξωσυνταγματικές παρεκκλίσεις. «Από 
ομονοίας τα μεγάλα έργα» λοιπόν.

Πλατεία ηρώων

Όταν η νύχτα
τις αισθήσεις μας νεκρώνει 
στην «πλατεία ηρώων»
κάτι μικροί, μαρμάρινοι άνθρωποι
ζωντανεύουν.
Κι ακούγονται, χαμηλόφωνα, λέξεις
όπως χρέος, φιλότιμο, συνέπεια

που η ανθρώπινη συνάφεια τις ευτελίζει.
Αιχμηροί κρύσταλλοι
οι αιμάτινοι κόμβοι των δακρύων τους
χαράσσουν τις υποθήκες.
Το πρωί ντυμένοι
τη σοβαρότητα των προτομών
δανείζουν τα ονόματα τους στην ιστορία.

Ι. Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
(από την ποητική συλλογή«Άρωμα και λέξη»

Ο στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης
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Η Επανάσταση της Χαλκιδικής του 1821  
με τη μεγάλη διάρκεια της και με τις μεγάλες αναστα-
τώσεις και καταστροφές, που προκάλεσε σ΄όλη τη Χαλ-
κιδική,  ήταν αναμφισβήτητα ένα μεγάλο ιστορικό γε-
γονός εθνικών διαστάσεων, μεγάλης στρατιωτικής και 
σημειολογικής σημασίας τότε και σήμερα, διότι απέδειξε 
κατά μη αμφισβητούμενο τρόπο, ότι

1. Η μεγάλη εθνική προσπάθεια του 1821 δεν ήταν ένα 
μεμονωμένο γεγονός της νοτίου Ελλάδος και των νησιών 
της περιοχής, αλλά ένας γενικότερος πανελλήνιος ξεση-
κωμός από το Νότο μέχρι το Βορρά, όλης της Ελλάδος. 

2. Η επανάσταση της Χαλκιδικής ήταν μία αυθόρ-
μητη πατριωτική εκδήλωση. Εκδηλώθηκε  ταυτόχρονα 
με τις άλλες περιοχές του Νότου. Ηταν ένας ξεσηκωμός 
του ντόπιου πληθυσμού, χωρίς παραινέσεις ή άλλα κί-
νητρα. Ο πληθυσμός ανταποκρίθηκε αυθόρμητα στο 
επαναστατικό κάλεσμα της Αρχής και μόνο και τίποτε 
άλλο. Είχε δε Αρχηγό και Πολέμαρχο τον τραπεζίτη 
Εμμ. Παπά, ο οποίος είχε επιλεγεί γιά τη θέση αυτή από 
τον Δημ. Υψηλάντη, τον τότε Γενικό Αρχηγό της Επα-
νάστασης. 

3. Με την επανάσταση αυτή, λόγω της εγγύτητας 
της Χαλκιδικής με το κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, καθηλώθηκε στη Βόρειο Ελλάδα, το πρώτο χρό-
νο της Ελληνικής Επανάστασης, μία μεγάλη τουρκική 
στρατιά, όλο το τότε διαθέσιμο στρατιωτικό δυναμικό 
του Δυνάστη και περιορίστηκε έτσι ουσιωδώς η τουρκι-
κή στρατιωτική παρουσία στις νοτιότερες επαναστατη-
μένες περιοχές προς όφελος της ελληνικής πλευράς.

Βεβαίως πλην της Χαλκιδικής, αλλά τον επόμενο 
χρόνο, το 1822, επαναστάτησαν και άλλες περιοχές της 
Βορείου Ελλάδος, αλλά στις επαναστάσεις αυτές βλέ-
πουμε άλλες διαδικασίες. Βλέπουμε παρεμβάσεις και 
προτροπές ισχυρών παραγόντων της περιοχής, που επι-
τάχυναν τις εξελίξεις. 

Στη Χαλκιδική δεν έχουμε επώνυμους τοπικούς πα-
ράγοντες των γεγονότων αλλά μόνο ένα κάλεσμα της 
επίσημης επαναστατικής Αρχής, της Φιλικής Εταιρείας,  
στο οποίο ανταποκρίθηκαν αμέσως οι κάτοικοι και τί-
ποτε άλλο. Eτσι απλά και αυθόρμητα ξεσηκώθηκαν οι 
Χαλκιδικιώτες και αυτοί υπέστησαν πρώτοι το πρώτο 
ολοκαύτωμα του ελληνισμού

Παρ΄όλα αυτά η Επανάσταση της Χαλκιδικής βρί-
σκεται, κατ΄ουσίαν, στην αφάνεια της εθνικής μνήμης. 
Σ΄αυτό έχουμε και τη μαρτυρία του μεγάλου Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου(1).

Βεβαίως τώρα τελευταία είχαμε μία μεγάλη, πολύ 
μεγάλη εξέλιξη. Είχαμε την ανέγερση ενός μεγαλοπρε-
πούς μνημείου - του μεγαλοπρεπέστερου μνημείου του 
Αγώνα του ΄21 - στην περιοχή των Βασιλικών, που έγινε 
με πρωτοβουλία του Παγχαλκιδικού Σύλλογου Θεσσα-
λονίκης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που μας θυμίζει και θα 
μας θυμίζει την επανάσταση της Χαλκιδικής του 1821 
σε τοπικό προς το παρόν επίπεδο. Εστω και αυτό. Ηταν 
μία μεγάλη εξέλιξη. Το όλο θέμα κινδύνευε να ξεχαστεί 
στο σύνολό του.

Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε σε τι οφείλεται η έλ-
λειψη αυτή εθνικής μνήμης.

Η Επανάσταση της Χαλκιδικής δεν έμεινε απαρατή-
ρητη στην εποχή της. Ηταν το πρώτο ολοκαύτωμα του 
Αγώνα. Πολλοί έλληνες σπεύσανε σε βοήθεια και πολ-
λές περιοχές φιλοξένησαν τους καταδιωκόμενους χαλ-
κιδικιώτες. Πλήν όμως ήταν πολύ ενωρίς, ήταν το πρώτο 
ολοκαύτωμα του Αγώνα, γιά να αφυπνισθεί η διεθνής 
κοινή γνώμη και για να εμφανισθεί κάποιος Delakroix 
να υμνήσει τα γεγονότα, να μη ξεχαστούν και να μεί-
νουν στη μνήμη του Εθνους.

Μας δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία να διαπιστώ-
σουμε, ότι η έλλειψη αυτή εθνικής μνήμης δεν είναι 
ένα πρόσφατο φαινόμενο. Είναι πολύ παλαιότερο. Θα 
μπορούσαμε να πούμε, ότι το βλέπουμε ακόμη και στην 
πρώτη περίοδο, στην αρχή της Επανάστασης του 1821 
και φαίνεται, ότι η αποσιώπηση αυτή ήταν τότε σκόπιμη 
από πολιτικές και άλλες ανάγκες εκείνων των ημερών.

Κανείς δεν φρόντισε να κρατηθεί ζωντανό το αξιό-
λογο αυτό - από κάθε πλευρά – γεγονός της Επανάστα-
σης της Χαλκιδικής. 

Ο αρχηγός της Επανάστασης της Χαλκιδικής, ο Εμμ. 
Παπάς πέθανε πρόωρα, τιμήθηκε όμως κατά την ταφή 
του στην Υδρα.  

Αλλά απ΄εκεί και πέραν όμως απολύτως τίποτε. Από-
λυτη σιγή μέσα στην αγγλόφιλη Υδρα και αλλού

Πρόσφατα μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε 
το μεγάλο Ιστορικό έργο του George Finley η ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ κατά με-
τάφραση του μεγάλου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και 
με δαπάνες εκτύπωσης του Ιδρύματος της Βουλής των 
Ελλήνων

Πρόκειται για ένα μεγάλο κλασσικό έργο και δεν 
υπάρχει ιστορικός, που διαπραγματεύεται θέματα της 
Επανάστασης του 1821 και να μη μνημονεύει, με τον ένα 
ή άλλο τρόπο, το βιβλίο αυτό.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21 ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. 
 Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Ο GEorGE FInlEy.

Μία πολιτικοϊστορική προσέγγιση του θέματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. 
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Ο G. Finley ήταν άγγλος, ο οποίος εγκατέλειψε τις 
πανεπιστημιακές του σπουδές και συνόδεψε το λόρδο 
Βύρωνα κατά την έλευση του στο Μεσολόγγι, περί το 
1823. 

Είναι δε γνωστό, ότι ο λόρδος Βύρων υπήρξε ο μεγά-
λος θεμελιωτής της αγγλικής παρουσίας στον ελλαδικό 
χώρο. 

Ο δε G. Finley, μετά το θάνατο του Βύρωνα, έμεινε 
μονίμως στην Ελλάδα, εργαζόμενος τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του ως απλός αγρότης και πέθανε πάμφτωχος.

Ο G. Finley δεν βρίσκονταν στην Ελλάδα, όταν συ-
νέβησαν τα γεγονότα στη Χαλκιδική. Kατά συνέπεια ο 
G. Finley πρέπει να περιέγραψε τα γεγονότα της Χαλκι-
δικής, όπως αυτά παρουσιάζονταν τότε στην περιρρέου-
σα ατμόσφαιρα του περιβάλλοντός του. Οι εφημερίδες 
ήταν λίγες και οι πολεμικοί ανταποκριτές άγνωστοι.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο G. Finley στο βιβλίο του ( 
Α΄τόμος, σελ.248) 

+ δεν περιλαμβάνει την 
Επανάσταση της Χαλκιδικής 
στο Κεφάλαιο Γ΄ του Βιβλίου 
του  Η έκρηξις της Επανα-
στάσεως εν Ελλάδι, καίτοι η 
Επανάσταση στη Χαλκιδική 
άρχισε ενόπλως στις 16 Μαί-
ου 1821, όταν η Υδρα προ-
σεχώρησε στην Επανάσταση 
στις 16 Απριλιου 1821 = με 
ισχυρή παρέμβαση του με-
τέπειτα δολοφονηθέντος Οι-
κονόμου - και αργότερα στις 
24 Μαίου 1821 οι κάτοικοι 
του Μεσολογγίου προσεχώ-
ρησαν και αυτοί επίσης στην 
Επανάσταση. 

+ Οι εκδηλώσεις λοιπόν της προσχώρησης  της 
Υδρας και του Μεσολογγίου στην Επανάσταση απο-
τελούσαν, κατά τον G. Finley, σπουδαία γεγονότα της 
έναρξης του Μεγάλου Αγώνα και έπρεπε να ενταχθούν 
στο Κεφάλαιο Γ΄  Η έκρηξις της Επαναστάσεως εν Ελλά-
δι, όχι όμως και τα τρέχοντα τότε θερμά γεγονότα της 
Χαλκιδικής της 16 Μαίου 1821.

+  Στις 16 Μαίου 1821 οι Χαλκιδικιώτες δεν προ-
σχωρούσαν στην Επανάσταση αλλά πολεμούσαν τους 
Τούρκους και έχυναν το αίμα τους μέσα και έξω από τον 
Πολύγυρο. Παρ΄όλα αυτά τα γεγονότα της Χαλκιδικής 
δεν μπορούσαν να ενταχθούν, κατά τον G. Finley, στο 
Κεφάλαιο Γ΄ του Βιβλίου του  Η έκρηξις της Επαναστά-
σεως εν Ελλάδι 

+ Τα θερμά γεγονότα της Χαλκιδικής εντάχθηκαν,  
από τον G. Finley, στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου 
του, στο Κεφάλαιο Δ΄ Πολιτική και διαγωγή του Σουλ-
τάνου Μαχμούτ του Β΄ 

Ο G. Finley δεν εντάσσει λοιπόν τα γεγονότα της 
Χαλκιδικής  στο Κεφάλαιο Γ΄  Η εκρηξις της Επαναστά-
σεως εν Ελλάδι, αλλά παίρνει όμως αφορμή απ΄αυτά για 
να ασκήσει μία ασυνήθιστη σε δριμύτητα κριτική προς 

τους Φιλικούς, 
Χαρακτηρίζει τους Φιλικούς ανίκανους και  πωρω-

μένους.   Δεν ήταν, γράφει, άνδρες «.. ευθύβουλοι και 
δράσεως».  Τους χαρακτηρίζει ακόμη σαν αλαζόνες και 
στενόμυαλους. Τους κατηγορεί ότι δεν εκμεταλλεύτη-
καν την ελληνικότητα, τη μαχητικότητα, τον ενθουσια-
σμό  και το ευάριθμο των ελλήνων κατοίκων της Χαλκι-
δικής ως και τη διαμόρφωση του χώρου να οργανώσουν 
σ΄αυτήν (στη Χαλκιδική) ένα αποτελεσματικό στρατιω-
τικό μέτωπο εναντίον των Οθωμανών.

Σχολιάζοντας, ενσυντομία, τα γραφόμενα  αυτά του 
G. Finley, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε, ότι 

+ Ο G. Finley πρώτον προσπαθεί να υποβαθμίσει 
την Επανάσταση της Χαλκιδικής. Επιδερμική και ψυ-
χρή είναι η περιγραφή των πολεμικών γεγονότων, που 
κάμνει, και αγνοεί τελείως τις συνέπειες τους, που ήταν 
προς όφελος των πολεμικών πραγμάτων του Νότου.

+ και δεύτερο υπονοεί, 
ότι η Επανάσταση της Χαλ-
κιδικής ήταν ένα καθαρά 
αποτυχημένο στρατιωτικό 
έργο των Φιλικών, με το 
οποίο αυτοί έδωσαν εξετά-
σεις και απέτυχαν παταγω-
δώς. 

Κατά συνέπεια – αφήνει 
να νοηθεί συμπερασματικά 
– οι Φιλικοί δεν μπορούσαν 
να έχουν ηγετικές φιλοδο-
ξίες στα δρώμενα στις ελεύ-
θερες περιοχές και επομένως 
ο τότε Αρχηγός της Επανά-
στασης, Γενικός Επίτροπος 
της Αρχής,  Φιλικός, Δημή-
τριος Υψηλάντης, δεν θα 

ήταν ο ενδεδειγμένος από τις περιστάσεις να ηγείται του 
Αγώνος. Επρεπε ο ίδιος και το περιβάλλον του να πάνε 
στο περιθώριο. 

Ετσι τα δρώμενα τότε της Χαλκιδικής φαίνεται να 
έγιναν, τελικά, επιχειρήματα γιά την απομάκρυνση του 
Δημ. Υψηλάντη και των άλλων Φιλικών από την Αρχη-
γία του Αγώνα.

Πράγματι κατά τη διάρκεια της θερμής αυτής περίο-
δου, των γεγονότων της Χαλκιδικής, ο Δημ. Υψηλάντης 
ενέδωσε (Αύγουστος 1821)   και ανέθεσε τελικά στον  
εκλεκτό αργότερα του Λόρδου Βύρωνα πασίγνωστο 
πολιτικό Αλεξ. Μαυροκορδάτο την πολιτική και στρατι-
ωτική οργάνωση της Στερεάς Ελλάδος, ως επιθυμούσε 
και επεδίωκε ο ίδιος με ιδιαίτερη επιμονή. Η πράξη αυτή 
του Δημ. Υψηλάντη χαρακτηρίστηκε σαν πρώτο ρήγμα 
της εξουσίας του (της αρχηγίας του), την οποία λίγο αρ-
γότερα έχασε εξολοκλήρου

Συνεπώς αυθόρμητα δημιουργείται η υποψία, ότι η 
Επανάσταση της Χαλκιδικής, παρά την προφανή σπου-
δαιότητά της, χάθηκε μέσα στις πολιτικές τακτικές ή 
άλλες διαμάχες και σκοπιμότητες της πρώτης περιόδου 
του Αγώνα.

Το μνημείο με τον αδριάντα του καπετάν Χάψα και την 
αναπαράσταση της μάχης των Βασιλικών  τον Ιούνιο το 1821
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Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα το γεγονός 
είναι ένα: 

 Η Επανάσταση της Χαλκιδικής ήταν το  ένα και το 
μοναδικό πολεμικό γεγονός - στον Ελλαδικό χώρο - το 
οποίο οργάνωσε, χρηματοδότησε και διηύθυνε εξολο-
κλήρου η Φιλική Εταιρεία. 

Σαν τέτοιο θέμα φαίνεται να ενεπλάκη στην πολιτική 
διαμάχη της εποχής και χάθηκε μαζί με την επιρροή της 
Φιλικής Εταιρείας στα πολιτικά δρώμενα του Αγώνα

Ετσι θα πρέπει να βλέπουμε το όλο θέμα ή έτσι θα 
πρέπει ν΄αρχίσουμε τις προσπάθειας μας για μία επα-
ναφορά της Εθνικής Μνήμης περί των γεγονότων της 
Χαλκιδικής. 

Προς σύγκριση και γενικότερη εκτίμηση των πραγ-
μάτων θα θέλαμε να σημειώσουμε, ότι τον επόμενο χρό-
νο το 1822 = μεταξύ 22 Φεβρουαρίου ή κατ΄άλλους τον 
Μάρτιο και 18 Απριλίου, δηλ. το μέγιστο δύο μήνες προ-
ετοιμασίας είχαμε την επανάσταση της Βεροίας - Ναού-
σης - Εδέσσης με τους Ζαφείρη ή Ζαφειράκη Θεοδόσιο 
από τη Ναούσα, τον Καρατάσο Αναστάσιο από τη Βέ-
ροια και τον Γάτσο Αγγελο από την Εδεσσα, οι οποίοι 
κατά τη μάχη της Ναούσης «…εξωσθέντες ευκόλως…
έφυγαν μετ΄ολίγων οπαδών», γράφει ο G. Finley

Ακολούθησαν πράξεις ηρωισμού και φοβερές σφα-
γές του πληθυσμού. Ο μεν Ζαφειράκης προτίμησε να 
μείνει στα πέριξ της Ναούσης φοβούμενος προφανώς 
την αντεκδίκηση την Φιλικών, διότι προηγουμένως είχε 
κατηγορηθεί ότι εξαιτίας του οι Τούρκοι σκότωσαν τον 
Φιλικό Μετσοβίτη Υπατρο Δημήτριο, που πήγε να τον 
συναντήσει προς μύηση του στη Φιλική Εταιρεία. Ο Ζα-
φειράκης προδόθηκε λίγο αργότερα στους τούρκους και 
είχε πολύ άσχημο τέλος ως και η γυναίκα του

Οι άλλοι δύο Καρατάσος και Γάτσος έφυγαν για τις 
ελεύθερες νότιες περιοχές. Εντάχθηκαν στη ομάδα του 
Μαυροκορδάτου, επέζησαν πολιτικά, θεωρήθηκαν δε ως 
οι κατ΄εξοχήν εκπρόσωποι όλων των Επαναστάσεων της 
Μακεδονίας και έτσι τιμήθηκαν (οι ίδιοι ουδεμία επαφή 
είχαν ποτέ με τη Φιλική Εταιρεία).

 Τελευταία η Νάουσα κηρύχθηκε και αυτή Ιερή Πόλη, 
κατά το πρότυπο του Μεσολογγίου. Αλλο ένα βήμα γιά 
να ξεχαστεί η προσφορά της Χαλκιδικής και των κατοί-
κων της στον Αγώνα, όπως θα το ήθελαν παλαιότερα  οι 
πολιτικές ανάγκες και οι άλλες σκοπιμότητες των κρα-
τούντων εκείνων των ημερών. 

Παρ΄όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι και η Επα-
νάσταση της Ναούσης-Βέροιας-Εδέσσης προσέφερε 
και αυτή πάρα πολλά στον Αγώνα. Η τουρκική στρατιά 
του Βορρά καθυστέρησε εξ αιτίας της και άλλο προτού 
προωθηθεί προς Νότο προς όφελος των εκεί ελληνικών 
στρατιωτικών πραγμάτων. 

Αλλά και οι διαφυγόντες της σφαγής κάτοικοι της 
Χαλκιδικής, που εγκαταστάθηκαν στις νότιες περιοχές 
του ελεύθερου χώρου, έμειναν και αυτοί χωρίς ηγεσία, 
χωρίς προστασία και καθοδήγηση, έξω των εξελίξεων. 
Ετσι έμειναν όλη τη περίοδο του Αγώνα. Κανείς δεν 
φρόντισε να τους εντάξει στις επαναστατικές ομάδες 
του Αγώνα ή να βελτιώσει τη θέση τους. Πλήρης εγκα-

τάλειψη τότε και μετά.  Να μάθουν καλά το μάθημα 
τους οι Χαλκιδικιώτες. Να μη υπακούουν τυφλά στα κε-
λεύσματα της Φιλικής Εταιρείας! 

Παρ΄όλα αυτά η μετέπειτα από το Νότο εμπνευσμέ-
νη και καλά οργανωμένη επανάσταση του Βορρά  του 
1854 από τη Χαλκιδική  αποφασίστηκε να ξεκινήσει και 
απ΄αυτήν ξεκίνησε, προφανώς για λόγους εθνικής αφο-
σίωσης και των μη αμφισβητούμενων έντονων εθνικών 
φρονημάτων των Χαλκιδικιωτών. 

Εμείς οι απόγονοι εκείνων των ηρώων οφείλουμε να 
αγωνιστούμε για την αποκατάσταση της μνήμης τους 
και της εθνικής προσφοράς τους. 

Θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της 
δημιουργίας ενός τοπικού Εθνολογικού Μουσείου 
στον Πολύγυρο, όπου εκδηλώθηκε πρώτα η Επανά-
σταση, προκειμένου το Ίδρυμα αυτό ν΄ αποτελέσει το 
εφαλτήριο οργάνωσης σχετικών ημερίδων και συνεδρί-
ων κύρους ως και συναφών μελετών προς ανεύρεση των 
λόγων που οδήγησαν στην απαξίωση της Επανάστασης 
του 1821 της Χαλκιδικής προς αποκατάσταση της μνή-
μης των προγόνων μας προς όφελος όχι μόνο της Χαλ-
κιδικής αλλά και του Εθνους γενικότερα, όπως άλλω-
στε μας υπέδειξε παλαιότερα και ο μεγάλος Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος(1). 

Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Το ΚΟΤΣΙΑ-
ΝΑΔΙΚΟ στο Πολύγυρο προσφέρεται για την άμεση 
εγκατάσταση και λειτουργία του τοπικού αυτού Εθνο-
λογικού Μουσείου Χαλκιδικής για το οποίο τόσα πολλά 
έχουν γραφεί(3). Μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιη-
θούν όλες οι αίθουσές τους και όχι μόνο μία αίθουσά 
του, ως προτάθηκε. 

+ Εκεί μπορούν να διοργανώνονται συναφείς ημερί-
δες και ολιγάριθμες συναντήσεις.

+ Εκεί μπορεί να στεγαστεί η γραμματειακή υποστή-
ριξη του Μουσείου.

+ Εκεί μπορεί να στεγαστεί η σχετική βιβλιοθήκη. 
+ Εκεί και σε αίθουσές του μπορούν να γίνονται εκ-

θέσεις και να εκτεθούν κέρινα ομοιώματα με παραστά-
σεις από την Επανάσταση της Χαλκιδικής. 

Το έργο αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και 
πολύ χρήσιμο για τον τόπο μας. 

Το Εθνολογικό Μουσείο είναι η απαραίτητη προϋπό-
θεση, για ν΄αρχίσουν σοβαρές μελέτες και το όλο θέμα 
της Επανάστασης του 21 της Χαλκιδικής και τα μετέπει-
τα γεγονότα να προβληθούν, σοβαρά, τεκμηριωμένα, να 
έρθουν στην επικαιρότητα. 

Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε, ότι η Επανάσταση 
της Χαλκιδικής του 21 και η όλη προσφορά της θα βρεί κά-
ποτε τη σωστή θέση της στην νεότερη ελληνική ιστορία. 

Να βρεί τη θέση, που της αρμόζει.
Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, φύλ-(1) 

λο 56, της 20-6-54
Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ lAroUSSE (2) 

BrITAnnICA, τόμος 51, σελ. 696
Περιοδικό ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, τεύχος 68, Μάρτιος-(3) 

Απρίλιος 2012. Εθνολογικό Μουσείο Πολυγύρου, Αθα-
νάσιος Τσαμουρτζής
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Οἱ πνευματικές προϋποθέσεις τῆς Ἐπανα-
στάσεως τοῦ 1821 εἶναι τά ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά πού 
ἦσαν ριζωμένα στήν ψυχή τῶν ὑποδούλων ἐπί 400 καί 
500 χρόνια Τουρκοκρατίας. Ὁρισμένοι ἱστορικοί, ἀκόμη 
καί συγγραφεῖς σχολικῶν ἐγχειριδίων, ὑπερτονίζουν τόν 
ρόλο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ στήν καλλιέργεια 
τῶν φιλεκλευθέρων ἰδεῶν στόν χῶρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Δέν ὑποτιμῶ τήν ἐπίδραση τῶν δυ-
τικῶν ἰδεολογικῶν ρευμάτων, ἡ 
μελέτη τῶν πηγῶν, ὅμως, διδάσκει 
ὅτι αὐτή ἡ ἐπιρροή ἦταν περιορι-
σμένη χρονικά καί γεωγραφικά. Ἡ 
Ὀρθοδοξία, ἡ αἴσθηση τῆς συνέχει-
ας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ γλῶσσα, τό 
ἀντιστασιακό πνεῦμα τοῦ Ἕλληνα, 
ἡ Μεγάλη Ἰδέα καί ἡ νοσταλγία γιά 
τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία (Ρω-
μανία), ἦσαν τά πνευματικά θεμέλια 
τοῦ 1821. Ἄλλωστε οἱ ὑπόδουλοι 
Ρωμηοί δέν περίμεναν τήν Γαλλική 
Ἐπανάσταση (1789) γιά νά ἀποφα-
σίσουν νά ξεσηκωθοῦν. Ἤδη λίγα 
μόλις χρόνια μετά τήν Ἅλωση τῆς 
Πόλης ἔχουμε τά πρῶτα ἐπαναστα-
τικά κινήματα στήν Πελοπόννησο, 
στήν Χειμάρρα καί ἀλλοῦ. Συνολικά 
80 -100 ἑλλληνικά κινήματα  κατά 
τῶν Ὀθωμανῶν καταγράφουν οἱ 
ἱστορικοί ἀπό τό 1453 μέχρι τό 1821. Στά περισσότερα 
ἡγοῦντο Ὀρθόδοξοι κληρικοί. Τά ματωμένα ράσα ἦταν 
πανταχοῦ παρόντα καί στά κρυφά ἤ φανερά σχολειά ὁ 
παπᾶς καί ὁ καλόγερος μετέδιδαν τήν ἀγάπη γιά τόν 
Χριστό καί τήν πατρίδα. 

 Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός δέν πῆρε στά χέρια του 
τουφέκι, ἀλλά μέ τήν πνευματική καί ἠθική ἀναγέννηση 
τῶν ὑποδούλων προετοίμασε τό ἔδαφος γιά τήν μεγά-
λη Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Ἡ συμβολή του στήν ἐθνική 
ἀφύπνιση ἦλθε σέ μία πολύ δύσκολη ἐποχή, ὄταν τό Γέ-
νος κινδύνευε νά ἀπογοητευθεῖ ἀπό τίς πολλές καί ἀτυ-
χεῖς ἐξεγέρσεις. Τό πέρασμά του ἄφησε ἀνεξίτηλα ἴχνη 
στήν ψυχή τῶν ὑποδούλων ὄχι μόνο στήν γενέτειρά του 
Αἰτωλία, ἀλλά καί στήν Ἤπειρο, στήν Δυτική Μακεδο-
νία καί σέ ὅλα τά μέρη τά ὁποῖα ἐπισκέφθηκε κατά τίς 
τρεῖς (ἤ τέσσερεις) περιοδεῖες του. Ἡ συνεισφορά του 
στήν προετοιμασία τοῦ Ἀγῶνος μπορεῖ ἐν συντομίᾳ νά 
κωδικοποιηθεῖ ὡς ἑξῆς:

 α) Ἡ καλλιέργεια τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος. 

Μέ τό κήρυγμά του, μέ τό παράδειγμά του, μέ τήν κα-
τανοητή ἀλλά συνάμα θεολογική γλῶσσα του, ὁ Ἅγιος 
ἀπέτρεψε τούς ἐξισλαμισμούς καί στερέωσε τήν Ὀρθό-
δοξη Πίστη. Ἀπό φόβο, ἀπό ἐκβιασμό, ἀλλά μερικές φο-
ρές καί αὐτοβούλως καί ἀπό τήν προσδοκία ἀξιωμάτων 
ἕνας ἀριθμός Χριστιανῶν προσχώρησε στό Ἰσλάμ. Ὅλοι 
αὐτοί δέν χάθηκαν μόνο γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί 

γιά τόν Ἑλληνισμό. Παράδειγμα οἱ 
Τσάμηδες τῆς Θεσπρωτίας, από-
γονοι ἐξισλαμισμένων Χριστιανῶν, 
ἔγιναν οἱ σκληρότεροι διῶκτες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ ἐπί Τουρκοκρατίας καί 
ἐπί Γερμανοϊταλικῆς Κατοχῆς. Ὁ 
ἀγώνας τοῦ Ἁγίου ἦταν πρωτίστως 
νά σώσει ψυχές, αλλά ταυτοχρόνως, 
ὅσοι παρέμεναν Χριστιανοί, να δια-
τηρήσουν καί τήν ἑλληνική τους συ-
νείδηση. Γιά τήν ἀποτροπή τῶν ἐξι-
σλαμισμῶν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δίδασκε 
μέ ἔμφαση τήν Τριαδολογία. Ἤξερε 
ὅτι πολλοί ἀγράμματοι Χριστιανοί 
ἔπεφταν εὔκολα θύματα τῆς μου-
σουλμανικῆς προπαγάνδας, ἠ ὁποία 
ἀρνεῖτο τήν Ἁγία Τριάδα. 

 β) Ἡ ἐμμονή στήν ἑλληνική 
γλῶσσα. Εἶναι συγκλονιστική ἡ δι-
δαχή τοῦ Ἁγίου ὅτι παίρνει ἐπάνω 
του τίς ἁμαρτίες ἐκείνων πού θά 
σταματήσουν νά μιλοῦν διάφορες 

διαλέκτους καί θά ἀποφασίσουν νά μιλοῦν στό σπίτι 
τους μόνον ἑλληνικά. Γνώριζε τήν ὑπονομευτική δράση 
διαφόρων προπαγανδῶν, πού ὑπονόμευαν τήν πίστη 
καί τήν γλῶσσα τῶν ὑποδούλων. Ὁ Ἅγιος τόνιζε ὅτι «Ἡ 
Ἐκκλησία μας εἶναι εἰς τήν Ἑλληνικήν, διότι καί τό Γένος 
μας εἶναι Ἑλληνικόν»! 

 γ) Παιδεία καί Σχολεῖα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς δηλώνει ὁ 
ἴδιος στήν τελευταία ἐπιστολή πρός τόν ἀδελφό του ὅτι 
ἵδρυσε 10 ἑλληνικά (ἀνώτερα ) σχολεῖα καί 200 κοινά 
(κατώτερα). Σέ σωζόμενη ἐπιστολή του πρός τούς Παρ-
γίους ὑπογραμμίζει ὅτι πρέπει νά ἱδρύσουν σχολεῖο γιά 
τήν διαφύλαξη τῆς Πίστεως καί τήν Ἐλευθερία τῆς πα-
τρίδος. Σκοπός του πρώτιστος ἦταν μέσῳ τοῦ σχολείου 
τά παιδιά νά μαθαίνουν γιά τόν Χριστό, παραλλήλως 
ὅμως τά σχολεῖα τοῦ Πατροκοσμᾶ καλλιέργησαν τήν 
ἱστορική καί γλωσσική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ  
Πολιτικός Ἐπιστήμων

Ὁ ἍΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ὁ ΑἸΤΩΛΟΣ ὡΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ἙΛΛΗΝΙΚΗΣ ἘΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

συνέχεια στη σελίδα 31
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Εισαγωγικά
 Ο Φεβρουάριος (12ος μήνας αρχικά του ρωμαϊκού 

ημερολογίου και 2ος από το 153π.Χ. και μετά) συνδέ-
θηκε, από την εποχή της θέσπισης του ημερολογίου, με 
γιορτές προς τιμή των νεκρών. Το όνομα του εξάλλου 
προέρχεται από το λατινικό ρήμα februaure(=εξαγνίζω), 
λόγω των θρησκευτικών γιορτών καθαρμού, που τελού-
νταν αυτό το μήνα στη ρωμαϊκή επικράτεια.

 Σημειωτέον ακόμη ότι και η ονομασία της εμβόλιμης 
ημέρας του έτους ως «δίσεκτης» με τη λατρεία των νε-
κρών σχετίζεται: μετά το 4π.Χ.(και αφού ο Οκταβιανός 
Αύγουστος αφαίρεσε από το Φεβρουάριο μια ημέρα και 
την πρόσθεσε στον Αύγου-
στο, που ήταν αφιερωμένος 
στο πρόσωπο του) ο Φεβρου-
άριος έχει 28 ημέρες στα κοινά 
και 29 στα δίσεκτα έτη. Η εμ-
βόλιμη ημέρα προστίθονταν 
μετά την 24η Φεβρουαρίου, η 
οποία (24φ.) – σύμφωνα με 
το ρωμαϊκό σύστημα αρίθ-
μησης των ημερών του μήνα 
– ονομαζόταν: dies sextus 
ante Calendas Martias, δηλα-
δή: έκτη ημέρα πριν από τις 
Καλένδες (πρωτομηνιά) του 
Μαρτίου. Οι Ρωμαίοι όμως, επειδή θεωρούσαν ότι ο Φε-
βρουάριος έπρεπε να έχει σταθερό αριθμό ημερών, ώστε 
να μη διαταράσσεται η λατρεία των χθόνιων θεών και η 
μνήμη των νεκρών, δεν αριθμούσαν τη δυσοίωνη αυτή 
ημέρα ως: πέμπτη πριν από τις Καλένδες Μαρτίου, αλλά 
από θεοσέβεια, μετρούσαν δύο φορές  την 24 Φεβρουαρί-
ου ως: bis sextus(=δις έκτη-δίσεκτη). Συνεχίζοντας αυτή 
την παράδοση, ακόμη και σήμερα ονομάζουμε δίσεκτο το 
έτος που έχει μια πρόσθετη ημέρα, άσχετα αν τώρα την 
τοποθετούμε στο τέλος Φεβρουαρίου ως 29η ημέρα του.

 Τέλος, με την επικράτηση του χριστιανισμού ο Φε-
βρουάριος πάλι έχει σχέση με τη μνήμη των νεκρών, 
αφού μέσα σ’ αυτό το μήνα συνήθως(όταν το Πάσχα 
γιορτάζεται μέχρι τις 20 Απριλίου) «πέφτει» το πρώτο 
μεγάλο Ψυχοσάββατο.

 
ΤΟ  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
 Είναι το  πρώτο μεγάλο Ψυχοσάββατο, «καθ’ ο μνή-

μην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων 
δούλων του Θεού Ορθοδόξων Χριστιανών: βασιλέων, 
πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδι-
ακόνων, μοναχών, και πάντων των από περάτων έως 
περάτων της οικουμένης κεκοιμημένων ευσεβών και 

ορθοδόξων χριστιανών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, 
προπάππων, γονέων, αδερφών και συγγενών ημών».

 Τη σκοπιμότητα αυτού του γενικού μνημόσυνου εξη-
γεί το Τριώδιο: «επειδή τινες άωρον πολλάκις επί ξένης 
υπέστησαν θάνατον, εν θαλάσση τε και αβάτοις όρεσι, 
κρημνοίς τε και χάσμασι, και λοιμοίς και λιμοίς, και πο-
λέμοις και εμπρησμοίς, και άλλους παντοίους θανάτους 
υπομεμενηκότες, ίσως δε και πένητες όντες και άποροι, 
και των νενομισμένων ψαλμωδιών και μνημοσύνων ουκ 
έτυχον φιλανθρώπως οι θείοι Πατέρες κινούμενοι, κοι-
νώς μνείαν τούτων απάντων ποιείσθαι εθέσπισαν, από 
των ιερών Αποστόλων διαταξάμενοι».

 Ακόμη, οι ιεροί Πατέρες 
καθιέρωσαν, μετριάζοντες το 
αποκριάτικο ξεφάντωμα των 
θνητών, και την περισυλλο-
γή για τους νεκρούς, αφενός 
γιατί και αυτοί αποτελούν μέ-
ρος της Εκκλησίας(της θρι-
αμβέυουσας έστω), αφετέρου 
σαν αντίδοτο ή συγκρατημό 
από τις ξέφρενες χαρές του 
καρναβαλιού· αλλά και φιλο-
σοφικά, για μια θύμηση της 
ανθρώπινης μοίρας όσο και 
του πιθανού πένθους του συ-

νανθρώπου μας.
 Επίσης το μνημόσυνο των πεθαμένων μας «είναι 

μια ψυχολογική προφύλαξη από την “υπερβολή” και την 
“ύβρι”, ίσως κι’ ένα στοργικό «αντιβασκάνιο» για να μη 
μας ζηλεύουν οι νεκροί».

 Η λαϊκή πίστη των Χαλκιδικιωτών θέλει, αυτό το 
Ψυχοσάββατο, τις ψυχές να ανεβαίνουν στον απάνω 
κόσμο1. Βεβαίως, η πίστη ότι κατά τις εαρινές γιορτές, 
όταν η φύση ξυπνά, οι νεκροί επανέρχονται προσωρινά 
στο δικό μας κόσμο, είναι πανάρχαια και τη βρίσκουμε 
σε πολλούς λαούς.

 Στην αρχαία Αθήνα, η τρίτη ημέρα των Ανθεστη-
ρίων(αρχές Μαρτίου) ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά 
στους νεκρούς. Τη μέρα αυτή έβραζαν πανσπερμία μέσα 
σε μεγάλες πήλινες χύτρες, την οποία πρόσφεραν στις 
ψυχές και τον ψυχοπομπό Ερμή, χωρίς να επιτρέπεται να 
φάει κανείς από αυτήν. Αλλά  και εκ μέρους της επίση-
μης Πολιτείας γινόταν προσφορά με σιτάλευρο, μέλι και 
νερό, την οποία έχυναν στο χάσμα της γης, κοντά στο 
Ολυμπιείο, υπέρ των ψυχών των θανόντων στον κατα-

1. Γι’ αυτό και η βδομάδα ολόκληρη ονομάζεται αλλού «Απο-
λυτή» ή «Αμολλητή».

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ
Φιλόλογος
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κλυσμό του Δευκαλίωνα. 
 Στη Ρώμη ο μήνας Φεβρουάριος ήταν αφιερωμέ-

νος στους νεκρούς. Το όνομα του μήνα προέρχεται από 
το ρήμα februare(= καθαίρω, εξαγνίζω), από το οποίο 
επίσης προέρχονται και τα ονόματα δύο ρωμαϊκών θε-
οτήτων: της Februa ή Februara(Ήρα) και του Februs, 
(Άδης)· η χθόνια Θεότητα Φεβρούα ήταν αυτή που 
επόπτευε τους καθαρμούς και τους εξαγνισμούς, ενώ ο 
Φέβρουος ήταν ο θεός των νεκρών, κάτι αντίστοιχο με 
τον Πλούτωνα των αρχαίων Ελλήνων. Προς τιμήν των 
αφιέρωσαν την 21 Φεβρουαρίου τα Feralia που ήταν κα-
θαρτήριες τελετές, αφού ό,τι έχει σχέση με το θάνατο 
θεωρείται μολυσμένο και πρέπει να καθαίρεται («Επτά 
ημέρες» Φεβρουάριος, σελ.2 και Άλκη – Κυριακίδου 
Νέστορος «Οι δώδεκα μήνες», 
Αθήνα 1982, σελ.27).  

 Η πανσπερμία των αρχαίων 
και τα κόλλυβα των νεοτέρων 
είναι η αγιασμένη προσφορά 
για τους νεκρούς, οι οποίοι δεν 
παύουν να βρίσκονται στη μνή-
μη των ζώντων. Λαϊκή δοξασία 
στη Χαλκιδική δεν επιτρέπει το 
φρέσκο αχνιστό ψωμί να κόβε-
ται με το μαχαίρι, αλλά με το 
χέρι. «Δεν είναι καλό για τις ψυ-
χές των πεθαμένων. Η άχνα του 
ζεστού ψωμιού είναι οι ψυχές».

 Τέλος, η λαϊκή πίστη θέλει 
τις ψυχές των νεκρών να κυκλο-
φορούν στον κόσμο  των ζωντα-
νών από το Ψυχοσάββατο της 
Αποκριάς έως το Ψυχοσάββατο 
της Πεντηκοστής, ίσως για να 
συνεορτάσουν με τους ζώντες 
τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα.

 Το απόγευμα, λοιπόν, της 
Παρασκευής οι γυναίκες ετοι-
μάζουν τα κόλλυβα, «τα κε-
ντούν με σταφίδες, καρύδια και κουφέτα» ή ρόδια και 
τα πηγαίνουν στην Εκκλησία μαζί με πρόσφορο, κερί, 
θυμίαμα  και κρασί. «Με τα κόλλυβα φέρνουν μαζί και 
κάτι από ψωμί: ψωμάκια, ζυμωμένα με ευλάβεια από την 
καθεμιά για τους παππούδες, όπως λένε, ή κουλουράκια, 
παξιμάδια ή ότι άλλο ζυμωμένο με αλεύρι».

 Πριν αρχίσει ο Εσπερινός, θα επισκεφθούν τους τά-
φους των προσφιλών κεκοιμημένων, θα τους ευπρεπί-
σουν, θα τους στολίσουν με λουλούδια, θα ανάψουν το 
κερί ή  το καντήλι του τάφου και , φεύγοντας, θα αφή-
σουν κεριά και στους άλλους τάφους. Όταν χτυπήσει η 
καμπάνα, θα προσέλθουν στο ναό, θα ακούσουν τα κα-
τανυκτικά νεκρώσιμα τροπάρια του Εσπερινού και στο 
τέλος θα παρακολουθήσουν με προσοχή την τέλεση του 
τρισάγιου και τις ευχές του ιερέα «υπέρ μακαρίας μνή-
μης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών …. και υπέρ 
του συγχωρηθήναι αυτοίς παν πλημμέλημα εκούσιόν τε 

και ακούσιον…». Η πιο κρίσιμη στιγμή είναι αυτή που 
μνημονεύονται τα ονόματα των πεθαμένων· κάθε γυ-
ναίκα «στήνει αυτί» και παρακολουθεί μήπως ο παπάς 
δε «διαβάσει» κάποιο δικό της όνομα, διότι, αν αυτό 
συμβεί, τότε παραπονεμένη ή εχθρική θα ανέβει η ψυχή 
του εν λόγω νεκρού τον απάνω κόσμο. Επειδή το σοβα-
ρό από το φαιδρό λίγο απέχει, γι’αυτό, ακόμη και τώρα, 
που μνημονεύονται οι νεκροί, συμβαίνουν απρόοπτα, 
που δημιουργούν ευτράπελα γεγονότα. Ενθυμούμαι ιε-
ρέα να διαβάζει λ.χ. Δημητρίου, Μαρίας και των τέκνων· 
προφανώς η ηλικιωμένη γυναίκα αντί να δώσει το ψυχο-
χάρτι έδωσε τα ονόματα των ζώντων και ο ιερέας «εν τη 
ρύμη του λόγου» τα διάβασε. Εκείνο όμως που δε θα ξε-
χάσω ποτέ είναι η ανάγνωση μέρους επιστολής που ήρθε 

ως «ψυχοχάρτι» στην εκκλησία 
από το μακαρίτη τον παπα – Δι-
ονύση στον Πολύγυρο! Μετά 
τον Εσπερινό θα μοιράσουν τα 
κόλλυβα και τα ψωμάκια στους 
εκκλησιασθέντες και μεταξύ 
τους και στη συνέχεια πάλι θα 
περάσουν από το νεκροταφείο 
και θ’ αφήσουν λίγα κόλλυβα 
στους τάφους «για να φάνε οι 
ποσταμένες ψυχούδες».   

 Ήταν η πιο καλή στιγμή για 
τους μικρούς στα χρόνια της 
πείνας και της φτώχειας. Στη 
Νικήτη μάλιστα, το Σάββατο, 
οι έφοροι του ναού μάζευαν τα 
κόλλυβα σε πανέρια, τα έφερ-
ναν στο Δημοτικό Σχολείο και 
μοιράζονταν με τάξη σ’ όλους 
μας. Γούρικη θεωρούνταν η 
«χουφτιά», που είχε πολλά ρό-
δια  με τα κόλλυβα.

 Το ίδιο θα επαναληφθεί και 
το Σάββατο το πρωί. Στη Νική-
τη, αλλά και σ’ άλλα χωριά, οι 

γυναίκες φτιάχνουν μικρά ψωμάκια, που τα ψήνουν σε 
λαδωμένο ταψί(τις μπουγάτσες) και τα μοιράζουν μετά 
τη λειτουργία του Σαββάτου στους περαστικούς, για να 
«σχωρεθούν τα πεθαμένα τους».

 Η ιερότητα, ακόμη, της ημέρας, απαιτεί την αποχή 
των γυναικών από κάθε εργασία, εξ ου και η παροιμία: 
«ανάθεμα που δούλεψε τα τρία καλά Σαββάτα, της Απο-
κριάς, της Τυρινής κι τα’ αϊ Θουδώρ’ αντάμα». Επίσης 
δεν επιτρέπεται το ψυχοσάββατο να λούζονται.

 Πάντως, το πένθιμο της ημέρας θα κρατήσει ως το 
μεσημέρι. Απ’ το απόγευμα του Σαββάτου ο αποκριά-
τικος ρυθμός επανέρχεται. Οι υποχρεώσεις προς τους 
νεκρούς τελείωσαν· καιρός τώρα να διασκεδάσουν «οι 
ζωντανοί με τους ζωντανούς»!

(Απόσπασμα από το ανέκδοτο βιβλίο μου 
«Οι   γιορτές του Τριωδίου στη Χαλκιδική»)   
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Από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
Από την εκδρομή στη Βουλγαρία (23/24-11-2013) 

Από τη παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Αυγολούπη Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗΣ

Από την ημερίδα υγείας στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής (19-12-2013)

Από την ομιλία της ψυχολόγου κ. Άννας Γ. Ζιούπου στο γυναικείο τμήμα (16-1-2014)

Στην Μονή της Ρίλας στο προαύλιο

Το ακροατήριο

Το ακροατήριο (αίθουσα δημοτικού σχολείου)

Η κ. Ζιούπου ομιλεί Η ομιλήτρια με τις τρείς Κυρίες του Δ. Σ. 

Οι ομιλητές: Δημ. Κισκίνης, Περσ. Σαβοπούλου 
και Άρης Μοσχίδης

Ο πρόεδρος της Δημ. Κοινό-
τητας κ. Γ. Καπλάνης

Εκπρόσωπος του εκδότη Ο καθηγητής Στ. Αυγολούπης

Στην Μονή της Ρίλας στην ανατολική είσοδο
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Από την ετήσια Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου (19-1-2014)

Το Προεδρείο της Γ.Σ.: Γ. Καραμίχος, Μιχ. Κουτσός (πρόεδρος), 
Γ. Γαλαρνιώτης

Απονομή τιμητικής πλακέτας στο χημικό  μηχανι-
κό  κ. Δημήτριο Βλαχάκη

Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Καρτσιώτης εκθέτει τα πεπραγμένα 
του παρελθόντος έτους 2013

Οι πλακέτες που απονεμήθηκαν Το κόψιμο της βασιλόπιτας

Ο Ταμίας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος 
διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό 

Ο Πρόεδρος της ε.ε. κ. Άργ. Κυπαρισ-
σάς ανακοινώνει την έκθεση της ε.ε.

Ο κ. Βλαχάκης
 ευχαριστεί

Ο κ. Παπαδημητρίου
 ευχαριστεί

Απονομή τιμητικής πλακέτας 
στον υποπτέραρχο (Ι) ε.α. 
κ. Νίκο Παπαδημητρίου

Η αίθουσα με τους καλεσμένους και τα μέλη του Συλλόγου
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Από τον Αποκριάτικο Χορό μας (16-2-2014)

Ο πρόεδρος προσφωνεί πλαισιωμένος από τα μέλη του Δ. Σ. 

Έτοιμες οι γυναίκες για χορό

Συρτάκι Γιάγκα

Χαλκιδικιώτικος

Τα δροσερά κορίτσια του νεανικού τμήματος

Από την εκδήλωση - αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό (26-2-2014)

Η ομιλήτρια 
κ. Καίτη Μπαλάση

Η πρόεδρος 
των Πολυγυρινών
κ. Μαρία Μπουλάκη

Ο αντιπρόεδρος 
του Παγχαλκιδικού
κ. Πάνος Βερροιώτης Το ακροατήριο και η ομιλήτρια
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Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή (19-12-2013)

Από την εκδήλωση - αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη (29-1-2014)

Από την ομιλία του ψυχίατρου κ. Λάζαρου Καρασαββίδη (12-2-2014)

Η υπερπληρωμένη αίθουσα

Η μουσική συντροφιά του Κώστα Τσολοδήμου 
με τη Μαρία και την Ελευθερία

Η κ. Μαρία Γρίβα και η κ. Φρόσω Σαρδελλά ήταν ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ 
της βραδιάς με την απόδοσή τους

Ο Νηστήσιμος μπουφές

Χρήστος
Σουσούρας
Δεύτε ίδωμεν 
πιστοί...

Οι ομιλήτριες Ζωή Ντελή και Γεωργία Πούλου

Ο ομιλητής Άποψη του ακροατηρίου Ο Πρόεδρος ευχαριστεί και συγχαίρει

Η κ. Θεώνη Κοσμά 
απαγγέλει Καβάφη Η κ. Ρεβέκκα Γιάκα
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΜΑΓΑΣ 

Ενώ «Το δίς εξαμαρτείν (εστί ) ουκ ανδρός σο-
φού», αντίθετα «το πλειστάκις επαναστατείν (γνώρισμα 
εστί) φιλελεύθερου λαού».

 Ο λόγος φυσικά είναι για το λαό της Χαλκιδικής, 
που στα 1854 παίρνει μέρος σε νέο επαναστατικό κίνη-
μα με αρχηγό τον υπασπιστή του βασιλιά Όθωνα, Δη-
μήτριο Τσάμη Καρατάσο, γιο του ένδοξου Μακεδόνα 
αγωνιστή του 1821 Αναστασίου Καρατάσου.

Πριν ακόμα κλείσουν οι πληγές από την επανάστα-
ση του 1821, πριν καταλαγιάσει ο πόνος, πριν αποκοι-
μηθούν οι μνήμες από το χαμό προσφιλών προσώπων, 
η Χαλκιδική βρίσκεται πάλι στο πόδι. Αυτή τη φορά μά-
λιστα πολλά από τα ένδοξα γεγονότα διαδραματίζονται 
στον Άγιο Νικόλαο.

Η στιγμή της εξέγερσης θεωρείται κατάλληλη. Ο 
Κριμαϊκός πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Η  Ήπειρος και η 
Θεσσαλία έχουν ξεσηκωθεί . Η Πύλη ανησυχεί για πι-
θανή εξάπλωση της επανάστασης και στη Μακεδονία. 
Υποψιάζεται ιδιαίτερα τη Χαλκιδική, μια και έχει δώσει 
δείγματα από παλιά.

Ο Δ. Τσάμης Καρατάσος ήδη είχε προλειάνει το έδα-
φος για την επικείμενη επανάσταση. Έχει συναντήσει 
πολλούς αγωνιστές από τη Χαλκιδική ανάμεσά τους και 
Αγιονικολάτες, που βρίσκονταν αυτοεξόριστοι στην Εύ-
βοια και στις Σποράδες. Διατηρούσε πυκνές επαφές με 
μυημένους  προκρίτους και τοπικούς οπλαρχηγούς των 
παραλιακών κοινοτήτων της Χαλκιδικής, για να επι-
λεγεί ασφαλές σημείο της μελλοντικής απόβασής του 
(Κωνσταντίνος Αποστ. Βακαλόπουλος «Νεότερη Ιστορία 
της Μακεδονίας, σελ. 31).

Ο Δ.Τ. Καρατάσος με 500 άνδρες που στρατολόγησε 
στην Εύβοια, κυρίως φυγάδες Χαλκιδικιώτες και άλλους 
Μακεδόνες και με κάποια πλοία, πέρασε τις Βόρειες 
Σποράδες. Στη Σκιάθο και Σκόπελο ενίσχυσε το στόλο 
του φθάνοντας τα δέκα πλοιάρια. Την πρώτη Απριλίου 
υποχρεώθηκε λόγω θαλασσοταραχής να αγκυροβολή-
σει στην Κυρα-Παναγιά(Πελαγονήσι). Εκεί, σε επίση-
μη τελετή, έγινε ορκομωσία του Σώματος και ανακή-
ρυξη του Καρατάσου σε Αρχιστράτηγο της Μακεδονίας 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 13ος τόμος, σελ.161).

Στις 6 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη, αποβιβάστηκε στον  
Όρμο του Καλαμιτσίου κοντά στη Συκιά. Κατά μίαν άλλη 
πληροφορία «Αποπλεύσας εκείθεν (Κυρα-Παναγιά) 
την 4ην Απριλίου αφίχθη μετά διήμερον εις τον ασφα-
λή λιμένα της Σιθωνίας τον Κωφόν» (Δημητρίου Δ. Ζά-
γκλη «Χαλκιδική» 1956, σελ.214). Αν αυτή  η πληροφο-
ρία ισχύει, τότε ο τελικός προορισμός του στον Όρμο 

Παναγίας πρέπει να ήταν προσχεδιασμένος, αφού εγκα-
τέλειψε τον Τορωναίο κόλπο, για να βρεθεί στο Σιγγιτι-
κό απ’ όπου ο Δ.Τ. Καρατάσος θα οργάνωνε τις επιχει-
ρήσεις του.

Πρώτα στράφηκε εναντίον της τουρκικής φρουράς 
της Συκιάς. Μετά από σφοδρή επίθεση κυριεύτηκε η Συ-
κιά, αφού ξεκλήρισε ολόκληρη την τουρκική φρουρά, 
άλλους κατά την  ώρα της επίθεσης και άλλους εντός 
του ναού του χωριού, όπου τους έκαψε, μια και δεν πα-
ραδίδονταν.

Θερμή ήταν η υποδοχή στον Παρθενώνα και 
στη Νικήτη του Καρατάσου και των ανδρών του, 
που είχαν ήδη ενισχυθεί με 100 Συκιώτες. Το Μεγά-
λο Σάββατο 10 Απριλίου έφθασε στον Άγιο Νικό-
λαο, όπου οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν «Μέσα σε 
παραλήρημα ενθουσιασμού» (Κ.Α Βακαλόπουλος).                                                                                                                                   
          Μέσα στο ναό του Αγ.Γεωργίου ο Δ.Τ Καρατάσος 
άκουσε τον αναστάσιμο λόγο και γιόρτασε με το στρα-
τό του το Πάσχα στον Άγ. Νικόλαο, όπου εν τω μετα-
ξύ είχε καταφθάσει ο στολίσκος του και αγκυροβόλησε 
στον Όρμο Παναγίας.

Οι τουρκικές αρχές της Θεσσαλονίκης, που έμαθαν 
για τις επαναστατικές ενέργειες της  Σιθωνίας, και μη 
έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους, ζήτησαν τη 
συνδρομή των Γάλλων. Ο πασάς Μεχμέτ Βοσνάκ Ζαδέ 
ζήτησε από το Γάλλο πρόξενο louis de Mornard να πα-
ρέμβει και να εμποδίσει διπλωματικά την προέλαση των 
επαναστατών προς Θεσσαλονίκη, που ήταν ο τελικός 
σκοπός του Καρατάσου.

Ο Γάλλος διπλωμάτης έστειλε το γαλλικό πολεμικό 
πλοίο le Heron στο Σιγγιτικό κόλπο. Για τους Αγιονι-
κολάτες  ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν ατμοκίνητο 
πλοίο με τροχούς (έδιναν κίνηση στο σκάφος όπως σή-
μερα οι προπέλες). Ο κυβερνήτης του πλοίου le Begue  
χαρακτήρισε πειρατές τους επαναστάτες και τους έδω-
σε προθεσμία μιας ώρας να επικοινωνήσουν μαζί του και 
να δηλώσουν αναστολή κάθε επαναστατικής ενέργειας. 
Μετά την παρέλευση της διορίας βομβάρδισε τον ελλη-
νικό στολίσκο που ήταν πιθανόν αραγμένος στον Όρμο 
Παναγίας ή του Κρυφτού, σύμφωνα με άλλους, στις 24 
Απριλίου του 1854. Οι απώλειες για τους επαναστάτες 
ήταν δυσαναπλήρωτες, ιδιαίτερα εξαιτίας της βύθισης 
ενός πλοιαρίου του καπετάν Βαλσαμή φορτωμένου με 
μολύβι,  που προοριζόταν για βόλια του επαναστατικού 
στρατού.

Η θέση του Καρατάσου, μετά τις βαριές απώλειες 
του επικουρικού στολίσκου του έγινε ιδιαίτερα δυσχε-

160 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΟΥ 1854.

Με ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Αγ. Νικολάου
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ρής. Εν τω μεταξύ, ισχυρές τουρκικές δυνάμεις άρχισαν 
να συγκεντρώνονται στην Ορμύλια. Το αρχικό σχέδιο 
του Καρατάσου, να παρασύρει τις υπέρτερες τουρκικές 
δυνάμεις από την πεδινή Ορμύλια στη δύσβατη δασω-
μένη περιοχή του Αγίου Νικολάου, εγκαταλείπεται, για-
τί ο τακτικός τουρκικός στρατός διστάζει να εκτεθεί δι-
ασκορπισμένος στη δύσβατη περιοχή και ν’ αφήσει την 
ασφάλεια του κάμπου. Για αποφυγή χρονοτριβής, ο Κα-
ρατάσος αποφασίζει να αντιμετωπίσει τους Τούρκους 
στην Ορμύλια. 

Σύσσωμος λοιπόν ο ανδρικός πληθυσμός του χωριού 
μας, μαζί με άλλους γενναίους κοντοχωριανούς μας από 
τη Νικήτη, Παρθενώνα και Συκιά, οδηγήθηκαν υπό τις 
διαταγές του Δ.Τ. Καρατάσου για κατά μέτωπον επίθε-
ση  εναντίον των Τούρκων στην Ορμύλια.

Οι δυνάμεις του Καρατάσου έκαναν επίθεση αρχικά 
στην Ορμύλια και απο-
σύρθηκαν χωρίς σοβα-
ρές απώλειες. Στη συ-
νέχεια συγκρούστηκαν 
με σώμα 300 ατάκτων 
μεταξύ Αγίου Μάμα 
και Ορμύλιας και τους 
διασκόρπισαν. Εμπόδι-
σαν αρχικά κάθε προ-
σπάθεια ενίσχυσης και 
εφοδιασμού των Τούρ-
κων. Παρ’ όλα αυτά ως 
το τέλος Απριλίου συ-
γκεντρώθηκαν στην 
Ορμύλια περισσότεροι 
από 3 χιλιάδες τακτικοί και άτακτοι Τούρκοι με αρχηγό 
το Χατζή Ταΐρ  μπέη (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τό-
μος 13ος, σελ. 161).

Όταν η θέση του Καρατάσου έγινε ανησυχητικά μει-
ονεκτική, ιδιαίτερα μετά την άρνηση των μοναχών του 
Αγ. Όρους να βοηθήσουν, ώστε να αναπληρώσει το μο-
λύβι που απώλεσε μετά το βομβαρδισμό της γολέτας 
του, αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς το γνώριμο, φι-
λόξενο και ασφαλές γι’ αυτόν  τοπίο του Αγ. Νικολάου 
κι από κει ανενόχλητος συνέχισε την πορεία του προς το 
λαιμό της χερσονήσου του Αγ. Όρους και στρατοπέδευ-
σε στην τοποθεσία Κομίτσα.

Σ’ αυτό το διάστημα σημαντική είναι η δράση του 
Αγιονικολάτη οπλαρχηγού Καπετάν Γιωργάκη που 
δρούσε στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος. 
Μικρή αναφορά στη δράση του γίνεται στο βιβλίο « Η 
Ιστορία της Χαλκιδικής»  «…..ένα μικρό απόσπασμα 
50 ανδρών του Καρατάσου με αρχηγούς τον Αθανάσιο 
Βλαχομιχάλη (Υπαρχηγό του Καρατάσου)και το Γεώρ-
γιο εξ Αγίου Όρους (πρόκειται για τον Καπετάν  Γιωρ-
γάκη) φτάνει στις 13 Απριλίου στον Πολύγυρο, ενι-
σχύεται με 100 και πλέον παλικάρια του Πολυγύρου 
και νικά τους Τούρκους του Χασάν αγά στον Καβρό-
λακα και στις 21 Απριλίου στα Φουντωτά, μια τοποθε-
σία μεταξύ Ταξιάρχη (Λόκοβης) και Βραστών» (Ερατώ 
Ζέλιου Μαστροκώστα Ιστορία της Χαλκιδικής σελ. 128). 

Για τον  Καπετάν Γιωργάκη έχουμε και την παρακά-
τω αναφορά: “ O Καρατάσος έστειλε τον αξιωματικό 
Αθ. Βλαχομιχάλη με 50 άντρες ανάμεσα στην Ορμύ-
λια και στον Πολύγυρο και τον καπετάν Γεώργη προς 
την ίδια κατεύθυνση, για να ανακόψουν τον εφοδια-
σμό των τουρκικών δυνάμεων της Ορμύλιας. Την ίδια 
μέρα (13/25 Απριλίου) οι επαναστατικές δυνάμεις ει-
σέβαλαν μέσα στον Πολύγυρο, όπου ενισχύθηκαν με 
πολλούς εθελοντές, οι οποίοι αναχαίτισαν τις τουρκι-
κές δυνάμεις στο ύψωμα «Καβρόλακκας» κοντά στη 
Γαλάτιστα».

(Κ.Α. Βακαλόπουλος)

Ότι ο  «Γεώργιος εξ Αγίου Όρους» είναι ο Καπετάν 
Γιωργάκης καταδεικνύεται από τα λεγόμενα στις «Ιστο-
ρικές Διηγήσεις του Ι. Βασδραβέλη».

«Εις την  Χαλκιδι-
κήν και Άγιον όρος κα-
πετάνιος αρματωλός 
ήταν ο Καπετάν Γεωρ-
γάκης και εστρατολό-
γησε μοναχούς και κο-
σμικούς ως 300-500. 
Τον διώρισε ο Καρα-
τάσος ως οπισθοφυ-
λακήν. Μετά αποτυχί-
αν μάχης Ορμύλιας, 
κατέφυγεν εις Άγι-
ον  Όρος(Γεωργάκης). 
Μετά παντρεύθηκεν 

εις Άγιον Νικόλαον, αλλά τον πρόδωσαν και κατεδι-
κάσθη από δικαστήριον Θεσσαλονίκης ως επαναστά-
της εις θάνατον. Κάποιος φίλος του τον ειδοποίησε ότι 
θα κοινοποιηθή η απόφασις εις τας τοπικάς αρχάς Αγί-
ου Νικολάου και έτσι  έφυγεν για το Άγιον  Όρος.

Την πολεμικήν σημαίαν του, άσπρο σταυρό και φό-
ντο κόκκινο (για να εξαπατήση τους Τούρκους), την 
αφιέρωσεν εις την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου 
(Άγιος Γεώργιος) και την εχρησιμοποιούσαν ως λάβα-
ρο. Οι Τούρκοι δεν έδιδον προσοχήν εις αυτήν. Ως το 
1907 υπήρχε, μετά οι ιερείς εφοβήθηκαν , την έκρυψαν 
κάπου και εσάπισε. Σήμερον εσώθηκαν  τα κρουσσω-
τά μόνον.

Ο Καπετάν Γεωργάκης κατέφυγεν εις Καρυάς φο-
ρών ράσον, για να μη τον ανακαλύψουν και από εκεί 
επήγεν εις την Παλαιάν Ελλάδα, όπου έλαβεν μέρος 
εις τας επαναστάσεις της Κρήτης.»

Την ταυτότητα του Καπετάν Γιωργάκη μαθαίνουμε και 
από τουρκικό έγγραφο του 1875. Αναφέρεται σε σπίτι και 
οικόπεδο στο χωριό Άγιος Νικόλαος του Καζά (επαρχία) 
Κασσάνδρας, που ανήκει στο σατζάκι (νομός ) Θεσσαλονί-
κης, με γειτόνους το Μαυρουδή και τον Αστέριο Ντάλλα. 
Το σπίτι ανήκε στον Καπετάν Γιωργάκη, γιο του Γιάννη.

Μετά την αναχώρηση του Καρατάσου από τη Σιθω-
νία και τη Χαλκιδική, αργότερα (Ιούνιος  1854), οι Τούρ-
κοι επιδόθηκαν σε ανελέητη σφαγή των κατοίκων. Ο Χα-
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σάν Αγάς και ο Μαχμούτ Μπέης έσφαξαν 27 από τους 
30 προκρίτους του Πολυγύρου, που έσπευσαν να υπο-
δεχτούν το στρατό τους και να δηλώσουν υποταγή «Η 
σφαγή των Ελλήνων προκρίτων επεκτάθηκε σε ολό-
κληρη την Χαλκιδική με τη θανάτωση αμάχων και τη 
σύληση ελληνικών εκκλησιών στα χωριά Συκιά, Παρ-
θενώνα, Νικήτη και Αγ. Νικόλαο, ενέργειες, που προ-
κάλεσαν αλγεινή εντύπωση και την καταδίκη εκ μέ-
ρους των Ευρωπαίων διπλωματικών εκπροσώπων».

(Κωνσταν. Απ. Βακαλόπουλος, Νεότερη Ιστορία της 
Μακεδονίας ) σελ. 34

Μέχρι τα μέσα Μαΐου από τον Άγ. Νικόλαο πέρασαν 
σημαντικές τουρκικές δυνάμεις, καθώς και το ατμοκίνη-
το πλοίο «Περσούδ’» με ένα τάγμα τουρκικού στρατού 
υπό τις διαταγές του σερασκέρη Χατζή Ταΐρ μπέη.

(Ερατώ Ζέλλιου Μαστροκώστα «Χαλκιδική: Eπανα-
στάσεις κατά την

 Τουρκοκρατία-Μακεδονικός Αγώνας», 1996, σελ.54. 

Η επανάσταση του 1854  όπως διαπιστώνουμε για 
αρκετό χρονικό διάστημα είχε επίκεντρο τον Άγιο Νικό-
λαο και στα γεγονότα που έγιναν σε άλλες περιοχές, η 
συμβολή των συγχωριανών προγόνων μας ήταν καθορι-
στική. Οι απώλειες σε άνδρες, αλλά και σε άμαχο πλη-
θυσμό ήταν ανυπολόγιστες για τον Άγιο Νικόλαο.

  Η αποτυχία της επανάστασης του Δ.Τ. Καρατά-
σου είχε σαν συνέπεια την παύση κάθε επαναστατικής 
ενέργειας στον Όλυμπο. Ενώ ο εθνικός πόθος της Ελλά-
δας για απελευθέρωση της Μακεδονίας ανεστάλη με τη 
λήξη του Κριμαϊκού πολέμου και τη συνθήκη των Παρι-
σίων, το Μάρτιο του 1856, από την οποία αποκομίζει ση-
μαντικά οφέλη η Τουρκία.

Τότε ο Άγιος Νικόλαος και τα άλλα χωριά της Σι-
θωνίας γνώρισαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Για 
μια φορά ακόμα οι Τούρκοι εκδικούνται. Άντρες σφάζο-
νται, γυναίκες ατιμάζονται, παιδιά εξανδραποδίζονται , 
εκκλησιές και σπίτια πυρπολούνται.

Σήμερα, που στη σκέψη έχουν ξεθωριάσει οι πικρές 
εκείνες μνήμες, τα μόνα που απομένουν να θυμίζουν τη 
θυσία των προγόνων μας είναι: Τα κρόσσια της δαντέλας 
που κοσμούσαν το λάβαρο του καπετάν Γεωργάκη, της 
σημαίας που του εμπιστεύθηκε ο Δ.Τ Καρατάσος κατά 
την επίσημη τελετή στην Κυρα-Παναγιά(Πελαγονήσι). 
Ακόμα το δημοτικό τραγούδι «Ήρταν καράβια στου 
γιαλό», που αναφέρεται στη βύθιση του πλοιαρίου στον 
Όρμο Παναγίας και που χορεύεται με πολύ ιδιαίτερο 
τρόπο, με τα χέρια σταυρωτά. Επίσης, το επώνυμο Τσά-
μης, συχνό στα χωριά της Σιθωνίας και ιδιαίτερα στον 
Άγιο Νικόλαο.

 δ) Ἡ ἔμφαση στήν κοινωνική δικαιοσύνη. Ὁ Ἅγιος 
Κοσμᾶς εἶχε συνειδητοποιήσει αὐτό πού λίγο πρίν ἀπό 
τούς Βαλκανικούς Πολέμους εἶπε ὁ Ἐλευθέριος Βενι-
ζέλος γιά τούς ἀγρότες τῆς Θεσσαλίας: Ἐάν παραμεί-
νουν κοινωνικά καί οἰκονομικά καταπιεσμένοι δέν θά 
μπορέσουν νά πολεμήσουν γιά νά ἐλευθερώσουν τούς 
ὑποδούλους ἀδελφούς τους. Τό κήρυγμα τοῦ Ἁγίου ὑπέρ 
τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὑπέρ τῶν δικαιωμάτων τῶν 
γυναικῶν, κατά τῆς πλεονεξίας καί τῆς ἀδικίας, ὑπέρ τῆς 
σφυρηλατήσεως τῶν κοινοτικῶν δεσμῶν καί τῆς ἀλλη-
λεγγύης, βοήθησε τήν ψυχική ἑνότητα τῶν Ρωμηῶν καί 
συνετέλεσε στήν ἀποφυγή ἐπικινδύνων διχασμῶν καί 
ἐρίδων μεταξύ ὁμοεθνῶν.

ε) Οἱ Προφητεῖες. Τό ποθούμενο, τό Ρωμαίικο, τά 
βουνά πού θά σώσουν πολλούς, οἱ δύο Πασχαλιές πού 
θά ἔλθουν μαζί, ὅπως ἔγινε τό 1912, αὐτά καί πολλά 
ἄλλα αἰσιόδοξα μηνύματα ἔδιδε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς διά 
τῶν προφητειῶν του.  Αὐτή ἧταν ἡ μεγαλύτερη ἐθνική 
προσφορά του σέ ἕνα λαό πού κινδύνευε νά χάσει κάθε 
ἐλπίδα γιά ἐλευθερία καί ἀναγέννηση. Ἄς μην ξεχνοῦμε 

ὅτι ὅ Ἅγιος ἔζησε τήν σφαγή τῶν Ἑλλήνων ἀπό Τουρ-
καλβανούς μετά ἀπό τά Ὀρλωφικά. Ἡ φωνή του ἦταν ἡ 
μοναδική ὄαση μέσα στήν ἀπελπισία.

Στ) Τό μαρτύριό του. Μέ τόν μαρτυρικό θάνατό του 
στήν ἀγχόνη τῶν δημίων του (Κολικόντασι Βορείου 
Ἠπείρου, 24-8-1779) ὁ Πατροκοσμᾶς γίνεται θρῦλος, 
σύμβολο καί πρότυπο γιά τούς ὑποδούλους. Ἡ ἁγιότη-
τά του ἀναγνωρίζεται ἀμέσως ἀπό ὅλο τό σκλαβωμένο 
Γένος πολύ πρίν ἀναγνωρισθεῖ ἐπισήμως τό 1961. Στήν 
Ἐλληνική Ἐπανάσταση ἕνα γνωστό ἆσμα ἔλεγε: «Βοήθα 
μας Ἅη Γιώργη καί σύ Ἅγιε Κοσμᾶ, νά πάρουμε τήν Πόλη 
καί τήν Ἁγιά Σοφιά». Ἡ θυσία του ἐνέπνευσε καί ἐμπνέει 
ἀκόμη καί σήμερα, εἰδικά δέ  τούς ἐμπερίστατους Βο-
ρειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἀγχόνῃ 
ἐτελειώθη καί κατέδειξε ἐμπράκτως ὅτι ἡ Ἐλευθερία τῶν 
Ἑλλήνων εἶναι ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη. Μαζί μέ τό 
νέφος τῶν ἀναρίθμητων Νεομαρτύρων ἔβαλε τό λίπα-
σμα γιά τήν ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῶν ὑπο-
δούλων, ἡ ὁποία ὁδήγησε στήν Παλιγγενεσία τοῦ 1821. 
Κλίνουμε εὐλαβικά τό γόνυ στήν ἱερά μνήμη του! 

συνέχεια από σελίδα 22

*  *  *

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ



32

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 18ο

Ο Στέφανος Αθ. Κότσιανος ήταν αναντίρ-
ρητα μια εξέχουσα και πολυσχιδής προσωπικότητα, από 
τις σπουδαιότερες που ανέδειξε η Χαλκιδική τον περα-
σμένο αιώνα. Δεν συναντάμε πολλούς συμπολίτες μας 
καταχωρημένους στις μεγαλύτερες εγκυκλοπαίδειες.

 Ο Στ. Κότσιανος γεννήθηκε στον Πολύγυρο το 1908. 
Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας, πράγμα το οποίο του 
έδωσε τη δυνατότητα να σπουδάσει –μετά τις εγκύκλιες 
σπουδές του στον Πολύγυρο- στη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου της Αθήνας, απ’ όπου πήρε πτυχίο με άριστα 
το 1930. Τις σπουδές του αυτές συμπλήρωσε αργότερα 
στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού (Σορβόννη), όπου πήρε 
Διδακτορικό του Δικαίου το 1949, επίσης με άριστα.

 Δικηγόρευσε επί πολλά χρόνια, τόσο στη Χαλκιδική, 
όσο και στη Θεσσαλονίκη και ήταν από τους σπουδαιό-
τερους θεράποντες της νομικής επιστήμης. Παράλληλα 
όμως ήταν και μελετητής και συγγραφέας σπουδαίων 
νομικών έργων και δημοσιεύσεων, με σπουδαιότερο 
έργο του την «Ιατρική Ευθύνη», βιβλίο αναφοράς σε 
όλους τους νομικούς επί δεκαετίες.

 Εκτός της νομικής, ο Στ. Κότσιανος ήταν ένας σπου-
δαίος ιστοριοδίφης. Οι έρευνές του, σχετικά με σημαντι-
κά θέματα του Πολυγύρου και ολόκληρης της Χαλκιδι-
κής, που είδαν το φως της δημοσιότητας, είτε σε μικρά 
βιβλία, είτε σε δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδι-
κά, είναι πολύ αξιόλογες.

 Όμως, εκτός από νομικός και ιστοριοδίφης, ο Στ. 
Κότσιανος ήταν και σημαντικός κοινωνικός εργάτης. Οι 
δωρεές του προς τον Δήμο, -μεταξύ των οποίων το οι-
κόπεδο, στο οποίο χτίστηκε το Δημοτικό Θέατρο Πολυ-
γύρου- είναι πολύ σημαντικές, με αποκορύφωμα τα δυο 
Ιδρύματα, τα οποία συνέστησε με τη Διαθήκη του: Το 
ιδιωτικό Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο έπρεπε να συ-
σταθεί στην κατοικία του (το γνωστό αρχοντικό Κοτσα-
νέικο) και το Ίδρυμα ενίσχυσης μαθητών Β/θμιας Εκπαί-
δευσης, το οποίο προικοδότησε με μια σειρά κτήματα 
στην ευρύτερη περιοχή Πολυγύρου και Καλυβών.

  Τέλος, το Αρχείο του Στ. Κότσιανου, το οποίο κατέ-
λειπε στην κατοικία του, το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει 
«πολύτιμον από κάθε άποψιν», το προόριζε να αποτελέ-
σει, μαζί με τα άλλα αντικείμενα της κατοικίας του, την 
«πρώτη ύλη» για το ιδιωτικό του Μουσείο. Το Αρχείο 
αυτό, όπως και τα λοιπά αντικείμενα του Κοτσανέικου, 
ήταν εκείνο που, λόγω της φύσης και της έλλειψης προ-
στασίας, κακοποιήθηκε και λεηλατήθηκε περισσότερο.

Αυτήν ακριβώς την προσωπικότητα, ο Σύλλογός μας 
(Σύλλογος Φίλων Ιδρυμάτων Στέφανου Κότσιανου1 ) 
αποφάσισε να τιμήσει, κρίνοντας ότι η χρονική συγκυ-
ρία το επέβαλλε, αφού:

  * Επί τέλους, ύστερα από προσπάθειες πέντε χρό-
νων (του κ. Ν. Βασιλάκη, που είχε διοριστεί, αρμοδίως, 
εκτελεστής της Διαθήκης Κότσιανου), το Ίδρυμα Μαθη-
τών αναγνωρίστηκε και ήδη λειτουργεί (με πρόεδρο τον 
Δήμαρχο κ. Αστ. Ζωγράφο και 5μελές Συμβούλιο.

 * Το θέμα δημιουργίας Λαογρ. και Ιστορικού Μου-
σείου στο Κοτσανέικο προχωρεί, αφού ήδη έχει συντα-
χθεί πλήρης μελέτη αποκατάστασης και ανακατασκευής 
όλης της πατρικής κατοικίας2, από την αρμόδια υπηρε-
σία του Υπ. Μακεδ. –Θράκης. Ήδη το θέμα βρίσκεται 
στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας και στην, εν 
συνεχεία, αναζήτηση σχετικής πίστωσης. Έργο συνολι-
κά δύσκολο, αλλά πολύ σπουδαίο.

  * Για το Αρχείο Κότσιανου, υπάρχει μια πολύ σημα-
ντική εξέλιξη: Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η ψηφιοποίησή 
του, έγινε ο σχετικός διαγωνισμός και το θέμα βρίσκεται 
στο στάδιο της ανακήρυξης μειοδότη. 

  Αυτές οι τρεις συγκυρίες είναι βέβαια από μόνες 
τους πολύ σημαντικές, αλλά πέραν αυτών, υπήρξε και 
μια άλλη πλέον σημαντική συγκυρία: Στις 7 Ιανουαρί-
ου 2014, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το θάνατο του 
Στ. Κότσιανου (πέθανε στις 7-1-’89). Αυτό το γεγονός 
ήταν η βασική αιτία, για την οποία το Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας, στις αρχές του Δεκέμβρη, αποφάσισε να 
προχωρήσει στην οργάνωση ενός Φιλολογικού Μνη-
μοσύνου, «στην μνήμη και προς τιμήν» του Στέφανου 
Κότσιανου. Πρώτη ενέργεια του Συμβουλίου ήταν να 
επισκεφθεί τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο και να του προ-
τείνει η εκδήλωση να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου. Ο 
Δήμαρχος αποδέχθηκε άμεσα την πρόταση και αποφα-

1. Ο Σύλλογός αυτός ιδρύθηκε το 2006, από μια ομάδα Πολυγυρινών, οι 
οποίοι ανησυχούσαν για την τύχη της σπουδαίας Διαθήκης Στ. Κ., (ιδι-
αίτερα μετά το τέλος της θητείας στον Δήμο τού πριν Δημάρχου Πολυ-
γύρου Ν. Βασιλάκη και του Προέδρου του Δημ. Συμβ. Γ. Ζωγραφάκη), 
με σκοπό ο Σύλλογος να ενεργεί όπου δει, προς την κατεύθυνση υλο-
ποίησης της Διαθήκης. Χωρίς διάθεση υπερβολής, μπορούμε να πούμε 
ότι, μέχρι σήμερα, επιτέλεσε αξιόλογο έργο.
2. Ο Δήμος Πολυγύρου αγόρασε ήδη και το υπόλοιπο της πατρικής κα-
τοικίας, το οποίο ανήκε σε κληρονόμους της αδελφής του Στ. Κότσιανου, 
και πλέον η αποκατάσταση αφορά ολόκληρο το αρχικό κτήριο και ολό-
κληρη την μεγάλη πίσω αυλή «μετά των παραρτημάτων και εξαρτημάτων 
αυτής (υποστέγων της αυλής, ελαιοτριβείου κλπ)». Έτσι το Κοτσανέικο 
είναι πλέον ένα εξαιρετικό σύνολο κατοικίας και αυλείου χώρου.

    ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ
Μια εξέχουσα προσωπικότητα της Χαλκιδικής, όπως αναδείχθηκε από 

το προς τιμήν του Φιλολογικό Μνημόσυνο της Κυριακής 12-1-2014

ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
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σίστηκε η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης.
  Στη συνέχεια οι διοργανωτές απευθύνθηκαν σε κα-

τάλληλα πρόσωπα για να είναι εισηγητές των θεμάτων 
του Φιλ. Μνημοσύνου, τα οποία αποφασίστηκε να είναι: 
«Ο Νομικός Στ. Κότσιανος», «Ο Ιστοριοδίφης Στ. Κό-
τσιανος», «Η κοινωνική προσφορά του Στ. Κότσιανου» 
και «Το Αρχείο Στ. Κότσιανου» -(οι εισηγητές αναφέρο-
νται παρακάτω). Η εκδήλωση ορίστηκε για την Κυριακή 
12 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, με προηγούμενη τέλεση 
θρησκευτικού Μνημοσύνου στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου, 
στην μνήμη του τιμώμενου Στ. Κότσιανου.

Με την έναρξη της εκδήλωσης –την οποία συντόνισε 
με επιτυχία, όπως πάντα, ο κ. Γ. Διαμαντουλάκης, ο οποίος 
σήκωσε και το μεγαλύτερο βάρος της 
προετοιμασίας- ο Δήμαρχος Πολυ-
γύρου κ. Αστ. Ζωγράφος απηύθυνε 
χαιρετισμό, εκφράζοντας τη χαρά του 
που διοργανώνει, μαζί με τον Σύλλογο, 
εκδήλωση για τη σπουδαία προσωπι-
κότητα, τον Στ. Κότσιανο, εκδήλωση η 
οποία ήταν, όπως είπε, στις σκέψεις και 
στις προθέσεις του Δήμου από καιρό. 
Τόνισε επίσης τις ενέργειες του Δήμου, 
σχετικά με τα θέματα που αφορούν 
στη Διαθήκη Κότσιανου, όπως τη με-
λέτη για ολόκληρο το Κοτσανέικο, τη 
λειτουργία του Ιδρύματος Κότσιανου, 
το οποίο λειτουργεί ήδη μέσα στους 
κόλπους του Δήμου και την ένταξη 
της ψηφιοποίησης του Αρχείου στο 
ΕΣΠΑ, διαδικασία η οποία βρίσκεται 
στο τέλος της.

 Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Γ. Ζωγραφάκης, κάνοντας 
εισαγωγή στην όλη εκδήλωση, μετά 
σύντομη αναφορά στην προσωπικό-
τητα του Τιμώμενου, αναφέρθηκε στο ιστορικό και στους 
λόγους για τους οποίους προχώρησε στην οργάνωση του 
Φιλολογικού Μνημοσύνου και ευχαρίστησε τον Δήμο για 
τη συνεργασία και τους εισηγητές για την εισφορά τους 
στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο, ως πρώτος εισηγητής, 
ο κ. Θεοχ. Σιώζος, γνωστός δικηγόρος της Χαλκιδι-
κής, επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Δικηγ. Συλλόγου 
Χαλκιδικής και παλαιός συνεργάτης του Στ. Κότσιανου, 
ο οποίος μίλησε για τον Νομικό Στέφανο Κότσιανο. 
Όμως, όπως ήταν φυσικό, λόγω και της πολύχρονης συ-
νεργασίας και σχέσης του με τον Τιμώμενο, αναφέρθηκε 
και σε λεπτομέρειες του χαρακτήρα και της ζωής του, 
τονίζοντας από την αρχή:

« Ο Στέφανος Κότσιανος υπήρξε πολυσχιδής, πολύ-
πλευρη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και να ασχο-
ληθεί κανείς με μια πτυχή της προσωπικότητάς του, αδικεί 
το σύνολό του. Διότι ο Στ. Κότσιανος ήταν ενιαίο, αδιάσπα-
στο, δυναμικό και παραγωγικό σύνολο. Εξομολογούμαι 
λοιπόν ότι θα υποκύψω στη συνέχεια στον πειρασμό να 
αναφερθώ και σε άλλα σημεία της συνολικής του εικόνας, 
δια την πληρότητα της ομιλίας μου». Και συνέχισε:

«Ήτο ο Στ. Κότσιανος εξαίρετος νομικός, ευσυνείδητος 
και ικανότατος δικηγόρος και επιμελής ερευνητής. Δεν 
ήτο μόνον εγκρατής της νομικής επιστήμης, αλλά είχε δια-
ποτιστεί βαθιά από τη φιλοσοφία του Δικαίου και είχε αφο-
μοιώσει την ουσία και το βαθύτερο νόημα του δικαιϊκού μας 
συστήματος. Ήτο νομικός φιλόσοφος. Εκείνοι οι δικανικοί 
του λόγοι ήσαν ανυπέρβλητοι. Ανέλυε πρώτα τη νομική θε-
μελίωση των υποθέσεων και μετά ανεφέρετο στα ουσιαστικά 
επιχειρήματα υπέρ των πελατών του, επιχειρήματα πάντοτε 
σοβαρά και τεκμηριωμένα. Οι Δικαστές τον εσέβοντο και 
τον τιμούσαν γι’ αυτές τις αρετές του. Ημείς οι άλλοι δικη-
γόροι τον αναγνωρίζαμε ως κορυφαίο και το πολυπληθές 
ακροατήριο τον απολάμβανε με την ψυχή του».   

Στη συνέχεια ο εισηγητής, αφού 
σημείωσε ότι «ο Στ. Κ. ήτο ευφυέ-
στατος, αλλά συμπλήρωνε την ευ-
φυΐα του με την ακαταπόνητη μελέ-
τη», παρέθεσε τα 12 βιβλία νομικού 
περιεχομένου, τα οποία συνέγραψε, 
τονίζοντας ειδικά ότι το βιβλίο του 
«Η Ιατρική Ευθύνη –Αστική – Ποι-
νική» ήταν «αποκλειστικό δια την 
εποχήν του νομικό σύγγραμμα δια 
την ιατρική ευθύνη, ήτο ο οδηγός 
κάθε νομικού που ασχολήθηκε με το 
θέμα αυτό, με την παραπομπή: ιδέ Στ. 
Κότσιανου, ‘Η Ιατρική Ευθύνη’».

Στη συνέχεια, επανερχόμενος στην 
εργατικότητα του Στ. Κ., είπε ότι μελε-
τούσε ως αργά και ξυπνούσε νωρίς το 
πρωί, τον ίδιο δε τον ομιλούντα τον 
ήθελε να είναι στο γραφείο του «από 
τις 7 το πρωί, χειμώνα –καλοκαίρι».

 Στη συνέχεια ο κ. Σιώζος, αφού 
αναφέρθηκε σε ορισμένα περιστατικά 
της προσωπικής και δικηγορικής του 

ζωής, κάποια μάλιστα «για να φαιδρύνει την ατμόσφαιρα», 
έκανε εκτενή αναφορά στην κοινωνική προσφορά του Στ. 
Κότσιανου, θέμα το οποίο αναπτύχθηκε εκτενώς σε άλλη 
εισήγηση. Τέλος, έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας ότι 
«δικαίως νομίζω ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των αρίστων 
τέκνων του Πολυγύρου και των μεγάλων της Χαλκιδικής. 
Έξοχη φυσιογνωμία του τόπου», και αφού πρότεινε να ανε-
γερθεί ανδριάντας του μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, κα-
τέληξε: «Για μένα ζει ολόρθος στην καρδιά μου. Αιωνία σου η 
μνήμη, πανάξιε και υπέροχε Στέφανε Κότσιανε». 

Στη συνέχεια, με θέμα « Ο Ιστοριοδίφης Στ. Κότσια-
νος», πήρε το λόγο ο κ. Αθανάσιος Χριστιανός, ο οποίος 
είπε ότι «…να κατοχυρώσω σ’ αυτόν το ρόλο του ιστορι-
οδίφη, θέμα σαγηνευτικό για μένα, αφού απαιτεί τις φι-
λολογικές μου γνώσεις και ενδιαφέρον για όλους, αφού 
ο ρόλος αυτός του Στ. Κότσιανου ανέδειξε, ως ένα βαθμό, 
την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική του διάστα-
ση», και συνέχισε: «ωστόσο θέλω προτού μπω στην ου-
σία του θέματος να διασαφηνίσω τους όρους ιστοριογρα-
φία, ιστοριοδιφία, ιστορία», αναφέροντας μεταξύ άλλων 
ότι «με τον όρο ‘ιστοριογραφία’ εννοούμε το έργο όλων 
εκείνων, που έγραψαν για ποικίλα γεγονότα της εποχής 

Ο Στέφανος Κότσιανος
1908 - 1989
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τους, μα και του παρελθόντος…» και συμπλήρωσε: «Δί-
πλα στην προσπάθεια του ιστορικού να κατανοήσει, να 
εξηγήσει και να ζωντανέψει το παρελθόν, με τρόπο όσο 
γίνεται πιο εύληπτο, πρέπει να δώσουμε μια θέση και να 
αναγνωρίσουμε σπουδαιότητα, το ίδιο ουσιαστική, στον 
υπομονετικό μόχθο του ιστοριοδίφη, που συλλέγει, κρί-
νει και ελέγχει το σύνολο των μνημείων, τα στοιχειώδη 
δεδομένα, το υλικό μ’ ένα λόγο, με το οποίο θα γίνει η 
επιδιωκόμενη από τον ιστορικό σύνθεση…».

 Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον Στ. Κότσιανο, 
είπε: «Μια τέτοια προσωπικότητα ήταν αδύνατο να πε-
ριοριστεί στην άσκηση… του δικηγορικού επαγγέλματος. 
Η αγάπη του για τον τόπο και τους ανθρώπους του Πο-
λυγύρου και της Χαλκιδικής τον εξώθησε σε δραστηριό-
τητες προσφοράς. Εδώ οφείλουμε να εντάξουμε και την 
ενασχόλησή του με την…ιστοριοδιφία».

  Αναφέρθηκε σε ορισμένες εργασίες του Στ. Κ. και πριν 
απ’ όλα «για τις εντυπώ-
σεις και κρίσεις του Γάλλου 
προξένου της Θεσσαλονίκης 
Cosinery, για τη χαρά, μα 
και τη συγκίνηση που ένιω-
σε, όταν στη Γαλλική Εθνική 
Βιβλιοθήκη ανακάλυψε το 
σύγγραμμα του Cosinery, 
που είχε σχέση με τη Μακε-
δονία και τη Χαλκιδική. Το 
θεωρεί ιστορική πηγή για τον 
μέλλοντα ιστορικό» και αφού 
αναφέρθηκε σε όσα γράφει 
ο Cosinery, είπε ότι «όλες 
αυτές τις πληροφορίες τις θε-
ωρεί γνήσιες και αυθεντικές 
πηγές για τη συγγραφή της 
ιστορίας της Χαλκιδικής».

  Στη συνέχεια ο κ. Χριστιανός είπε ότι μια άλλη ερ-
γασία του Στ. Κ. ήταν ο σχολιασμός μιας εργασίας  του 
Ν. Χρυσανθίδη με τίτλο «Αυτοσχέδιος Περιγραφή της 
Χαλκιδικής Χερσονήσου μετ’ αρχαιολογικών σημειώσεων 
και ιστορικών συμβάντων», η οποία εκδόθηκε σε βιβλίο 
στην Κων/λη το 1869, το οποίο ο Κότσιανος «το βρήκε 
στη βιβλιοθήκη της Ι. Μονής Διονυσίου του Αγ. Όρους…
Το θεωρεί αξιόλογο και μεγάλου ενδιαφέροντος ντοκου-
μέντο για το πώς ήταν η Χαλκιδική στα 1879».

  Αναφέρθηκε επίσης ο ομιλητής σε δυο ακόμη εργα-
σίες του Στ. Κ.: «Η πρώτη έχει τίτλο ‘Συμμετοχή της Χαλ-
κιδικής στην Επανάσταση του 1878’…όπου παρουσιάζει 
ντοκουμέντα για τα σχετικά γεγονότα. Η δεύτερη έχει 
τίτλο ‘Μια Μεγάλη Φυσιογνωμία του Έθνους Γεώργιος 
Χρυσίδης (ο Πολυγερινός)’…».  Και συνέχισε:

  «Με όλες τις εργασίες του… δίνει εργαλεία στον μέλ-
λοντα ιστορικό της Χαλκιδικής. Ερευνά και αναδιφά το 
πλούσιο αρχείο της οικογένειάς του, τις βιβλιοθήκες Γαλ-
λίας και Ελλάδας, βρίσκει αξιόλογες πηγές ιστορίας, τις 
κρίνει, τις ξεχωρίζει και τις αξιολογεί για την ακρίβεια, 
την πιστότητα και την αυθεντικότητά τους. Λειτουργεί 
επομένως ως ένας ακούραστος ιστοριοδίφης και μπορεί 
να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σπουδαίους ιστοριο-

δίφες της Νεοελληνικής ιστοριογραφίας, τον Κων. Σάθα, 
τον Γιάννη Βλαχογιάννη, τον Ηλία Τσιτσέλη κ. ά.

 Τελειώνοντας οφείλω να σημειώσω», κατέληξε ο κ. 
Χριστιανός,  «πως σ’ όλες τις ιστοριοδιφικές εργασίες 
του χρησιμοποιεί ένα πλούσιο λεξιλόγιο, με σαφήνεια και 
ακρίβεια, και πως χρησιμοποιεί την απλή δημοτική γλώσ-
σα, που στη δομή της θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
έντεχνη… Στα γραπτά του κυριαρχεί ένας ρομαντισμός, 
που του προσδίδει διάφορα εσωτερικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα, όπως είναι το πάθος για όσα υπερασπίζεται, 
η δημιουργικότητα και το ήθος… »

Στη συνέχεια μίλησε ο δικηγόρος και τ. Δήμαρχος 
Πολυγύρου κ. Ν. Βασιλάκης, με θέμα «Η κοινωνική προ-
σφορά του Στ. Κότσιανου». Σημειώνουμε ότι ο κ. Βασι-
λάκης ήταν Δήμαρχος Πολυγύρου, όταν ανακινήθηκε 
αποφασιστικά το ως τότε «νεκρό» θέμα της Διαθήκης 
Κότσιανου, στη συνέχεια δε διορίστηκε εκτελεστής της 

Διαθήκης σε ό,τι αφορούσε 
το «Ίδρυμα μαθητών» και 
διαχειρίστηκε με τον κα-
λύτερο τρόπο, εξασφαλί-
ζοντας τα κτήματα και την 
έγκριση του Ιδρύματος.

 Ο κ. Βασιλάκης, αφού 
αναφέρθηκε στις σπουδές, 
στην προσωπικότητα και γε-
νικά στη ζωή του Στ. Κ., είπε:

«Στις 18 Σεπτεμβρίου 
1983 δωρίζει προς τον Δήμο 
Πολυγύρου το οικόπεδο όπου 
κατασκευάστηκε το Δημοτι-
κό Θέατρο… Δικαίως ο Πο-
λύγυρος τίμησε τον Στ. Κό-
τσιανο όσο ακόμη ζούσε και 
τότε ήταν που ανακοινώθηκε 

για πρώτη φορά η σύσταση του Ιδρύματος με την επωνυ-
μία «Ίδρυμα Στεφάνου Αθαν. Κοτσιάνου και Καίτης Στεφ. 
Κοτσιάνου», στο οποίο ο αείμνηστος πλέον Στ. Κότσιανος 
άφησε όλα τα κτήματα του για την ενίσχυση των απόρων 
μαθητών του Πολυγύρου και όλης της Χαλκιδικής…

Με το Π. Διάταγμα της 4ης Μαΐου 2012 εγκρίθηκε η σύ-
σταση του Ιδρύματος και ήδη έχει εγκατασταθεί το πρώτο 
Δ. Συμβούλιο. Όμως, η Διαθήκη του Στ. Κ. δεν αναφέρεται 
μόνο στο Ίδρυμα για την ενίσχυση των απόρων μαθητών, 
αλλά είναι ολόκληρη ένα μνημείο κοινωνικής προσφοράς. 
Διατάσσεται η σύζυγός του ως εκτελέστρια της διαθήκης 
του να προσφέρει στη μνήμη του χρηματικά ποσά στην εκ-
κλησία και στα σχολεία του Πολυγύρου, πράγμα το οποίο 
έκανε. Με την ίδια διαθήκη δημιουργείται στο σπίτι του 
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο με αντικείμενα που 
υπήρχαν μέσα σ’ αυτό… το οποίο, σύμφωνα με τη βούλησή 
του, έπρεπε να περιέλθει στον Δήμο Πολυγύρου, πράγμα το 
οποίο μετά πολύ κόπο έχει επιτευχθεί.

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η ζωή του Στ. Κ. 
υπήρξε σε μεγάλο βαθμό συνυφασμένη με την Κοινωνι-
κή Προσφορά, μικρή ή μεγάλη κάθε φορά. Η ίδρυση της 
Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Χαλκιδικής, μαζί με 
άλλους επιφανείς Χαλκιδικιώτες, η ενεργοποίηση με δι-

Το τραπέζι των τεσσάρων ομιλήτών: Ν. Βασιλάκης, Γ. Ζωγρα-
φάκης, Θεοχ. Σιώζος, Αθ. Χριστιανός
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κές του προσπάθειες των κληροδοτημάτων Βασ. Φραντζή 
και Τριανταφυλλιάς Παυλίδη Κριεζή…, η δημοσίευση του 
Κανονισμού της εν Πολυγύρω αγαθοεργού αδελφότητος 
η Ομόνοια, όλη του η συγγραφική δραστηριότητα, με κο-
ρυφαίο σύγγραμμα αυτό περί της ιατρικής ευθύνης, ήταν 
μια κοινωνική προσφορά…

 Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη του και φωτεινό για πά-
ντα το παράδειγμά του, μήπως και λειτουργήσει διδακτικά για 
όλους μας, στις δύσκολες εποχές που περνά η πατρίδα μας».

Τελευταία εισήγηση ήταν αυτή που αφορούσε το Αρ-
χείο του Στ. Κότσιανου και έγινε από τον πρόεδρο του Συλ-
λόγου κ. Γ. Ζωγραφάκη, ο οποίος είχε στενή σχέση με το 
θέμα, καθώς, εκ μέρους του Δήμου, επέβλεψε με προσωπι-
κή παρουσία την τακτοποίηση και καταγραφή του υλικού 
που βρέθηκε στο Κοτσανέικο, όταν ο Δήμος, «αυθαίρετα» 
αλλά αποφασιστικά, μπήκε στην κατοικία Κ. για να δώσει 
τέλος στη φθορά, στην εγκατάλειψη και στην διαρπαγή 
του υλικού. Με 18μηνη εργασία βιβλιοθηκονόμου, κατα-
γράφηκε, σε 184 σελίδες, το υλικό που βρέθηκε, ταξινο-
μημένο σε 364 φακέλους, πάνω από 2.500 βιβλία, πλήθος 
σπάνιες εφημερίδες,  περιοδικά και λοιπό υλικό. Ο ομιλη-
τής τόνισε ότι είναι αδύνατο να αναφερθεί με λεπτομέρειες 
στο πολύτιμο αυτό υλικό, πολλά στοιχεία ωστόσο περι-
λαμβάνονται στην γραπτή εισήγησή του, που περιέχεται 
στο ειδικό τευχίδιο, που περιέχει όλες τις εισηγήσεις κλπ., 
το οποίο είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές και διανεμήθηκε 
στους παρευρεθέντες. Ωστόσο, ενδεικτικά ανέφερε ότι κα-

ταγράφηκαν 1.212 φύλλα της «Φωνής της Χαλκιδικής», 54 
φ. της «Χαλκιδικής», 31 φ. της «Παγχαλκιδικής», 30 φ. των 
«Νέων της Χαλκιδικής», 145 φ. «Φως της Χ.», 127 φ. «Ο 
κόσμος της Χ.», 111 φ. «Αλλαγή της Χ.», 28 φ. «Ο Πολίτης 
της Χ.», όπως επίσης και πλήθος άλλες άγνωστες εφημερί-
δες και περιοδικά. Τόνισε επίσης την αθόρυβη εργασία του 
Στ. Κ., ο οποίος, επί πολλά χρόνια, συγκέντρωνε με υπομο-
νή, επιμονή και προσωπικές δαπάνες, πολλές χιλιάδες τεκ-
μήρια, τα οποία, όσο και αν κακοποιήθηκαν, παραμένουν 
υλικό πολύτιμο, το οποίο αξιοποιείται αποφασιστικά με την 
επικείμενη ψηφιοποίησή του.

Μετά τις εισηγήσεις, την εκδήλωση έκλεισε, εκ μέ-
ρους του Συλλόγου, το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Βα-
σιλάκης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσοι συντέλεσαν 
στην επιτυχία του οφειλόμενου στον Στ. Κ. Φιλολογι-
κού Μνημοσύνου, όπως επίσης και όσους τίμησαν με 
την παρουσία τους την εκδήλωση.

 Η όλη εκδήλωση, μπορούμε να πούμε ότι παρουσί-
ασε ολοκληρωμένα την πολυσχιδή προσωπικότητα του 
Στ. Κότσιανου.

(Νομίζω ότι επιβάλλεται να σημειώσω, ότι μια σο-
βαρή προσπάθεια ανακίνησης της υπόθεσης Κότσιανου, 
έκανε, πριν κάπου 15 χρόνια, ο αείμνηστος Βρασίδας, 
εκ μέρους του Παγχ/κού, χωρίς αποτέλεσμα όμως, αφού 
προσέκρουσε στην απαράδεκτη αδιαφορία των τότε αρ-
μοδίων και υπευθύνων –οι οποίοι φυσικά έχουν ονομα-
τεπώνυμο και δ/νση).         

Φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την άφιξη 
και εγκατάσταση των προσφύγων-προγόνων μας στα Νέα 
Φλογητά. Το κείμενο που ακολουθεί είναι η αφήγηση του 
αειμνήστου συμπατριώτη μας Χαραλάμπους Μαυρομιχά-
λη(1914-2001) και αφορά στην ιστορία των Νέων Φλογη-
τών. Δημοσιεύθηκε πρώτη φορά σε μια συλλεκτική έκδο-
ση-ημερολόγιο το 1981, το οποίο είχε επιμεληθεί η ερανική 
νομαρχιακή επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η φλόγα που είδανε οι πρόγονοι μας να βγαίνει από το 

ύψωμα του Καλαί, χάρισε το όνομα Φλογητά στο χωριό 
που υπήρχε και ζέστανε με τη λάμψη της τις ψυχές των αν-
θρώπων του. Μέχρι το 377 μ. Χ. υπήρχανε 160 οικογένει-
ες και προστάτης του χωριού ήταν ο Άγιος Νικόλαος. Ο 
φόβος των γενίτσαρων, όμως, οδήγησε τους ανθρώπους 
από τα γύρω χωριά να εγκατασταθούν στα Φλογητά και 
έτσι να μεγαλώσει το χωριό και να έχει 467 οικογένειες, 
που με προστάτη τους τον Άι-Γιώργη, τώρα, αντιμετώπι-
ζαν καρτερικά τον τρόμο που σκόρπιζαν οι γενίτσαροι. Το 
1877 κτίστηκε καινούρια εκκλησία για τον Άγιο Γεώργιο 
και μέχρι το 1924 κατοικούσαν εκεί, διατηρώντας τα ήθη 
και έθιμα τους και τη χριστιανική πίστη τους.

Στις 15 Ιουλίου του 1924 αφήνοντας πίσω τα αγα-
πημένα χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας τους και σέρ-
νοντας τον πόνο και την πίκρα της προσφυγιάς ξεκί-
νησαν για τη μητρόπολη Ελλάδα. Μέχρι να φτάσουν 
στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν από τη Μαλακοπή, τη Νί-
γδη, το Ουλουκισλά και τη Μερσίνη, απ’ όπου με βα-
πόρια φθάσανε στο Καραμπουρνάκι της Θεσσαλονί-
κης. Ακολούθησε η απολύμανση και μετά η διαταγή 
να εγκατασταθούν στο χωριό Αγία Παρασκευή, όπου 
και έμειναν 5 μήνες. Αφού ξεχειμώνιασαν οι 300 από 
τις 700 οικογένειες, εγκαταστάθηκαν εκεί που είναι 
σήμερα τα Ν. Φλογητά και δημιούργησαν το συνοι-
κισμό και την κοινότητα Νέας Αντιγόνειας, η οποία 
στις 11-05-1934 μετονομάσθηκε σε κοινότητα Νέων 
Φλογητών. Οι υπόλοιπες οικογένειες πήγανε σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας όπως στη Θεσσαλονίκη(100 οικο-
γένειες). Αθήνα(70 οικογένειες), Νευροκόπι, Δράμα, 
Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καρατσόβα(Αριδαία), 
Σέρρες κ.α.

Τα χρόνια κύλησαν και οι Φλογηταινοί με μεγάλο μό-
χθο ξεπέρασαν όσες δυσκολίες συνάντησαν μακριά από 
τα άγια χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας τους».

ΝΕΑ ΦΛΟΓΗΤΑ 1924-2014:  90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΒΑΪΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Δημοσιογράφος - Πρόεδρος Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέων Φλογητών

*  *  *
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Παρήλθε ήδη τετραετία, από την εμπλοκή στη 
χώρα μας της Τρόικας των Δανειστών μας, κατά την δι-
άρκεια της οποίας πέτυχαν με τις ενέργειες τους όλους 
τους σκοπούς των, που ταυτίζονται απολύτως με τους 
σκοπούς και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι τύραννοι 
στα τυραννικά καθεστώτα.

Για την μελανή αυτή για τη χώρα μας ιστορική περί-
οδο δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών, τόσο σε ατομικό όσο 
και συλλογικό επίπεδο, εμείς οι πολίτες, κυρίως όμως 
την ευθύνη φέρουν όλοι όσοι θεσμικά άσκησαν εξουσία, 
είτε από Κυβερνητική θέση, είτε από αυτήν της αντιπο-
λίτευσης.

Και αυτό διότι, άρχοντες και αρχόμενοι, μείναμε θεα-
τές του γεγονότος, όπως το πραγματεύεται ο Σωκράτης 
στην πολιτεία του Πλάτωνος: «ότι ασώτως διάγοντες οι 
πολίται και εξαντλούμενοι εκ της πληρωμής τόκων, γί-
νονται πένητες, ως εάν εξ’ αρχής  πάντες ή τουλάχιστον 
οι πλείστοι  ήσαν πλούσιοι».

Βεβαίως την βαριά ευθύνη φέρει και η κεντρική τρά-
πεζα της ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία δάνειζε και δα-
νείζει  ακόμη δυστυχώς, με χαμηλό επιτόκιο, τις τοπικές 
τράπεζες των χωρών της Ένωσης και αυτές με τη σειρά 
τους δανείζουν με υψηλότερο επιτόκιο, έναντι ομολό-
γων, τις κυβερνήσεις των χωρών τους και ο φαύλος κύ-
κλος συνεχίζεται, διότι οι μεν τράπεζες γράφουν κέρδη, 
από την διαφορά των επιτοκίων που δεν πρόκειται να 
εισπράξουν ποτέ(λογιστικό κέρδος), οι δε κυβερνήσεις 
αφού ξοδέψουν τα δανεικά σε άσκοπες και αντιπαραγω-
γικές δαπάνες, πλέον η διαφθορά, επανέρχονται πιέζο-
ντας τις τράπεζες για νέα δάνεια, έναντι ομολόγων και η 
κατάληξη είναι αυτή που ζούμε σήμερα, με τις τράπεζες 
χωρίς χρήματα και τις χώρες δίχως παραγωγικές επεν-
δύσεις.

Πραγματοποιήθηκε, εν ολίγοις, η ιστορία του καρα-
γκιόζη με τους δύο ήρωες  του, που όντες κάτοχοι ενός 
ασκού κρασιού και μισής δραχμής, ως ανταλλακτικό μέ-
σον, ήπιαν όλο το κρασί σερβίροντας εναλλάξ ο ένας 
τον άλλον με μέσο ανταλλαγής την ίδια τη μισή δραχ-
μή. Στο τέλος όμως έμειναν με τη μισή δραχμή που δεν 
έχει καμία απολύτως αξία, πάρα μόνο ως μέσο ανταλλα-
γής και με καθόλου κρασί.

Ας δούμε όμως, πώς ταυτίζονται οι σκοποί των Δανει-
στών με αυτούς των Τυράννων, όπως πραγματεύεται ο Αρι-
στοτέλης στο πέμπτο βιβλίο των πολιτικών του (11 κεφ. ΙΧ)

 Οι  θεμελιώδεις σκοποί που εξυπηρετούν τα βουλή-
ματα των τυράννων είναι τρεις.

• Να εμπνεύσουν δυσπιστία μεταξύ των πολιτών, δι-
ότι, αν δεν έχει αμοιβαία εμπιστοσύνη ικανός αριθμός 
πολιτών, είναι αδύνατον να συνασπισθούν και να καθαι-
ρέσουν τον τύραννο.

• Να καταστήσουν τους πολίτες αδυνάτους οικο-
νομικά και πολιτικά, διότι για να κατορθώσεις  το αδύ-
νατον πρέπει προηγουμένως να καταστείς δυνατός και 
αναφέρει το παράδειγμα του Διονυσίου του Τυράννου 
των Συρακουσών που σε μια πενταετία εισέρευσαν στα 
ταμεία του Τυράννου όλες οι περιουσίες των πολιτών 
διά της φορολογίας (κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και 
καταστάσεις είναι απλώς συμπτωματική….)

• Να καταστήσουν τους πολίτες καταφρονημένους, 
διότι με μικρόψυχους και δουλόφρονες πολίτες δεν είναι 
δυνατή η καθαίρεση των Τυράννων.

Τους παραπάνω λοιπόν σκοπούς επέτυχαν πλήρως 
οι Δανειστές μας και τελικά ουδείς εμπιστεύεται ουδένα. 
κατέστημεν όλοι πτωχοί και καταφρονημένοι, με δύο 
εκατομμύρια ανέργους και ατέλειωτες ουρές συσσιτου-
μένων.

Εν κατακλείδι πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι  Πο-
λιτικοί και οι Δανειστές μας ότι, αν συνεχίσουν την τα-
κτική τους και δεν στρέψουν τις ενέργειες τους στην 
κατεύθυνση συγκεκριμένων παραγωγικών στόχων, και 
επειδή ήδη πληρούνται οι Δέκα προϋποθέσεις φθοράς 
του Πολιτεύματος, η κατάρρευση του είναι παραπάνω 
από βέβαιη.

Διότι όπως λέγει ο Αριστοτέλης (Πολιτικά VI Κεφ.
ΙΙΙ 1320 α 35) «με επιδόματα και συσσίτια δεν στέκεται 
στα πόδια της μια χώρα, «διότι η τοιαύτη εις τους από-
ρους παρεχόμενη βοήθεια, ο μοιάζει με τον τρυπημένο 
πίθον των Δαναΐδων, καθότι ούτοι τα λαμβάνουν και 
ευθύς αμέσως ευρίσκονται εις την ανάγκην την αυ-
τών».

 Σε ότι αφορά τις δέκα προϋποθέσεις φθοράς του 
Πολιτεύματος αυτές είναι: Το κέρδος, η τιμή, η αλαζο-
νεία, ο φόβος, η υπεροχή, η καταφρόνηση, η υπέρ το 
ανάλογο αύξηση, η ολιγωρία, η μικρότητα και η ανο-
μοιότητα.

 Η οικονομία του γραπτού λόγου δεν επιτρέπει εδώ 
την ανάλυση τους, αλλά αυτή θα γίνει στο επόμενο τεύ-
χος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΤΑΥΤΟΤΗΣ  ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΩΝ

ΠΕΝΘΗ
Η λειτουργία των γραφείων μας

Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε  εργάσιμη ημέρα 5-9 μ.μ.  εκτός της Παρασκευής που είναι ανοι-
χτά το πρωί 10.00-14.00΄.  Τις ώρες αυτές βρίσκεται εκεί και η  γραμματέας. Τηλ. γραφείων 2310 32 38 39 
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Πολλές θεωρίες διατυπώθηκαν κατά καιρούς 
για τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος (Εικόνα 
1). Καμία όμως απ’ αυτές δεν μπόρεσε να εξηγήσει όλα 
τα προβλήματα που έθεσαν με το πέρασμα του χρόνου 
οι παρατηρήσεις των διαφόρων χαρακτηριστικών των 
σωμάτων του ηλιακού μας συστήματος. Η θεωρία που 
φαίνεται σήμερα να επικρατεί, και είναι γενικώς πλέον 
αποδεκτή, είναι η θεωρία του νεφελώματος των αερίων 
και της σκόνης.   

Σύμφωνα με τη θεωρία 
αυτή, πριν από 4,5 περίπου δι-
σεκατομμύρια χρόνια, πάνω 
στο φόντο ενός ήδη ώριμου 
σύμπαντος σχηματίσθηκε το 
ηλιακό μας σύστημα, ευτυχώς 
χωρίς ακόμη να έχουν σβήσει 
εντελώς και ανεπανόρθωτα τα 
ίχνη της δημιουργίας του. Εδώ, 
λοιπόν, που βρισκόμαστε, σε 
ένα προάστιο του Γαλαξία μας 
που βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 26.000 ετών φωτός 
από το κέντρο του (δηλαδή 
περίπου στο μέσο της ακτίνας 
του), σχηματίσθηκε το σπί-
τι μας, το ηλιακό μας σύστη-
μα, από ένα τεράστιο νέφος 
αερίων και σκόνης.  Το νέφος 
αυτό, ένα από τα πολλά που υπάρχουν στο Γαλαξία μας, 
είχε ως βασικά του συστατικά το υδρογόνο (περίπου 
75% της μάζας του) και το ήλιο (περίπου 25% της μάζας 
του) – που είναι τα δύο στοιχεία τα οποία δημιουργή-
θηκαν κατά τη Μεγάλη Έκρηξη – καθώς και ίχνη βαρύ-
τερων στοιχείων που δημιουργήθηκαν στις καρδιές με-
γάλων γειτονικών αστεριών και εκτοξεύτηκαν απ’ αυτά 
κατά τη διάρκεια του εκρηκτικού θανάτου τους.  Η βα-
ρυτική κατάρρευση του νεφελώματος αυτού προς το κέ-
ντρο του, η  οποία προκλήθηκε από την επίδραση πιθα-
νώς ενός κρουστικού κύματος που δημιουργήθηκε από 
την έκρηξη ενός γειτονικού υπερκαινοφανούς αστέρα ή 
από την επίδραση κάποιων άλλων αιτιών, είχε ως αποτέ-
λεσμα τη γένεση του ηλιακού συστήματος. Το νεφέλω-
μα συνηθίζεται να το αποκαλούμε «Ηλιακό Νεφέλωμα», 
επειδή στο κέντρο του δημιουργήθηκε ο Ήλιος, ο οποί-
ος μάλιστα έκλεψε το 99,9% της μάζας του.

Το συστελλόμενο αυτό νέφος για τη διατήρηση της 

στροφορμής του άρχισε να περιστρέφεται όλο και τα-
χύτερα και να πλαταίνει. Εξαιτίας της αδιαφάνειάς του, 
η θερμότητα που παραγόταν, ως αποτέλεσμα της μετα-
τροπής της δυναμικής βαρυτικής ενέργειάς του, διέφευ-
γε μόνο από την επιφάνειά του. Έτσι, καθώς το ηλιακό 
νεφέλωμα συστελλόταν, η δυναμική του ενέργεια ελατ-
τωνόταν και η θερμοκρασία του αυξανόταν στην κεντρι-
κή του περιοχή, όπου δημιουργήθηκε ένα εξόγκωμα με-
γάλης μάζας, ο πρωτοήλιος.

Σε μικρό χρονικό διάστημα, μόλις μερικών χιλιάδων 
ετών, ο περιστρεφόμενος δί-
σκος συμπυκνώθηκε σε πολ-
λά μικρά κομμάτια, που ονο-
μάζονται πλανητοειδείς. Οι 
πλανητοειδείς, καθώς συ-
γκρούονταν μεταξύ τους, με-
ρικές φορές  διαμελίζονταν 
και άλλες φορές συνενώνο-
νταν, σχηματίζοντας τελικά 
τους πρωτοπλανήτες (Εικό-
να 2).  

Ο σχηματισμός του ηλι-
ακού συστήματος κάτω από 
τέτοιες συνθήκες βαρυτικής 
έλξης, που ασκούσε ο Ήλιος 
στους πρωτοπλανήτες, και 
κάτω από τέτοιες συνθήκες 
τριβών εξηγεί γιατί το 98% 
της ολικής στροφορμής του 

συστήματος αναλογεί σήμερα στους πλανήτες, αν και 
το 99,9% της μάζας του αρχικού νεφελώματος ανήκει 
στον Ήλιο.  Έτσι εξηγείται και το ότι οι τροχιές των πλα-
νητών είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο της 
τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο, δηλαδή της εκλει-
πτικής. Συγκεκριμένα, οι κλίσεις των τροχιών περιφοράς 
γύρω από τον Ήλιο όλων των πλανητών ως προς την 
εκλειπτική είναι από 0,77 της μοίρας (του Ουρανού) μέ-
χρι 3,39 μοίρες (της Αφροδίτης), εκτός από την κλίση 
της τροχιάς του Ερμή, που φθάνει τις 7 μοίρες.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των πρωτοπλανητών 
αμέσως μετά τη δημιουργία τους άρχισε να αυξάνεται κυ-
ρίως λόγω της βαρυτικής συστολής τους, αλλά και από 
την ενέργεια της διάσπασης των ραδιενεργών στοιχείων 
που περιείχαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφ’ ενός όλοι οι 
πρωτοπλανήτες, ευρισκόμενοι σε ρευστή ή αεριώδη κα-
τάσταση, να αποκτήσουν περίπου σφαιρικό σχήμα και 

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ
Καθηγητής Αστρονομίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εικόνα 1. Μία μερική σχηματική παράσταση του 
ηλιακού μας συστήματος.  



38

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 18ο

αφ’ ετέρου τα βαριά μέταλλα κυρίως ο σίδερος και το νι-
κέλιο να κατακαθίσουν στο κέντρο τους.  Μια παρόμοια 
διαδικασία σε μικρότερη κλίμακα οδήγησε στη δημιουρ-
γία των δορυφόρων και των δακτυλίων των γιγαντιαί-
ων αεριωδών πλανητών της οικογένειας του Δία (Δίας, 
Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας). Πιθανόν δηλαδή να 
υπήρξαν γύρω από τους πλανήτες πρωτοπλανητικοί δί-
σκοι, των οποίων η συμπύκνωση σε μικρά κομμάτια δη-
μιούργησε τους «δορυφοροειδείς» από τις συγκρούσεις 
και συνενώσεις των οποίων δημιουργήθηκαν οι δορυ-
φόροι των πλανητών.  
Συγκεκριμένα, κυρί-
ως τους δορυφόρους 
του Δία και του Κρό-
νου θα μπορούσαμε 
να τους διαιρέσου-
με σε δύο κατηγορί-
ες, τους ομαλούς και 
τους ανώμαλους. Οι 
ομαλοί περιφέρονται 
γύρω από τους αντί-
στοιχους πλανήτες 
τους με την ίδια φορά 
που περιφέρονται οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο (κατά 
την ορθή φορά – αντίθετη της φοράς των δεικτών του 
ρολογιού, δηλαδή προς ανατολάς), άρα σχηματίσθηκαν 
κυρίως από τέτοιους πρωτοπλανητικούς δίσκους, ενώ οι 
ανώμαλοι περιφέρονται γύρω απ’ αυτούς κατά την αντί-
θετη φορά, γνωστή ως ανάδρομη φορά, και είναι σχε-
τικά μικροί, ενδεχομένως αστεροειδείς ή μετεωροειδείς, 
που συνελήφθησαν από τον Δία και τον Κρόνο. Από 
τους γήινους πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης) 
ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν δορυφόρους. Ο Άρης 
έχει δύο μικρούς δορυφόρους τον Φόβο και τον Δείμο 
για τους οποίους είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι πρό-
κειται για συλληφθέντες αστεροειδείς, ενώ για τη Σελή-
νη ή καλύτερα για το διπλό σύστημα Γης-Σελήνης, πι-
στεύουμε  ότι δημιουργήθηκε από τη σύγκρουση της 
νεαρής τότε Γης με κάποιο σώμα μεγάλης μάζας. Τελι-
κά, από τα μικρά εναπομείναντα αντικείμενα του «Ηλι-
ακού Νεφελώματος», τα οποία χαρακτηρίζονται και ως 
«μπάζα» του νέφους αυτού, που δεν έλαβαν μέρος στη 
δημιουργία του Ήλιου, των πλανητών και των δορυφό-
ρων τους: α) άλλα συγκρούσθηκαν με τους πλανήτες 
και τους δορυφόρους τους,  β) άλλα εκτινάχθηκαν βα-
ρυτικά έξω από το ηλιακό σύστημα, κυρίως λόγω των γι-
γάντων πλανητών,  γ) ελάχιστα αποτελούν σήμερα τους 
μετεωροειδείς,  δ) μερικά έχουν απομείνει συγκεντρω-
μένα σχηματίζοντας τη γνωστή ζώνη των αστεροειδών, 
για να μαρτυρούν τις πρώτες φάσεις που πέρασε στη 
ζωή του το ηλιακό μας σύστημα,  ε) κάποια σχημάτισαν 
σώματα που τώρα ανακαλύπτονται σε τροχιές πέρα από 
την τροχιά του Ποσειδώνα παρέα με τον πρώην πλανή-
τη Πλούτωνα και ονομάζονται νάνοι πλανήτες πέρα του 
Ποσειδώνα και, τέλος, στ) άλλα αποτέλεσαν τους κομή-
τες, η προέλευση των οποίων, όπως είναι γενικά αποδε-
κτό, ανάγεται σε νέφη που ήταν περιφερειακά υπολείμ-

ματα του αρχικού ηλιακού νεφελώματος. Αυτά τα νέφη 
θεωρούνται ότι είναι οι γεννήτορες των κομητών, με πιο 
αξιοσημείωτο το νέφος του oort, που βρίσκεται σε από-
σταση περίπου 10 μηνών φωτός.  Όλη αυτή τη γνώση 
για τη δημιουργία του Σύμπαντος για να μπορέσουμε 
να τη δώσουμε με ευχάριστο και εύκολο τρόπο στους 
μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, την αποτύπω-
σα σε ένα παραμυθάκι, γραμμένο για ευνόητους λόγους 
σε δεκαπεντασύλλαβο. Στο βιβλιαράκι αυτό ένας μαθη-
τής, γιος της αστερόσκονης (την οποία αστερόσκονη, 

όπως αναφέραμε 
προηγουμένως, δη-
μιούργησε ένας γει-
τονικός υπερκαινο-
φανής αστέρας με 
τον εκρηκτικό του 
θάνατο, εμπλουτί-
ζοντας έτσι το ηλι-
ακό μας σύστημα 
με τα στοιχεία που 
αποτελούν τα σώ-
ματά μας), κουβε-
ντιάζει με το ασβέ-

στιο που βρίσκεται στη ρίζα του δοντιού του. Θέλει να 
μάθει ο μικρός μαθητής πού ήταν αυτό το ασβέστιο, που 
τώρα βρίσκεται στο σώμα του, πριν από δύο εβδομά-
δες, πριν από έναν μήνα, πριν από μερικά εκατομμύρια 
χρόνια και, τέλος, πού και πότε γεννήθηκε. Έτσι, προ-
σφέρεται αυτή η τόσο σημαντική γνώση με ευχάριστο 
και εποικοδομητικό τρόπο, δίνοντας στον εκπαιδευτι-
κό τη δυνατότητα να μιλήσει για τη διεπιστημονικότη-
τα της γνώσης, αφού σε αυτό το παραμύθι η σκυτάλη 
των απαντήσεων περνάει από τη Βιολογία στη Γεωλο-
γία και τέλος στην Αστρονομία. Αυτό που πρέπει να το-
νιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές είναι ότι ο με-
γάκοσμος προσφέρεται για άσκηση στην παρατήρηση 
και η άσκηση στην παρατήρηση οδηγεί με βεβαιότητα 
στην έρευνα. Ακριβώς σε αυτόν τον τομέα, της άσκησης 
των μαθητών στην παρατήρηση, στην οποία στηρίχθηκε 
ο πανεπιστήμονας και παγκοσμίως πρώτος φυσικός φι-
λόσοφος Αριστοτέλης για τη θεμελίωση των περισσότε-
ρων επιστημών, πρέπει να επικεντρωθούν τα αναλυτικά 
προγράμματα εκπαίδευσης των νέων μας.        

Βιβλιογραφία  
1. Αυγολούπη Σ.: «Το Εγγύς Διαστημικό Περιβάλ-

λον της Γης – Ιστορία, Τεχνολογία και Επιστήμη της 
Αστρονομίας», εκδόσεις ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονί-
κης, Θεσσαλονίκη 2008. 2. Αυγολούπη Σ.: «Αρχή και Τέ-
λος – Η Ιστορία του Σύμπαντος», εκδόσεις ΠΛΑΝΗΤΑ-
ΡΙΟ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009. 3. Αυγολούπη 
Σ.: «Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η Ιστορία του Σύμπα-
ντος για Παιδιά», εκδόσεις ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Θεσσαλονί-
κης, Θεσσαλονίκη 2011.

Εικόνα 2. Ο περιστρεφόμενος δίσκος γύρω από τον πρωτοήλιο και η εμφάνι-
ση των πλανητών στο επίπεδο του δίσκου αυτού, το οποίο είναι γνωστό και 

ως επίπεδο της εκλειπτικής.
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*  *  *

 
Κάθε επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. 

Βαρθολομαίου στον τόπο μας αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγο-
νός. Ωστόσο, η τελευταία Του επίσκεψη ήταν  “βαρυφορτω-
μένη” με τιμές και με την αγάπη 
του κόσμου προς τον Προκαθή-
μενο της Εκκλησίας μας. 

H επίσκεψή Του στα γρα-
φεία της Ιμβριακής Ένωσης 
Μακεδονίας Θράκης στη Θεσ-
σαλονίκη, που εόρταζε  τα 
85χρονα της ιδρύσεώς της, 
αποτέλεσε ιδιαίτερο γεγονός 
για τον ίδιο αλλά και για εμάς. 
Τις μέρες αυτές της παραμονής 
Του στην πόλη μας ο Πατριάρ-
χης έζησε πολλές συγκινητικές 
στιγμές με μέλη και φίλους της 
Ιμβριακής Κοινότητας, η οποία 
διοργάνωσε προς τιμήν Του, 
στο “σπίτι” Του, ποικίλες εκδη-
λώσεις, που η κάθε μία είχε και 
τη δική της χάρη. 

 Ανάμεσα σ’ αυτούς που παραβρέθηκαν ήταν και η 
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (ΙΛΕΧ), 
η οποία δια του Προέδρου της κ. Βασ. Πάππα, πρ. Βου-
λευτή Ν. Χαλκιδικής, και του Γεν. Γραμματέα της κ. Νικ. 
Μερτζιμέκη, δρ. αρχαιολόγου,  επέδωσαν στον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο τιμητική πλακέτα 
και  απόσπασμα ψηφίσματος του Δ.Σ., με το οποίο ανα-
κήρυξαν τον Πατριάρχη επίτιμο Μέλος της Ι.Λ.Ε.Χ. Η 
ανακήρυξη αυτή αποτελεί ξεχωριστή τιμή, σταθμό για 
την ανοδική πορεία της Εταιρείας και εγένετο με την 
ευκαιρία της επετείου συμπληρώσεως 100 χρόνων από 

την Απελευ
θέρωση του Αγίου Όρους και 50 χρόνων 

από την ίδρυση της Ι.Λ.Ε.Χ. . Στην ανακήρυξη παρί-
στατο και το μέλος της Εταιρείας κ. Ιω. Ιακώβου, επίκ. 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Ο Οικουμενικός Πα-

τριάρχης, που γνωρίζει καλώς 
την πορεία και το επιστημονικό 
έργο της Εταιρείας αποδέχθηκε 
με ευχαρίστηση τη διάκριση που 
συνδέεται και με την επέτειο της 
Απελευθέρωσης της Αγιώνυμης 
Πολιτείας του Άθω, της οποί-
ας άλλωστε και προΐσταται ως 
Ποιμενάρχης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. 

Ωστόσο, απρόσμενα ο 
Οικ. Πατριάρχης δέχθηκε και 
ένα προσωπικό δώρο από τον 
Πρόεδρο της ΙΛΕΧ κ. Βασ. 
Πάππα, που ο ίδιος ανακάλυ-
ψε ερευνώντας τα Ιστορικά 
Αρχεία του Μουσείου Μπενά-
κη (οικία της Πηνελόπης Δέλ-

τα). Πρόκειται για ένα αξιόλογο έγγραφο-ψήφισμα, 
με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 1912, της Συνελεύσεως 
των Αντιπροσώπων της νήσου Ίμβρου, η οποία συ-
νήλθε στην Ίμβρο (Κεντρική Ελληνική Σχολή) στην 
Πρωτεύουσα Παναγία. Το έγγραφο αναφέρεται στην 
Απελευθέρωση της νήσου από το Ελληνικό Ναυτικό 
και υπογράφεται από Αντιπροσώπους των χωριών 
της. Ο Οικ. Πατριάρχης εξέφρασε μάλιστα την ιδιαί-
τερη χαρά του,  όταν στα ονόματα των Αντιπροσώ-
πων της Κοινότητος των Αγίων Θεοδώρων διέκρινε 
καθαρά την υπογραφή του παππού του.  

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΚ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Λ.Ε.Χ.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ Ι.Λ.Ε.Χ.

Από την ανακήρυξη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 
Πατριάρχου  κ.κ Βαρθολομαίου ως Επιτίμου Μέλους 

της Ι.Λ.Ε.Χ.

Τον πλούσιο ετήσιο απολογισμό και την καθιερωμένη κοπή 
της βασιλόπιτας πραγματοποίησε η Ιστορική και Λαογραφική 
Εταιρεία Χαλκιδικής κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της στα 
Γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

 Ο Πρόεδρος της Εταιρείας και πρ. βουλευτής κ. Βασ. 
Πάππας στην ομιλία του αναφέρθηκε στο εκδοτικό έργο της 
Εταιρείας,  προαναγγέλοντας την έκδοση δύο επετειακών τό-
μων των «Χρονικών της Χαλκιδικής», αφιερωμένων στα 50χρο-
νια της Εταιρείας και στα 100χρονα από την Απελευθέρωση του 
Αγίου Όρους αντίστοιχα. Επίσης, επεσήμανε τον “ανταγωνισμό” 
του εντύπου βιβλίου με τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να 
τονίσει την ανάγκη της ενεργής παρουσίας της Εταιρείας στον 
Κυβερνοχώρο και της δωρεάν διάθεσης όλων των εκδόσεών της 
(15.000 σελίδες) σε ψηφιακή μορφή.  Παράλληλα, αναφέρθη-
κε στο έργο της ανακαίνισης των Γραφείων της Εταιρείας, στις 

εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν και στην προσφορά 9.000 
αντιτύπων από εκδόσεις της Εταιρείας, σχετικών  με  την τοπική 
ιστορία της Χαλκιδικής, σε φορείς του Νομού και σε Πνευματι-
κά Ιδρύματα της χώρας, προς διάδοση της μακρόχρονης ιστορι-
κής διαδρομής του τόπου. 

 Στη συνέχεια, έγιναν ουσιαστικές προτάσεις από μέλη της 
Εταιρείας, όπου ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού κ. Μ. Καρτσιώ-
της, αφού συνεχάρη τη διοίκηση για το έργο της, τόνισε τη στε-
νή συνεργασία των δύο μεγάλων φορέων, με κοινό σκοπό την 
πρόοδο της Χαλκιδικής. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο χαιρε-
τισμός του αντιδημάρχου Πολιτισμού Πολυγύρου κ. Χ. Βορδού, 
όπως και των υπολοίπων ομιλητών. 

 Προηγήθηκε ευλογία και κοπή της βασιλόπιτας από τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Αστ. Καραμπατάκη, ενώ το νόμισμα της 
βασιλόπιτας έτυχε στο κομμάτι για τον Χριστό.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΙΛΕΧ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

ΤΟ «ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ» 
ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

«Πως μπόρεσα, αδελφούλα μου; Πως το ‘κανα αυτό, 
ψυχή μου; Εγώ σε σκότωσα, Μαρούδα μου». Έκλαιγε 
και μοιρολογούσε και παρηγοριά δεν είχε η Σταμούλου. 
Έκλαιγε και μοιρολογούσε γι’ αυτό που έκανε στη Μα-
ρούδα. Γι’ αυτό που έγινε. Γι’ αυτό που πίστευε ότι δεν 
είχε πια γιατρειά.

Η τραγική αυτή σκηνή εξελισσόταν στα Εξωτερι-
κά Ιατρεία του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τα μεσάνυχτα 
μιας χειμωνιάτικης νύχτας. Λίγο πριν οι τραυματιοφο-
ρείς ενός ασθενοφόρου είχαν προσκομίσει και εναπό-
θεσαν στο εξεταστικό κρεβάτι μια κάτωχρη κοπελίτσα 
τη Μαρούδα, που κείτο-
νταν ακίνητη σαν πεθα-
μένη, ενώ πεσμένη πάνω 
της σπάραζε η αδελφή 
της η Σταμούλου, κοπελί-
τσα κι αυτή, παιδί σχεδόν 
ακόμα, εκστομίζοντας με 
πόνο ανείπωτο τα παρα-
πάνω λόγια ανάμεσα σε 
λυγμούς και αναφιλητά.

Είχε γεννηθεί η Μα-
ρούδα με συγγενή καρ-
διοπάθεια, με «τρύπα 
στην καρδιά», όπως τους 
είχαν πει οι γιατροί, και την ίδια ώρα πάνω στη γέν-
να της πέθανε η μάνα που την γέννησε, λες και δεν 
ήθελε να ζήσει για να δει τα βάσανα που περίμεναν 
τη Μαρούδα, τη μικρότερή της κόρη. Η μεγαλύτερή 
της κόρη, η Σταμούλου, ήταν 8-9 χρονών όταν γεν-
νήθηκε η Μαρούδα. Έτσι η οικογένεια που γνώρισε η 
Μαρούδα ήταν η μεγάλη της αδελφή, ο πατέρας και η 
γιαγιά της, η χαροκαμένη μάνα της δικής της μάνας. 
Όταν έγινε η Μαρούδα 3-4 χρονών μοίρα αδυσώπη-
τη ξαναχτύπησε το σπιτικό τους. Χάθηκε κι ο πατέρας 
της όταν αναποδογύρισε το τρακτέρ που χειριζόταν 
στο χωράφι του. Σε λίγο πέθανε κι η γιαγιά. Κι έμει-
ναν οι δυο αδελφούλες μόνες κι έρημες σαν καλαμιές 
στον κάμπο. Η Σταμούλου ξενοδούλευε σε διάφορα 
σπίτια για να επιβιώσουν. Τη Μαρούδα έπρεπε να την 
πηγαίνουν κατά τακτά διαστήματα από το χωριό της 
νότιας Χαλκιδικής που κατοικούσαν στο Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθούν 
και να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της καρδιάς της. 
Κι αυτό υπήρξε η αιτία του φοβερού δράματος που 
επακολούθησε.

Η Μαρούδα ήταν ένα γλυκό κοριτσάκι που το έκα-
νε ακόμα πιο συμπαθητικό το ωχρό προσωπάκι του, τα 

μελανόχρωμα χειλάκια του και η μόνιμη όψη πάσχο-
ντος όλα αυτά συνέπεια της συγγενούς καρδιοπάθει-
άς της. Την αγαπούσε όλο το προσωπικό της Παιδια-
τρικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Ήταν η χαϊδεμένη 
τους. Ανάμεσα στο προσωπικό που αντιμετώπιζε τη 
Μαρούδα ήταν και ένας νεαρός παιδίατρος, ο οποίος 
την αναλάμβανε κάθε φορά, καταγράφοντας την πο-
ρεία της αρρώστιας της και ρυθμίζοντας τη θεραπευτι-
κή της αγωγή. Είχε συνδεθεί με το νεαρό γιατρό πολύ 
η Μαρούδα, ο οποίος σημειωτέον ήταν ένα όμορφο και 
γοητευτικό παλικάρι γεμάτος ειλικρινή αισθήματα αγά-

πης και ενδιαφέροντος για 
τους μικρούς του ασθε-
νείς. Αναπόφευκτο ήταν 
η Μαρούδα, η στερημένη 
από παρέες και σχέσεις, 
όταν άρχισε να μπαίνει 
στην εφηβεία να ερωτευ-
τεί παράφορα το νεαρό 
γιατρό. Η άρρωστη καρ-
διά της χτυπούσε με ξέ-
φρενο ρυθμό γι’ αυτόν. 
Περίμενε πως και πως την 
επίσκεψη στο Νοσοκο-
μείο για να συναντήσει το 

γιατρό. Ζούσε μόνο γι’ αυτό. Κάθε φορά που την εξέ-
ταζε ο γιατρός έκανε με έναν μαρκαδόρο ένα σημάδι 
πάνω στο στήθος της στο μέρος της καρδιάς της για 
να ξέρουν που να τοποθετήσουν το ακουστικό τους για 
να την ακούσουν μετά από αυτόν και οι ασκούμενοι 
φοιτητές και οι ειδικευόμενοι παιδίατροι του θαλάμου. 
Αυτό το σημάδι η Μαρούδα απέφευγε επιμελώς να το 
καθαρίσει – μέχρι που με τον καιρό έσβηνε μόνο του – 
γιατί αυτό ήταν το «σημάδι του γιατρού», όπως έλεγε, 
γιατί αυτό το σημάδι ήταν ο σιωπηλός μάρτυρας που 
την συνέδεε με τον αγαπημένο της. Ο γιατρός χωρίς 
να υποψιάζεται τα φλογερά αισθήματα της Μαρούδας 
εξακολουθούσε να είναι διαχυτικός και τρυφερός μαζί 
της. Η Μαρούδα έπλεε σε πελάγη ευτυχίας. Είχε πιστέ-
ψει, ήθελε να το πιστέψει, πως και ο γιατρός την αγα-
πούσε τρελά, όπως αυτόν εκείνη.

Και εντελώς ξαφνικά ξημέρωσε η αποφράδα ημέρα 
της μεγάλης ανατροπής. Η ημέρα που έκανε συντρίμμια 
τα όνειρα της φτωχής Μαρούδας. Ήταν η ημέρα που για 
μια ακόμα φορά εισήχθη η Μαρούδα στο Νοσοκομείο 
για την τακτική της παρακολούθηση. Άπλωσε ο γιατρός 
τα χέρια του να την αγκαλιάσει και να την καλωσορί-
σει και τότε η Μαρούδα είδε στο χέρι του το λατρεμέ-
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ΑΝΕΚΔΟΤΟ

νο να αστράφτει μια χρυσή βέρα! Κόπηκε η λαλιά της. 
Σκοτείνιασε ο κόσμος γύρω της και έχασε τις αισθήσεις 
της. Κανείς δεν υποπτεύθηκε τίποτα. Θεώρησαν την λι-
ποθυμία της ως επιπλοκή της αρρώστιας της. Η Μα-
ρούδα έμεινε όσο χρειαζόταν στο Νοσοκομείο χωρίς να 
μπορεί πια να αντιδράσει, χωρίς να ξαναμπορέσει να μι-
λήσει. Όλοι παραξενεύτηκαν για την συμπεριφορά της 
αυτή, κανείς όμως δεν κατάλαβε τίποτα από το δράμα 
που παιζόταν στη λαβωμένη της καρδιά, μέχρι που έφυ-
γε, πραγματικό ερείπιο.

Όταν γύρισε στο σπίτι άνοιξε την καρδιά της στην 
Σταμούλου και της τα είπε όλα. Τέλος της είπε ότι δεν 
θέλει πια να ζει. Ότι θέλει να πεθάνει. Ότι δεν έχει πλέ-
ον κανένα νόημα η ζωή της. Η Σταμούλου βέβαια ήξερε 
την αδυναμία της Μαρούδας για το γιατρό αλλά την θε-
ωρούσε έναν εφηβικό ενθουσιασμό. Δεν φανταζόταν τί 
διαστάσεις θα έπαιρνε το θέμα. Έτσι η Μαρούδα έμενε 
πεσμένη στο κρεβάτι, αρνούμενη κάθε παρηγοριά με τα 
μάτια στυλωμένα στο κενό. Πέρασαν δύο μέρες. Έφτασε 
τρίτη μέρα και η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Η Σταμού-
λου πήγαινε να τρελαθεί.

Και τότε άρχισε «να ψηλώνει ο νους» της Σταμού-
λους και να κάνει συνειρμούς εφιαλτικούς για την 
αδελφούλα της τη λατρεμένη: «το σημάδι του γιατρού» 
στο μέρος της καρδιάς, ένα μαχαίρι κοφτερό και ένα 
χέρι αποφασισμένο. Είχε πια «ψηλώσει ο νους της». Και 
γύριζαν όλα αυτά σαν κυκλώνας μέσα στον ψηλωμένο 
της νου: Σημάδι, μαχαίρι, χέρι, και ξανά σημάδι, μαχαί-
ρι, χέρι. Αυτό ήταν! Όταν για λίγο αλαφροκοιμήθηκε η 
Μαρούδα το αποφασισμένο να την απαλλάξει από το 
μαρτύριο χέρι της Σταμούλους πήρε το μαχαίρι το κο-
φτερό και το κάρφωσε πάνω στο σημάδι που έκανε ο 

γιατρός στο μέρος της καρδιάς της Μαρούδας. Με το 
πρώτο λιγοστό αίμα που ανάβλυσε από τη μαχαιριά η 
Σταμούλου αλλοφρόνησε, πέταξε το μαχαίρι, παράτη-
σε τη Μαρούδα και βγήκε έξω από το σπίτι φωνάζο-
ντας «βοήθεια».

Επακολούθησε η μεταφορά της Μαρούδας στο Νο-
σοκομείο, όπου βλέπουμε, όπως είπαμε στην αρχή, τη 
Σταμούλου να σπαράζει δίπλα στην αναίσθητη σχεδόν 
Μαρούδα. Από την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι 
το μαχαίρι δεν είχε φτάσει στην καρδιά. Το τραύμα ήταν 
επιπόλαιο. Η όλη κατάσταση όμως έκανε τη Μαρούδα 
να μην αντιδρά, να κείτεται μαρμαρωμένη μοιάζοντας 
σαν πεθαμένη.

Η Μαρούδα επέζησε τελικά και συνέχισε να ανεβαί-
νει το Γολγοθά που της έδωσε η ζωή με την καρδιά βαριά 
λαβωμένη από την αρρώστια, από τον γιατρό και παρά 
λίγο από την αδελφή της την αγαπημένη.

Με συγκλονίζει η ιστορία της Μαρούδας όταν τη 
φέρνω στο νου μου. Και τη φέρνω πολύ συχνά γιατί την 
ιστορία αυτή την έζησα από πολύ κοντά και με έχει πλη-
γώσει πολύ, με έχει στοιχειώσει

Αναλογιζόμενος όλα αυτά τα συνταρακτικά γε-
γονότα της ιστορίας της Μαρούδας σκέφτομαι πόσο 
προσεκτικός πρέπει να είναι ο γιατρός και πόσο πρέ-
πει να ελέγχει τον αυθορμητισμό του στις σχέσεις του 
με τους χρόνιους ασθενείς του για να μην παρερμηνευ-
θεί η αγάπη του και η αφοσίωσή του προς αυτούς. Σκέ-
φτομαι επίσης και διερωτώμαι με δέος και με μεγάλο 
σεβασμό στα ανθρώπινα αισθήματα, πως είναι δυνα-
τόν η βαθειά αδελφική αγάπη να μπορεί να φθάσει σ’ 
αυτό που θεωρείται ότι είναι στον αντίποδά της, τον 
φόνο. Κι όμως...

Ένας Κύπριος πηγαίνει σε ένα φαρμακείο στην Αθήνα. 
Λέει στον φαρμακοποιό: 
- Θα ήθελα να μου δώκετεν οινόπνευμαν. Πηγαίνει ο φαρ-

μακοποιός στην αποθήκη και του φέρνει οινόπνευμα σε 
μπουκάλι του κιλού. 

Μόλις το βλέπει ο Κύπριος λέει: 
- Τόσο μεγάλον;! Εμείς εις την Τσύπρον το οινόπνευμαν το έχο-

μεν σε μικράν μπουκάλια. Τέλος πάντων. Μου δίνετεν και ένα πα-
κέτον βαμβάκιν;

... Του φέρνει ο φαρμακοποιός ένα τεράστιο πακέτο βαμβάκι.  
Γουρλώνει τα μάτια ο Κύπριος: 
- Μα είναι δυνατόν τόσον μεγάλον πακέτον; Εμείς στην Τσύ-

προν το βαμβάκιν το έχομεν σε μικράν πακέτα.  
- Θέλετε και τίποτ’ άλλο; ρωτάει ο φαρμακοποιός. 
Και ο Κύπριος: 
- Θέλω κι έναν υπόθετον, αλλά αυτό θα το πάρω από την Τσύπρον...!

*  *  *

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
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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. 

ΕΡΜΗΣ
16 Μαρτίου 1879: ΔΙΑΦΟΡΑ
Η πόλις ημών από τινών ημερών ξενίζει έν των επιφα-

νών της Αθηναϊκής κοινωνίας μελών, τον ερατεινόν και 
προσφιλή τω ωραίω φύλλω, γνωστόν τω πανελληνίω δια 
το προς τιμήν αυτού συντεθέν και μελοποιηθέν άσμα, τον 
μυστηριώδη λέγομεν Μπάρμπα-Γιάννην Κανατάν. Επανελ-
θών εσχάτως εκ Παρισίων ένθα έπαιξε βεβαίως τον ρόλον 
του εκθέσας και εκτεθείς, προτίθεται να μεταβεί εις Άγιον 
Όρος χάριν περιηγήσεως διατελεί πάντοτε ζωηρός και ακ-
μαίος, και μόνον σκιά τις μελαγχολίας διατυπούται επί της 
θελκτικής αυτού φυσιογνωμίας ήτις ως πληροφορούμεθα, 
προέρχεται εκ της οδυνηράς απωλείας του όνου του!

 23 Μαρτίου 1879: ΔΙΑΦΟΡΑ
Ανεχώρησε δι Άγιον Όρος όπως προσευχηθεί κατά 

τας αγίας ημέρας των παθών και του Πάσχα, ο επί τινάς 
ημέρας διατρίψας ενταύθα και την περιέργειαν του κοι-
νού αν ουχί τον θαυμασμόν, δικαίως επισπάσας Μπάρ-
μπα-Γιάννης ο Κανατάς. Επευχόμεθα αυτώ βίον αυτόθι 
τρυφηλόν και γηθόσυνον. 

(Βεβαιούμεν τους εκλεκτούς αναγνώστας του «Παγ-
χαλκιδικού Λόγου», ότι ο προαναφερόμενος Μπάρμπα-
Γιάννης Κανατάς ουδεμίαν σχέσιν έχει με τον πρώτον εκ 
των συντακτών της στήλης ταύτης)  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3 Μαρτίου 1914: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Προσκαλούνται πάντα τα μέλη του Συνδέσου ως και πά-

ντες οι εκ Χαλκιδικής καταγόμενοι όπως προσέλθωσι την 
προσεχή Παρασκευή 7 τρέχοντος και 7ην ώραν μ.μ. εις το 
κατάστημα του Συνδέσμου των Εμποροϋπαλλήλων, έναντι 
Λευκού Πύργου, περίπτερον Γ. Πεντζίκη όπως συσκεφθώσι 
περί της μελλούσης δράσεως του Συνδέσμου προς τούτοις 
δε να λάβωσιν γνώσιν της σημερινής καταστάσεως αυτού.

(εκ του γραφείου του Συνδέσμου)
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
29 Μαρτίου 1931: ΔΡΙΜΥΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΙΣ ΑΠΑ-

ΣΑΝ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
Ο εξαίφνης ενσκύψας χειμών είναι βαρύτατος καθ’ 

άπασαν την Χαλκιδικήν. Η δι αυτοκινήτων συγκοινωνία 
Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης διεκόπη και το ταχυδρομείο 
μεταφέρεται δι υποζυγίων. 

Κατά τηλεφωνικάς πληροφορίας εις την Αρναίαν η 
χιών έφτασε εις ύψος ενός μέτρου και πλέον. Όλαι αι συ-
γκοινωνίαι μετά των πέριξ χωρίων, ως και η δι αυτοκινή-
των με την Θεσσαλονίκην διεκόπησαν.

Ο φυσών ισχυρός άνεμος προκαλεί χιονοστροβί-
λους και συσσωρεύει την χιόνα εις διάφορα μέρη, ενώ 

εις άλλα την παρασύρει και μόλις επικάθηται επί της γης 
ένα ελαφρόν στρώμα. 

Έπεσεν επίσης άφθονος χιών εις την Σιθωνίαν και η 
συγκοινωνία δεν διεκόπη μεν αλλά διεξάγεται δυσχε-
ρώς. Πολλή χιών επίσης έπεσεν εις τα Ζερβά, όπου αι 
συγκοινωνίαι διεκόπησαν… 

16 Ιανουαρίου 1955: Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΕΩΝ
Την ημέραν της εορτής των Φώτων αντιπροσωπεία του 

Δ. Σ. του Συλλόγου απαρτιζομένη από την κυρίαν Καρα-
πάνου και τους κυρίους Χρ. Οικονόμου και Ηλία Παπα-
στερίου ανήλθε εις Ασβεστοχώριον προς επίσκεψιν των 
Χαλκιδικέων νοσηλευομένων εις το εκεί Σανατόριον. Συ-
γκινητική τελετή έλαβε χώραν εις την αίθουσαν υποδοχής 
του Σανατορίου. Εις τους συγκεντρωθέντας ασθενείς… 
ωμίλησαν οι κ.κ. Οικονόμου και Παπαστερίου… Ταυτο-
χρόνως δε εις έκαστον των ασθενών ενεχειρίσθη ιδιαίτε-
ρον δέμα με πλούσιον περιεχόμενον. Κυτία γάλακτος, γλυ-
κού, μαρμελάδας, τυρού, βουτύρου, σοκολάτας…

1 Ιανουαρίου 1956: Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ «ΠΑΓ-
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ»

Θαυμασίαν επιτυχίαν εσημείωσε το κόψιμο της βι-
σιλόπιτας του Παγχαλκιδικού συλλόγου Θεσσαλονί-
κης «Ο Αριστοτέλης» το παρελθόν Σάββατον εις το 
κέντρον «Πικαντίλλυ». Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθ. Φι-
λιππίδης εχαιρέτησε τους παρισταμένους και έκοψε την 
βασιλόπιτα, το χρυσούν νόμισμα της οποίας έλαχεν εις 
τον κ. Μαυρομουστάκην. Το Δ.Σ. του συλλόγου εκ των 
κ.κ. Αθ. Φιλιππίδου, Χρ. Οικονόμου, Ηλ. Παπαστερίου, 
Άννης Καραπάνου, Γ. Ψυχούλα, Π. Παπαγεράκη και Π. 
Καδή, κατέβαλε πάσαν φροντίδα δια την επιτυχίαν της 
συγκεντρώσεως… 

29 Ιανουαρίου 1961: Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ-
ΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημείωσε το κόψιμο της Βα-
σιλόπιττας του «Παγχαλκιδικού»… που έγινε εις την αί-
θουσαν του ξενοδοχείου «Μεντιτερανέ». Παρέστησαν 
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Φιλιππίδης, και τα 
μέλη… κ.κ. Χαρ. Δώδος, Νικ. Τραγανός, Γ. Παπαδήμος 
και Βας. Τερτιλίνης μετά των κυριών των, οι βουλευταί 
κ.κ. Βας. Βασιλικός και Αλέξ. Βαγιατζής μετά των κυρι-
ών των, ο δήμαρχος Πολυγύρου κ. Αθαν. Καραγκάνης, ο 
καθηγητής του πανεπιστημίου και η κ. Βας. Χρηστίδου, 
ο διευθυντής της Παιδαγωγικής ακαδημίας Θες/νίκης 
και η κ. Ιωάν. Παπαγεράκη, ο καθηγητής του πειραματι-
κού σχολείου Θες/νίκης και η κ. Καλογερά, ο πρόεδρος 
του συλλόγου Βαβδινών και κ.κ. Αστ. Τσακάλου, ο δικη-
γόρος κ. Στέφ. Κότσιανος… 
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Η δράση του Συλλόγου μας

Διήμερη εκδρομή : Σαντάνσκι-Μπάνσκο-Μονή Ρίλας-
Μελένικο 23-24 Νοεμβρίου 2013
Στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2013 ο Σύλλογός μας πραγματοποί-
ησε εκδρομή στη Βουλγαρία με δύο λεωφορεία και 100 εκ-
δρομείς. Την προετοιμασία και την οργάνωση είχε ο Γιάννης 
Κοτσάνης, ενώ συνόδευαν απ΄ το Δ.Σ. η κ. Ζηνοβία Πάχτα και 
η κ. Ασημίνα Γιαννακάρη. Το γενικό συντονισμό είχε ο Πρόε-
δρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης.
Το Σάββατο πρώτη μέρα της εκδρομής σταυθμεύσαμε για 
δυο ώρες στο Σαντάνσκι και περιηγηθήκαμε την πόλη με τα 
θερμά της λουτρά και τη φθηνή αγορά της. Το απόγευμα φθά-
σαμε στο Μπάνσκο, όπου και καταλύσαμε στο πεντάστερο 
ξενοδοχείο PREMIER. Η πόλη έχει λίγους κατοίκους αλλά εκα-
τοντάδες ξενοδοχεία με μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον λόγω 
του θαυμάσιου χιονοδρομικού του κέντρου, το οποίο, δυστυ-
χώς για μας, ούτε χιόνι είχε, ούτε το ξακουστό του τελεφερίκ 
λειτουργούσε.. Το βράδυ παρακαθίσαμε όλοι σε δείπνο, μετά 
μουσικής, με χορό και κέφι.
Την επόμενη μέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκε σύντομη ξε-
νάγηση με το λεωφορείο στην πόλη, υπό συνεχή βροχή και 
ακολούθησε εκκλησιασμός στην εκκλησία του Αγ. Νεοφύτου 
του Ρίλσκι. Γλυκυτάτη ήταν η τετράφωνη ανδρική χορωδία 
που έψαλε και χωρίς μικρόφωνα γοήτευε. 
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Μονή της Ρίλας, σε υψόμε-
τρο 1.147 μ. που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευ-
τικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της Βουλγαρίας και 
είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς.
Το απόγευμα καταλήξαμε στο πολύπαθο Μελένικο, που 
υπήρξε στο παρελθόν πλούσιο εμπορικό κέντρο και κέντρο 
του ελληνισμού. Σήμερα είναι ένα όμορφο χωριό της Βουλ-
γαρίας με πανέμορφα αρχοντικά μακεδονικής αρχιτεκτονικής 
και παραγωγή εκλεκτού κόκκινου κρασιού. Γευματίσαμε στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου Έλλη Γκρέκο, Έλληνα επιχειρη-
ματία, όπου τα εδέσματά ήταν και πλούσια και γευστικά με 
άφθονο κρασί και μια μουσική που ξετρέλανε όλους, που χό-
ρευαν χόρευαν ως τις έξι το απόγευμα, που τα λεωφορεία πή-
ραν μέσα σε βροχή το δρόμο του γυρισμού ενώ τα τραγούδια 
και το κέφι συνεχιζόταν. Ο υπεύθυνος της εκδρομής κ. Γιάννης 
Κοτσάνης κοπίασε μεν όμως έφερε ένα εξαίρετο αποτέλεσμα. 
Συγχαρητήρια του πρέπουν.

Αγώνες στίβου με την ονομασία «Καπετάν Χάψας» στη 
Συκιά 24-11-2013
Με τη συμμετοχή 180 παιδιών της περιοχής Συκιάς-
Τορώνης, και παρά τη βροχή που έπεφτε στο μισό διά-
στημα των αγώνων, πραγματοποιήθηκαν αγώνες στίβου 
από το Γυμναστικό Σύλλογο Σιθωνίας Η ΣΙΘΩΝΙΑ και τον 
Παγχαλκιδικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης Ο ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ.. Η 
ημέρα εκείνη ήταν διαφορετική από τις άλλες. Πλημμύρισε 
το γήπεδο της Συκιάς παιδιά, που αγωνίστηκαν σε διάφορα 
αγωνίσματα και έλαβαν όλα διακρίσεις. ΄Ολοι το ευχαρι-
στήθηκαν και έτσι μπήκε μια σταθερή βάση για την επανά-
ληψη των αγώνων κάθε χρόνο, όχι όμως το Νοέμβριο αλλά 
το Μάιο-Ιούνιο.
Σημειώνεται ότι ο Παγχαλκιδικός διέθεσε τα κύπελλα και τα 
μετάλλια των αγώνων. ΄Ο ίδιος δε τιμήθηκε με ειδική πλακέτα 
από τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα , πρόεδρο του Συλλόγου 
Η ΣΙΘΩΝΙΑ, που υπήρξε η Ψυχή των Αγών κ. Νίκο Παπαδημη-
τρίου. Ευχαριστούμε ως Δ.Σ. και συγχαίρουμε τον ακαταπόνη-
το κ. Νίκο Παπαδημητρίου υποπτέραρχο (Ι) ε.α. που κοπιάζει 
και μαζεύει τα παιδιά στα γήπεδα και τα ωθεί στον κλασικό 

αθλητισμό. Συγχαρητήρια. Εμάς θα μας έχει πάντοτε αρωγούς 
και συναγωνιστές αφού πρόκειται για την αγωγής της νεολαί-
ας της Χαλκιδικής. 

Ημερήσια εκδρομή στην Αλιστράτη-Ι.Μ. Εικοσιφοίνισας-
Δράμα, 7-12-2013
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί το Σάββατο 
7 Δεκεμβρίου 2013 η ημερήσια εκδρομή στη Ι.Μ. Εικοσιφοί-
νισσας-Σπήλαιο Αλιστράτης και Δράμα. Με ένα λεωφορείο 
σαράντα εκδρομείς, με ένα τσουχτερό κρύο επισκέφθηκαν 
αρχικά την ξακουστή Μονή της Εικοσιφοίνισσας όπου εκκλη-
σιάστηκαν, ξεναγήθηκαν κεράστηκαν και αναχώρησαν για το 
Σπήλαιο της Αλιστράτης.Η είσοδος στο σπήλαιο και η ξενάγη-
σή του σ’ αυτό μόνο το θαυμασμό των εκδρομέων απέσπασε 
που απορημένοι θαύμαζαν το έργο της φύσης που είναι εν 
κατακλείδι έργο του Θεού.
Τελευταίος σταθμός η πόλη της Δράμας. Εκεί οι εκδρομείς 
επισκέφθηκσν την  Ονειρούπολη και τα αξιοθέατα της πόλης, 
γευμάτισαν και  με τις καλύτερες των εντυπώσεων επέστρε-
ψαν το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.  

Διάλεξη του καθηγητή Σταύρου Αυγολούπη στην Εστία 
μας 11-12-2013
Μπροστά σε ένα πυκνότατο ακροατήριο, υψηλού επιπέδου, 
πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί η παρουσί-
αση του νέου βιβλίου για παιδιά  του καθηγητή της Αστρο-
νομίας του ΑΠΘ κ. Σταύρου Αυγολούπη με τίτλο : Ο γιος της 
Αστερόσκονης.
Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά. Την παρουσίαση έκανε 
αρχικά ο επιμελητής της έκδοσης δρ. κ. Οικονομίδης και στη 
συνέχεια ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος γλαφυρά ανέγνωσε 
το κείμενο του βιβλίου του, που είναι γραμμένο σε δεκαπε-
ντασύλλαβο και περιγράφει την πορεία των μορίων του ασβε-
στίου από την αρχική τους θέση στα δοντάκια του Γιαννάκη, 
που είναι ο κεντρικός ήρωας του σεναρίου. 
Στη συνέχεια ο κ. καθηγητής παίρνοντας αφορμή από το τα-
ξίδι του ασβεστίου, οδήγησε τα ακροατήριο στον θαυμαστό 
κόσμο του ουρανού και παίζοντας με τους αριθμούς με πολ-
λά πολλά μηδενικά, αναφέρθηκε στην ιστορία του σύμπα-
ντος, αφού είδε ότι το επίπεδο του ακροατηρίου στο οποίο 
απευθυνόταν δεχόταν άνετα τους επιστημονικούς όρους και 
ορισμούς. ΄Αλλωστε στην κατανόησή τους συνέβαλε και η 
προβολή των εικόνων μέσω του Η/Υ του Συλλόγου. Μια και 
πλέον ώρα κράτησε η περιπλάνηση με οδηγό τον κ. καθηγητή 
στο σύμπαν και το ενδιαφέρον παρέμεινε αδιάπτωτο.  Στο τέ-
λος της εκδήλωσης και ύστερα από τρεις τέσσερις ερωτήσεις 
ακροατών, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης 
συνεχάρη και ευχαρίστησε τον κ. καθηγητή, έπλεξε το εγκώ-
μιό του και τόνισε ότι πέραν των άλλων υπηρεσιών του προς 
το Σύλλογο και στη Χαλκιδική, ως μέλος του δ.σ. του Παγχαλ-
κιδικού στα έτη 2009 και 2010 συνέβαλε αποφασιστικά στην 
ανέγερση και τοποθέτηση του ανδριάντα του Αριστοτέλη 
στον αύλειο χώρο του ΑΠΘ, έργο υψηλής τέχνης που κοσμεί 
σήμερα το πανεπιστήμιο μας και φέρει την υπογραφή του 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου, αφού αυτός  υπήρξε ο φορέας υλο-
ποίησής του.
Σημειώνεται τέλος ότι το βιβλίο θαυμάσια εικονογραφημένο 
από την κ. Γαρυφαλλιά Λευτέρη, καλοδεμένο και απόλυτα 
περιποιημένο, αποτελεί μια θαυμάσια έκδοση για παιδιά, γι’  
αυτό στο τέλος έσπευσαν όλοι να το προμηθευτούν για τα 
παιδιά και τα εγγόνια τους. Τόση ήταν η ζήτηση που  τα προ-
σφερόμενα αντίτυπα δεν έφτασαν.
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Ημερίδα υγείας στον Ν. Μαρμαρά 15-12-2013
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 η Ημε-
ρίδα υγείας που είχε προγραμματισθεί στον Ν. Μαρμαρά Χαλ-
κιδικής. Η εκδήλωση ήταν  συνδιοργάνωση με τη Δημοτική 
Κοινότητα Ν. Μαρμαρά και έγινε ώρα 11.00΄στην αίθουσα 
τελετών του Δημοτικού Σχολείου παρουσία του Δημάρχου 
Σιθωνίας κ. Γιάννη Τζίτζιου, των τοπικών αυτοδιοικητικών Αρ-
χών, του αντιπροσώπου του Παραρτήματος του Ν. Μαρμαρά 
κ. Χρήστου Γκιζγκή και ικανού αριθμού ακροατών. Στην αρχή 
της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο οικοδεσπότης της 
ημέρας πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Ν. Μαρμα-
ρά κ. Γεώργιος Καπλάνης, ενώ ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού 
που τον διαδέχθηκε στο βήμα, πέρα από τον χαιρετισμό και 
τις ευχαριστίες,  αναφέρθηκε στην παρουσία του Παγχαλκι-
δικού στις κωμοπόλεις της Σιθωνίας στις οποίες διοργανώνει 
εκδηλώσεις συχνά-πυκνά, στο ιστορικό, στους σκοπούς και 
στις προοπτικές του  Παγχαλκιδικού Συλλόγου, ευχαρίστησε 
τον κ. Δήμαρχο για τη στήριξη που παρέχει στον Παγχαλκιδι-
κό και κάλεσε τους Μαρμαρινούς να γίνουν μέλη του γιατί τα 
σημερινά μέλη από το χωριό δεν είναι αρκετά.
Αμέσως μετά, το μικρόφωνο πήρε ο παρουσιαστής του προ-
γράμματος Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου κ. Ιωάννης Κο-
τσάνης ο οποίος κάλεσε τον ομότιμο καθηγητή της ακγγειο-
χειρουργικής κ. Δημήτριο Κισκίνη, που κατάγεται από το Ν. 
Μαρμαρά, να αναπτύξει το θέμα του «Σύγχρονοι μέθοδοι αντι-
μετώπισης των παθήσεων των αγγείων». Ακολούθησε η ομότι-
μη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Περσεφόνη 
Αυγουστίδου-Σαββοπούλου (από το Ν. Μαρμαρά) με θέμα: 
« Κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, τα ορφανά της δημόσι-
ας υγείας» και τέλος ο διδάκτορας της ιατρικής του ΑΠΘ χει-
ρουργός κ. Αριστείδης Μοσχίδης (από την ΄Ολυνθο) με θέμα 
«Σύγχρονη αντιμετώπιση της χολολιθίασης (λαπαροσκοπική και 
ρομποτική χειρουργική)».
Και οι τρεις ομιλητές ανέπτυξαν τα θέματά τους με απλό και 
κατανοητό τρόπο και με προβολή πλούσιου εποπτικού υλι-
κού το οποίο για δυο περίπου ώρες καθήλωσε το κοινό το 
οποίο στην πορεία των ομιλιών έγινε πολυπληθές.
Ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων και η εκδήλωση έκλεισε με 
χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Ιωάννη Τζίτζιου και ευχαριστίες 
του Πρόεδρου κ. Μιχ. Καρτσιώτη προς τον κ. Δήμαρχο, τον 
πρόεδρο της Κοινότητας κ. Γεώργιο  Καπλάνη, τον Γραμματέα 
της και αντιπρόσωπο του Παγχαλκιδικού στο Παράρτημα Ν. 
Μαρμαρά κ.Χρήστο Γκιζγκή και τον χειριστή των πολυμέσων 
κ. Μάκη Σαλπιγκτίδη, για τους κόπους που κατέβαλαν για την 
οργάνωση και επιτυχία της  εκδήλωσης.
 Στην εκδήλωση παρέστησαν και όλα τα μέλη του Συλλόγου 
που με το μισθωμένο λεωφορείο ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη 
στον Ν. Μαρμαρά για την εκδήλωση μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. 
Αβραάμ Παπαδόπουλο ταμία και Ζηνοβία Πάχτα έφορο και  
τον αντιπρόσωπο του Παραρτήματος Γαλάτιστας κ. Αστέριο 
Σουάνη. Μία ακόμη χρήσιμη πολύ χρήσιμη εκδήλωση κατα-
γράφηκε στο ενεργητικό του Παγχαλκιδικού.

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί η Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 
2013, στις 7 το βράδυ, στην ΕΣΤΙΑ την οποία εφέτος διοργά-
νωσαν από κοινού οι ερίτιμες κυρίες Μαρία Γρίβα και Φρόσω 
Σαρδελά, μέλη του Παγχαλκιδικού, οι οποίες έγραψαν το σενά-
ριο και ταυτόχρονα σκηνοθέτησαν όλα τα δρώμενα κατά ένα 
τρόπο θαυμαστό. Η ευρηματικότητά τους συνέδεσε αρμονικά 
τον χριστουγεννιάτικο λόγο, με τα τραγούδια, τις απαγγελίες 
και τη μουσική, ενώ οι φορτισμένες συγκινησιακά γλυκύτα-
τες φωνές τους δημιούργησαν ένα άκρως κατανυκτικό κλίμα 
Εμβόλιμα η χορωδία μας με το μαέστρο κ. Ν. Καλαϊτζή έψαλε 

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Με το τέλος της παρουσίας 
των δύο κυριών, ο πρόεδρος του Συλλόγου, τις συνεχάρη, τις 
ασπάσθηκε εκ μέρους όλου του πυκνού ακροατηρίου κάλεσε 
τον πρωτοψάλτη της Παναγίας Σουμελά συμπατριώτη μας και 
επίλεκτο μέλος του Συλλόγου, κ. Χρήστο Σουσούρα, να ψάλ-
λει   τα «καθίσματα» του όρθρου των Χριστουγέννων. ΄Ηταν 
τόσο  μεγαλόπρεπη και μελίρρυτη η απόδοση των ύμνων, 
που συνήγειρε το θυμικό όλων ανεξαίρετα και συγκλόνισε τα 
πιο μύχια αισθήματα της ψυχής, με αποτέλεσμα να κλείσει το 
πρώτο μέρος της εκδήλωσης με μια απίθανη και πρωτοφανή 
συναισθηματική φόρτιση. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός. 
Να προετοιμασθούν οι ψυχές για τη μεγάλη γιορτή.
Η αίθουσα  ήταν κατάλληλα διακοσμημένη με φροντίδα της 
αρχιτεκτόνισσας Μαρίας Τσαμουρτζή των μελών του Δ.Σ. Μί-
νας Γιαννακάρη, Μάχης Κωστοπούλου και Ζηνοβίας Πάχτα 
και άλλων  Κυριών του Συλλόγου. Ιδιαίτερα πρέπει να εξαρ-
θεί για άλλη μια φορά η επιστασία και η έμπρακτη προσφορά 
της κ. Μάχης στο στήσιμο και τη λειτουργία του μπουφέ, στον 
οποίο εναποτέθηκαν χίλια δυο καλούδια (κεράσματα, πίτες, 
μεζέδες, γλυκά) ευγενικές προσφορές των γυναικών του Συλ-
λόγου για τη γιορταστική βραδιά. Το κρασί, εκλεκτής ποιό-
τητος, ήταν και πάλι προσφορά της γνωστής Αρναιώτισσας 
οινοπαραγωγού Κλαούντιας Παπαγιάννη.
Ταυτόχρονα με τη λειτουργία του μπουφέ η μουσική παρέα 
του Κώστα Τσολοδήμου με τις αδελφές Μαρία και Ελευθερία 
Συλμαλόγλου, τη Μάρθα Μπουσνάκη, τον Γιώργο Ζιούπο, τον 
ακορντεονίστα Γιώργο Ζορμπά και το μικρό Κωστάκη, έπαιζε 
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες για να συνεχίσει με παραδοσια-
κά της Χαλκιδικής που έφεραν και το χορό…
Στο περιθώριο της εκδήλωσης η ορχήστρα έπαιξε σε πρώτη 
εκτέλεση πέντε τραγούδια, με στίχους του  γλυκύκατου ποι-
ητή μας Γιάννη Καραμίχου και σύνθεση Κώστα Τσολοδήμου, 
που ερμήνευσαν η Μαρία, η Ελευθερία και η Μάρθα, και άρε-
σαν πάρα πολύ. Όλοι  συνεχάρησαν θερμά τον στιχουργό, τον 
συνθέτη και τις τραγουδίστριες.
Στην κατάλληλη στιγμή ο πρόεδρος του Συλλόγου, ευχαρί-
στησε εκ μέρους του Δ.Σ. όλους τους συντελεστές της επιτυ-
χημένης κατά γενική ομολογία εκδήλωσης και ευχήθηκε τα  
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

Προσφορά τροφίμων και φαρμάκων
Στα πλαίσια της αλληλεγγύης που διακονεί από ιδρύσεώς του 
ο Παγχλακιδικός, συγκεντρώθηκαν από πρόθυμες αυθόρμη-
τες προσφορές των μελών του, από τις αρχές Δεκεμβρίου και 
παραδόθηκαν τις παραμονές των Χριστουγέννων: α) Ικανή 
ποσότητα τροφίμων, που γέμισαν ένα αυτοκίνητο και παρα-
δόθηκαν στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης 
για την ενίσχυση του συσσιτίου των φτωχών γερόντων και 2) 
Ικανή ποσότητα φαρμάκων που συσκευάσθηκαν σε 12 κιβώ-
τια και προσφέρθηκαν  στους Γιατρούς του Κόσμου για να τα 
χρησιμοποιήσουν για την περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη.
Σημειώνεται ότι και οι δύο φορείς-αποδέκτες των προσφο-
ρών  μας έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές.

Ομιλία της ψυχολόγου κ. ΄Αννας Γ. Ζιούπου, Πέμπτη 16-1-
2014
Την Πέμπτη 26-1-2014 και ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας, στα 
πλαίσια της λειτουργίας του τμήματος γυναικών, πραγματο-
ποιήθηκε ομιλία της ψυχολόγου κ. ΄Αννας Γ. Ζιούπου με θέμα: 
Κατάθλιψη: Δεν αρκούν μόνο τα φάρματα. Τρόποι για να κατα-
κτήσουμε την ευτυχία. Από νωρίς η αίθουσα είχε γεμίσει με γυ-
ναίκες λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος, που απασχολεί 
σήμερα δυστυχώς όλο και περισσότερους. Η ομιλήτρια, νεα-
ρά και ευειδής κυρία, νέα επιστήμων, διεξήλθε το θέμα της 
με περισσή άνεση και ευχέρεια, ώστε  πέρα από τις ωφέλιμες 
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γνώσεις  και οδηγίες που πρόσφερε για την αντιμετώπιση 
της κατάθλιψης , έδωσε την ευκαιρία στους ακροατές της να 
χαλαρώσουν και να χαρούν ένα σοβαρό «μάθημα», με ευχά-
ριστο τρόπο. Στην ομιλία χρησιμοποιήθηκε Ο-Α υλικό. Στο 
τέλος έγινε συζήτηση και οι ακροατές συνεχάρησαν θερμά τη 
νεαρή και όμορφη επιστήμονα, η οποία είναι ελεύθερη επαγ-
γελματίας ψυχολόγος και διατηρεί γραφείο στην Θεσσαλονί-
κη, στην οδό Μυστακίδου 29 τηλ. 2310 310705. Ακολούθησε 
η καθιερωμένη δεξίωση  με το παραδοσιακό λουκουμάκι. 
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη που οργα-
νώνει  το τμήμα γυναικών, το οποίο ιδρύθηκε στο τέλος του 
2013. Και οι δυο ήταν επιτυχημένες. 

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Παγχαλκιδικού 
19-1-2014
Με την παρουσία πλήθους μελών, παλαιών και νέων, με κάθε 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα και με άψογες διαδικασίες 
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιαν. 2014, στην Εστία του 
Συλλόγου η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση των μελών του 
Παγχαλκιδικού , η οποία ήταν απολογιστική χωρίς αρχαιρεσί-
ες, δεδομένου ότι αυτές διεξάγονται κάθε δεύτερο έτος.
Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως εξελέγη ομόφωνα ο κτηνία-
τρος κ. Μιχάλης Κουτσός από το Βάβδο και Γραμματείς οι κ.κ. 
Γιάννης Γαλαρνιώτης από την Καλάνδρα και Γιάννης Καραμί-
χος από την Αρναία. Με την έναρξη των εργασιών τιμήθηκαν 
δύο μέλη του Συλλόγου με απονομή τιμητικών πλακετών: 1) 
Ο χημικός μηχανικός από την Άθυτο κ. Δημήτριος Κων. Βλα-
χάκης, για τη χορηγία (5.020 ευρώ) με την οποία το χορευτικό 
συγκρότημα απέκτησε 25 πλήρεις καινούργιες στολές. Για τη 
χορηγία του αυτή  ο κ. Βλαχάκης είχε κηρυχθεί  από το Δ.Σ.  
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου και η απόφαση αυτή  επικυρώθηκε 
πανηγυρικά από τη Γεν. Συνέλευση και 2) Ο  υποπτέραρχος (Ι) 
ε.α. κ. Νίκος Παπαδημητρίου από τη Νικήτη για την ενθάρρυν-
ση της νεολαίας της Χαλκιδικής προς τον κλασικό αθλητισμό 
και τη διοργάνωση τοπικών και διεθνών αθλητικών εκδηλώ-
σεων οι οποίες δίνουν διέξοδο στους νέους, και αναδεικνύουν 
τον τόπο μας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης, από 
τα Πετροκέρασα, για μια περίπου ώρα μίλησε για τα πεπραγ-
μένα της Διοικήσεως το έτος 2013 και τον προγραμματισμό 
για το νέο έτος 2014 και εστίασε περισσότερο την ομιλία του: 
1) Στη νέα οργανωτική δομή του Παγχαλκιδικού, με την οποία 
ο Σύλλογος έκανε το μεγάλο άλμα, το μεγάλο άνοιγμα, και 
ίδρυσε  σε όλη τη Χαλκιδική, συγκεκριμένα σε 18 κωμοπόλεις 
της, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και όρισε ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ του καθώς και 
τόπους αναφοράς ώστε ο Σύλλογος να πλησιάσει πιο πολύ 
τον κάθε Χαλκιδικιώτη. Και 2) Στο περιοδικό  ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΟΣ  ΛΟΓΟΣ,  η έκδοση του οποίου είναι μια  πολύ δύσκολη 
υπόθεση, αποτελεί όμως πλέον  συστατικό και αναπόσπα-
στο στοιχείο της ύπαρξης και της λειτουργίας του Συλλόγου. 
Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε τους χορηγούς και τόνισε ότι 
χωρίς τη βοήθεια αυτών η έκδοσή του θα ήταν αδύνατη και 
παρακάλεσε τους δυναμένους να συνεχίσουν τις χορηγίες 
και τους αρθρογράφους να πυκνώσουν την αποστολή ερ-
γασιών. Μίλησε και για όλες τις άλλες δράσεις του Συλλόγου, 
που υπήρξαν και πολλές και ποιοτικές, αλλά η οικονομία του 
χώρου δεν επιτρέπει τη δημοσίευσή τους εδώ. Η όλη Έκθεση 
των πεπραγμέναν είναι όμως ανηρτημένη και ολόκληρη και 
σε περίληψη στον ιστότοπό μας στο ίντερνετ στη διεύθυνση 
www.panchalkidikos.gr. Στο τέλος ανέγνωσε τις προτάσεις-
στόχους του Δ.Σ. για το νέο έτος 2014 και έθεσε πρώτη  και 
κορυφαία την απόκτηση νέας αιθούσης μεγαλύτερης με ευ-
κολότερη προσπέλαση, γιατί ο Σύλλογος μεγάλωσε πολύ και 
η υπάρχουσα δεν μας χωράει. 
Στη συνέχεια ο ταμίας ανέγνωσε την έκθεση της ταμειακής 
κίνησης του έτους 2013 επεξηγώντας λεπτομερώς το κάθε 

άρθρο εσόδων και εξόδων από την οποία προκύπτει ότι στις 
31-12-2013  στο ταμείο υπήρχε καθαρό  «πρωτογενές» πλε-
όνασμα 7.000 ευρώ περίπου, το οποίο προστίθεται στο ήδη 
υπάρχον αποθεματικό για να χρησιμοποιηθεί  για την απόκτη-
ση νέας μεγαλύτερης αίθουσας, γιατί ο Σύλλογος μεγάλωσε 
πολύ και η υπάρχουσα δεν επαρκεί για τη λειτουργία και τις 
δράσεις του.
Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η έκθεση της εξελεγκτικής επι-
τροπής  από τον πρόεδρό της κ. Αργύριο Κυπαρισσά, από το 
Μεταγγίτσι, η οποία επικύρωσε τον ταμειακό απολογισμό και 
απένειμε συγχαρητήρια στον ταμία για την άψογη τήρηση 
του ταμείου γενικά ( μέλη της ε.ε. ο Φώτης Ταλέας από τα Ν. 
Ρόδα και ο Γιώργος Ζιούπος από τον Ταξιάρχη). Ακολούθησε 
συζήτηση και προτάσεις και τέλος η γεν. συνέλευση ενέκρινε 
ομόφωνα τα  διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα, για να 
κλείσει η συνεδρίαση με το κόψιμο της πίτας
Το φλουρί από τη μεγάλη πίτα έπεσε στον κ. Αστέριο Ζωγρά-
φο Δήμαρχο Πολυγύρου ενώ από τα πιτάκια, που μοιράσθη-
καν στους συνέδρους, έπεσε στη Γραμματέα μας κ. Ολυμπία 
Σαμαρά. Και στους δυο τυχερούς  δόθηκαν ως δώρα οι τέσσε-
ρις τόμοι του Παγχαλκιδικού Λόγου.
Στη Γεν. Συνέλευση παρέστησαν: Ο Δήμαρχος Πολυγύρου 
και δωρητής του Συλλόγου μας κ Αστέριος Ζωγράφος, ο Δή-
μαρχος Αριστοτέλη και επίτιμος μέλος του Παγχαλκιδικού κ. 
Χρήστος Πάχτας, εκπρόσωπος του Υπουργού Μακεδονίας 
Θράκης κ. Θεοδώρου Καράογλου, τακτικού μέλους μας, ο μέ-
γας ευεργέτης του Παγχαλκιδικού, δρ. ιατρός και τ. βουλευτής 
κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, οι ευεργέτες κ.κ.  Θωμάς Θεοδωρίδης, 
Μόσχος Μόσχος και Δημ. Βλαχάκης, ο δωρητής κ. Βασίλειος. 
Κουτσός, τα επίτιμα μέλη Μαυρουδής Βασίλειος, Βλαχάκης 
Κων/ντίνος, Τσαμουρτζής Αθανάσιος και Κων. Κοντογιαννό-
πουλος οι πρόεδροι των Συλλόγων κ.κ. Βασίλειος Πάπας πρό-
εδρος της ΙΛΕΧ και Νικ. Καψάλης , του Συλλόγου Γαλατιστέων 
κ. Ζαφ. Οικονόμου, Ιερισσιωτών κ. Μαίρη Παντελιάδου και 
Παλαιοχώρας κ. Χρήστος Μπαμπαΐτης Μηνύματα χαιρετιστή-
ρια έστειλαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Γιώργος και ο 
Δήμαρχος  Σιθωνίας κ. Ιωάννης Τζίτζιος.

Εκδήλωση-αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη, 29-1-2014
Πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματισθεί στις 29 Ια-
νουαρίου 2014, μέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην Εστία του 
Συλλόγου λογοτεχνική εκδήλωση για τα 150 χρόνια από τη 
γέννηση του Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Π. Καβάφη. Την ευθύ-
νη της προετοιμασίας και της σκηνοθεσίας της γιορτής είχε 
η εκλεκτή φιλόλογος κ. Γεωργία Πούλου (κύρια ομιλήτρια και 
κορυφαία της εκδήλωσης),  συνεπικορούμενη από τις κυρίες: 
Ρεβέκκα Γιάκα (φιλόλογο), Ζωή Ντελή (δασκάλα) και Θεώνη 
Δ. Κοσμά (φιλόλογο-ηθοποιό). Η εκδήλωση καλά προετοι-
μασμένη και σωστά δομημένη με άφθονο οπτικοακουστικό 
υλικό ικανοποίησε πλήρως τους ακροατές που αθρόοι είχαν 
από νωρίς γεμίσει την αίθουσα και για μια περίπου ώρα κρα-
τούσαν πραγματικά την αναπνοή τους, σαν σε μυσταγωγία, 
για να ακούν και να απολαμβάνουν την ομιλία, τις απαγγελί-
ες, τους διαλόγους, τα τραγούδια και τα άλλα δρώμενα. Και ο 
σκοπός επέτυχε πλήρως. Απολαυστική η κ. Γεωργία Πούλου 
με τη μελίρρυτη φωνή της, που διαλεγόταν με τις άλλες δύο 
κυρίες Ντελή και Γιάκα και με ενδιάμεσες απέριττες απαγγε-
λίες, από την ηθοποιό μας κ. Θεώνη, πραγματοποίησαν όλες 
μαζί, μια ποιοτική και πρωτόγνωρη εκδήλωση που κατά γενι-
κή ομολογία υπήρξε κορυφαία. Ο Κ. Π. Καβάφης, ο σπουδαίος 
Έλληνας αλλά και συγχρόνως παγκόσμιος ποιητής, για όλους 
μας που παρακολουθήσαμε την εκδήλωση έγινε πιο προσι-
τός, πιο οικείος πιο ζεστός. Αυτό αποδείχθηκε όταν στο τέλος 
«όρμησαν» όλοι να  συγχαρούν τις τέσσερις κυρίες και να τις 
ασπασθούν, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου  με αφοπλιστική 
ειλικρίνεια και εμφανή ικανοποίηση, στο κλείσιμο της όλης 
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εκδήλωσης ομολόγησε την πρωτόγνωρη καβαφική του ανα-
βάπτιση και συνεχάρη τις κυρίες με πολύ θερμούς λόγους, εκ 
μέρους του Δ.Σ.  Τη λήξη ακολούθησε προσφορά γλυκών από 
τα χέρια της «αενάως και επιτυχώς μαχόμενης» κ. Μάχης μας.

Η ημερήσια εκδρομή στα Πετράλωνα- Όλυνθο κλπ. στις 
2-2-2014
Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του κακού καιρού.

Ομιλία του ψυχιάτρου κ. Λαζάρου Καρασαββίδη, Τετάρτη 
12-2-2014
Πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί, την Τετάρτη 
12-2-2014 και ώρα 7 μ.μ. στην Εστία μας ομιλία από τον ψυχία-
τρο κ. Λάζαρο Καρασαββίδη με θέμα : Η ψυχική υγεία στην Τρί-
τη ηλικία. Ο ομιλητής ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, με την άρτια 
επιστημονική του συγκρότηση ανέπτυξε το θέμα με άνεση και 
γλαφυρότητα, κάνοντας χρήση των Ο-Α μέσων που διαθέτει 
η αίθουσα, έτσι που άγγιξε όλο το ακροατήριο που από ενω-
ρίς είχε προσέλθει για να πιάσει θέση. Ο λόγος του, που ήταν 
μελίρυτος, στρωτός και ταυτόχρονα χυμώδης και κατανοητός, 
μαζί με τη γαλήνια προσωπικότητά του αιχμαλώτισε το κοινό. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε, όπως ομολόγησε στο τέλος ο 
πρόεδρος κλείνοντας την εκδήλωση, ότι μας υπέβαλε όλως 
σε ομαδική ανακουφιστική ψυχοθεραπεία με την προσήνεια 
που τον διέκρινε και την αφοπλιστική του αμεσότητα. Η ενημέ-
ρωση που πρόσφερε κάλυψε ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων 
που αφορούν κυρίως στην πρόληψη των κυριότερων ψυχικών 
ασθενειών της τρίτης ηλικίας: κατάθλιψη, άγχος, άνοια, διατα-
ραχές ύπνου, μνήμης κλπ. και στη φαρμακοθεραπεία  και ψυ-
χοθεραπεία. Μετά το πέρας της ομιλίας υποβλήθηκαν ερωτή-
σεις και δόθηκαν απαντήσεις. Ο πρόεδρος του Παγχαλκιδικού, 
όπως συνηθίζει, στην αποφώνησή του ευχαρίστησε εκ μέρους 
όλων τον ομιλητή και τον συνεχάρη για τον τρόπο με τον οποίο 
ένα δύσκολο και ίσως ακανθώδες θέμα, το διεξήλθε με απλό 
και κατανοητό τρόπο. Ακολούθησε πλούσια δεξίωση την οποία 
παρέθεσε η οικογένεια του πενθερού του ομιλητή και μέλους 
του Δ.Σ. του Παγχαλκιδκού κ. Θεοδώρου Τσαμούρη.

Ο αποκριάτικος χορός μας. Κυριακή 16-2-2014 στο 
FOCUS
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014, μεσημέρι, πραγματοποι-
ήθηκε ο καθιερωμένος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου 
μας στο πολυεπίπεδο και άνετο κέντρο FOCUS. Η προσέλευ-
ση των μελών και φίλων υπήρξε αρκετά μεγάλη. Την ευθύνη 
της οργάνωσης είχε και πάλι ο Γ. Γραμματέας κ. Ι. Κοτσάνης, ο 
οποίος ανταποκρίθηκε πλήρως στην αποστολή του. Στο χορό 
παραβρέθηκε ο πρόεδρος κ. Μιχ. Καρτσιώτης με όλα τα μέλη 
του Δ.Σ. Μετά την καθιερωμένη φωτογράφηση  ο πρόεδρος 
καλωσόρισε τον κόσμο που προσήλθε και τόνισε τις δυο με-
γάλες εφετινές επιτυχίες του Συλλόγου: Τη νέα οργανωτική 
δομή του Παγχαλκιδικού με τη δημιουργία Παραρτημάτων  
σε όλη τη Χαλκιδικής και τη δημιουργία του νεανικού τμή-
ματος, το οποίο στη συνέχεια χόρεψε ενώπιον του κοινού και 
καταχειροκροτήθηκε. Ευχάριστη νότα υπήρξε και η παρουσία 
του Ταξιαρχιώτη μασαλιολόγου κ. Νίκου Παπακων/ντίνου , ο 
οποίος χάρισε στο κοινό άφθονο γέλιο, ενώ ο καταξιωμένος 
γυμναστής και δάκασλος του χορού κ. Θεόδ. Φλώρος έκανε 
την έκπληξη παρουσιάζοντας το ΝΕΑΝΙΚΟ χορευτικό τμήμα 
στην πολύ καλή παρθενική του εμφάνιση. Το χορευτικό των 
ενηλίκων πουεμφανίστηκε ταυτοχρονα αλλά και μόνο του 
στο συρτάκι απέσπασε πολλά χειροκροτήματα.. Το μουσικό 
σχήμα του Κώστα Τσολοδήμου, που μας διασκεδάζει τα τε-
λευταία χρόνια, με τη Μαρία, τη Μάρθα, το Χρήστο και το 
Μάκη, που μας αρέσουν πάρα πολύ, βελτιωμένο και πολύ ανε-

βασμένο, με ανανεωμένο ρεπερτόριο σκόρπισε πολύ γρήγο-
ρα το κέφι και τον ενθουσιασμό και η πίστα για πολλές ώρες 
δεν άδειαζε. Εμβόλιμα τραγούδησαν και οι αναγνωσρσμένοι 
τραγουδιστές: Γιώργος Ζιούπος και Πάνος Μαυρόπουλος. 
΄Ένα ωραίο κλαρίνο που ενίσχυσε εφέτος την κομπανία ανέ-
βασε την χαλκιδικιώτικη αδρεναλίνη  και έβαλε φωτιά στην 
πίστα.. Απόδειξη: το ότι  το γλέντι άρχισε στη μία το μεσημέρι 
και τελείωσε στις 7 το βράδυ και αν δεν μας «έδιωχναν» θα 
είμασταν ακόμα εκεί…
Γρήγορα επίσης απορροφήθηκαν τα λαχεία της λαχειαγοράς. 
Τα λίγα που έμειναν τα «χτύπησε», όπως πάντα ο υποστηρικτής 
του Παγχαλκιδικού, συμβολαιογράφος από την Αρναία κ. Γρη-
γόριος Μπύρος τον οποίο ευχαριστούμε. Τα δώρα πρόσφεραν: 
1) Το πρακτορείο  ΑΘΩΣ, μια τετραήμερη εκδρομή για δύο άτο-
μα στην Πόλη, 2) Η επιπλοποιία Καρά-Γκουνέλα που είναι στη 
γειτονιά μας, ένα κάδρο, 3) Το φαρμακείο του Δημ. Παπαδέλη, 
25η Μαρτίου 99, ένα μανομετρικό πιεσόμετρο και 4) Ο φιλόλο-
γος και ποιητής κ. Γιάννης Καραμίχος, επίλεκτο μέλος του Παγ-
χαλκιδικού τριάντα βιβλία με δικά του ποιήματα και διηγήματα. 
Τα υπόλοιπα όλα ήταν προσφορά του Συλλόγου.
Στο χορό παραβρέθηκαν  καλεσμένοι μας: Ο  Δήμαρχος 
του Δήμου Πολυγύρου και δωρητής του Παγχαλκιδικού κ. 
Αστέριος Ζωγράφος. Ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη 
και επίτιμο μέλος του Παγχαλκιδικού κ. Χρήστος Πάχτας. Η 
αντιδήμαρχος του Δήμου Σιθωνίας στη Συκιά  κυρία  Μαρία 
Πάργα ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννου 
Τζίτζιου.Ο μεγάλος ευεργέτης του Συλλόγου μας ιατρός και 
πρώην βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς. Ο ευεργέτης μας 
ιατρός κ. Μόσχος Μόσχος.Επίσης παρόντες ήταν οι εκπρό-
σωποι μας  στα Παραρτήματα: Αγίου Νικολάου κ. Δημήτριος 
Σμάγας, Γαλάτιστας κ. Αστέριος Σουάνης, Ζερβοχωρίων κ. 
Χρήστος Μπαμπαΐτης και Ιερισσού κ. Φώτης Ταλέας,  κα-
θώς και οι πρόεδροι των Συλλόγων: Αγιοπροδρομιτών  κυρία 
Ελένη Μαυρογιάννη, Μεγαλοπαναγιωτών κ. Γραμματική Κα-
ραβασιλικού, Πολυγύρου η κ. Μαρία Μπουλάκη με μέλη 
του Δ.Σ. και Ταξιαρχιωτών ο κ. Στέργιος Λυρτζής με  μέλη του 
Δ.Σ. και του Συλλόγου. Παρέστη  επίσης ο υποψήφιος Δήμαρ-
χος για το Δήμο Αριστοτέλη κ. Ιωάννης Μίχος. Απουσιάζαν 
και   έστειλαν χαιρετιστήρια   μηνύματα:
Ο Υπουργός Μακ.-Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου και ο 
βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ευθύμιος Καρανάσιος που συνόδευ-
αν την ημέρα εκείνη τον πρωθυπουργό της χώρας στο ΄Αγιον 
Όρος, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης 
Γιώργος ο οποίος απουσίαζε  στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι 
όλοι ανεξαιρέτως οι προαναφερθέντες, παρόντες και από-
ντες, είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου μας. Παρέστησαν τέ-
λος οι πρόεδροι των φίλων Συλλόγων: Ορεστιαδιτών κ. Θέμης 
Χατζηαντωνίου και  Ανδριανοπουλιτών καθηγητής κ. Μίμης 
Νικολαΐδης με μεγάλη συντροφιά. Τους ευχαριστούμε.

Η ζωή και το έργο του Άγγ. Σικελιανού. Τετάρτη 26-2-2014
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26-2-2014 εκδήλωση-
αφιέρωμα στον ποιητή Άγγελο  Σικελιανό με ομιλήτρια την 
εξαίρετη φιλόλογο κ. Καίτη Μπαλάση, η οποία καλά προε-
τοιμασμένη πρόσφερε μια πραγματική μυσταγωγία στους 
ακροατές που από νωρίς είχαν γεμίσει την αίθουσα της Εστίας 
μας. Η ομιλία της ενισχυμένη με ποικίλα ακούσματα και προ-
βολές, σε έναν θαυμάσιο συγκερασμό εικόνας και ήχου κρά-
τησε  έντονα την προσοχή των ακροατών, οι οποίοι στο τέλος 
έσπευσαν να συγχαρούν την ομιλήτρια. Η εκδήλωση ήταν 
συνδιοργάνωση των δύο Συλλόγων Πολυγυρινών και Παγχαλ-
κιδικού. Προσφώνησε ο κ. Πάνος Βερροιώτης Γεν. Γραμματέ-
ας, η κ. Μπουλάκη Πρόεδρος των Πολυγυρινών και εκ μέρους 
του Παγχαλκιδικού ο πρόεδρος κ. Μιχαήλ Καρτσιώτης.
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων 
(Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται δράσεις και εκδηλώσεις των Συλλόγων για τις οποίες υπάρχει ενημέρωση του Περιοδικού από σχετικά σημειώμα-

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

Του Συλλόγου Ιερισσιωτών
Ο Σύλλογος Ιερισσιωτών, τηρώντας τα καθιερωμένα, κατά 

την ημέρα της εορτής των Φώτων διέθεσε λεωφορείο δωρεάν 
για τα μέλη του και μετέβη στη γενέτειρά του, για να παραστεί 
στον Αγιασμό των υδάτων. Μετά τη Θ. Λειτουργία και τη ρίψη 
του Σταυρού οι Πολιτιστικοί φορείς της Ιερισσού δεξιώθηκαν 
τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, στο Χριστουγεννιάτι-
κο πάρκο. Ακολούθησε γεύμα με διασκέδαση στο Χριστου-
γεννιάτικο πάρκο. Ακολούθησε γεύμα με διασκέδαση στο 
οικογ. Κέντρο Άθως της Ιερισσού με συμμετοχή και πολλών 
συμπατριωτών. Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση τελείωσε με 
έναν απογευματινό περίπατο σην Ουρανούπολη.

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, το μεσημέρι πραγμα-
τοποιήθηκε η κοπή της πίτας στην αίθουσα της ΙΛΕΧ με τις 
ευλογίες του π. Δημητρίου, φίλου του Συλλόγου μας. Ακολού-
θησαν αρχαιρεσίες νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, οι 
οποίες διεξήχθησαν νομότυπα και εκλέχτηκαν: 1) Για το Δ.Σ. 
Πρόεδρος η Μαρία Παντελιάδου, Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος 
Μπούλος, Γραμματέας η Μαίρη Μητσάκα, Ταμίας ο Ιωάννης 
Κόκκινος και μέλη οι: Αργύρης Καλαϊτζής, Αλέκα Μούτσιου 
και Αργυρή Τερτυλίνη.2) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή Πρόε-
δρος η Μαίρη Σαμαρά και μέλη η Θεοδώρα Παπακων/ντίνου 
και η Χρυσούλα Κεφαλά.

 Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με 
συμμετοχή πολλών συμπατριωτών και μεγάλη επιτυχία  ο ετή-
σιος Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου  ενώ για την Καθαρά 
Δευτέρα σχεδιάζεται η μετάβαση του Συλλόγου στη γενέτει-
ρα του, για συμμετοχή μαζί με όλους τους άλλους φορείς στο 
ωραίο πανηγύρι που στήνεται τη μέρα αυτή για 3η χρονιά.

Του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης
Ο Σύλλογος Γαλατιστέων κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο το 

δεύτερο φύλλο της επανεκδοθείσας τριμηνιαίας εφημερίδας 
«Γαλάτιστα» η οποία διανέμεται δωρεάν. Την εφημερίδα μπο-
ρεί κανείς να την προμηθευτεί είτε από τα μέλη του Δ.Σ. του 
Συλλόγου, είτε από τα γραφεία του Συλλόγου Γαλατιστέων, 
Παυσανία 38, Άνω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, κάθε Παρα-
σκευή βράδυ, καθώς και από το Κ.Ε.Π. Γαλάτιστας ή το βιβλιο-
πωλείο «Χαρταετός» στη Γαλάτιστα.

Τη Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στην ιδιόκτητη εστία του 
Συλλόγου Γαλατιστέων έλαβε χώρα η Χριστουγεννιάτικη Γιορ-
τή του Συλλόγου. Η γιορτή συνοδεύτηκε με ζωντανή μουσική 
από τον φίλο του Συλλόγου κύριο Κωνσταντίνο Τσολοδήμο, 
τραγούδια, κάλαντα και πλούσιο μπουφέ προσφορά του 
Συλλόγου και των μελών του. Κατά τη διάρκεια της γιορτής 
διανεμήθηκε και το νέο φύλλο της εφημερίδας «Γαλάτιστα». 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και μέλη του Παγχαλκιδικού 
μεταξύ των οποίων και το επίτιμο μέλος κύριος Μαυρουδής 
Βασίλειος μετά της συζύγου του.

Στις 26 Ιανουαρίου, επίσης στην Εστία του Συλλόγου, 
πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών 
του Συλλόγου και η Κοπή Βασιλόπιτας για το 2014. Τα Θέμα-
τα της Συνέλευσης ήταν: Έκθεση πεπραγμένων, απολογισμός 
έργου, οικονομικός απολογισμός, προγραμματισμός δράσε-
ων, προτάσεις και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για τη διε-
τία 2014-2015. Στη Συνέλευση παρευρέθησαν μεταξύ άλλων 
το ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου κύριος Ντάγκας Χρήστος, ο 
επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Γαλατιστέων και επίτιμο μέ-

λος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κύριος Οικονόμου Ιωάννης 
και η εκπρόσωπος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γαλα-
τιστέων κυρία Ευδοκία-Δούκαινα Οικονόμου. Να σημειωθεί 
ότι η Ι.Λ.Ε.Χ. πρόσφερε στο Σύλλογο ένα σημαντικό αριθμό 
βιβλίων από τα «Χρονικά της Χαλκιδικής» με μελέτες, έρευ-
νες και άρθρα που αφορούν τη Γαλάτιστα και τα οποία θα 
διανεμηθούν μέσω του Συλλόγου Γαλατιστέων στους φορείς 
της Γαλάτιστας. Τυχερός της χρονιάς ο κ. Οικονόμου Ιωάννης 
ο οποίος και κέρδισε το φλουρί λαμβάνοντας έναν τόμο από 
τα  «Χρονικά της Χαλκιδικής», προσφορά της Ι.Λ.Ε.Χ., και το βι-
βλίο «Είδη Κειμένων-Παραγωγή Γραπτού Λόγου», προσφορά 
της συγγραφέως του και τέως Γραμματέως του Συλλόγου Γα-
λατιστέων κυρίας Νουκάρης Ελένης. Στα υπόλοιπα μέλη που 
παρευρέθηκαν μοιράστηκαν βιβλία με επιστημονικές μελέτες 
που αφορούν τη Γαλάτιστα.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ο πρόεδρος του Συλλό-
γου κύριος Οικονόμου Ζαφείρης ανακοίνωσε τη διοργάνωση 
των «Β Κατουνείων 2014», εκδηλώσεων προς τιμή του κατα-
γόμενου από τη Γαλάτιστα μεγάλου εθνικού ευεργέτη Δημή-
τρη Κατούνη. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στη Γαλάτιστα 
στις 7 με 9 Μαρτίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβούλιο που προ-
έκυψε από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης είναι: 
Πρόεδρος: Οικονόμου Ζαφείριος (αρχιτέκτων μηχανικός, 
αναστηλωτής), Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνου Μιλτιάδης (κα-
θηγητής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.), Γραμματέας: Ζάχου 
Ελένη (γραμματέας), Ταμίας: Γκουγκούσης Γεώργιος (επιχει-
ρηματίας), Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Οικονόμου Ευδοκία-
Δούκαινα (εκπαιδευτικός, υποδιευθύντρια Δημοτικού Σχολεί-
ου Γαλάτιστας), Υπεύθυνος γραφείου και δεξιώσεων: Καϊμάκη 
Χαρίκλεια (συνταξιούχος), Μέλος: Γούσιου Χριστίνα (ειδικός 
Τουριστικής Ανάπτυξης, μουσικός), Αναπληρωματικό μέλος: 
Κατσιούρη Λουκία. Για την εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν 
οι: Καϊμάκης Γεώργιος (συνταξιούχος) και Μωραΐτης Παναγιώ-
της (καθηγητής κοινωνιολογίας)

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Γαλατιστέων θα λάβει χώρα 
το Μάρτιο.

Του Συλλόγου Παλαιοχώρας Η Ελπίς
1) Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

διοργάνωσε σε κοσμικό κέντρο του χωριού εκδήλωση προ-
σφορά για την Τρίτη ηλικία. Στην εκδήλωση εμφανίστηκε και 
το χορευτικό τμήμα του Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης  «Ο Αριστοτέλης», το οποίο ενθουσίασε τους παρευρι-
σκομένους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος 
του Παγχαλκιδικού  κ. Καρτσιώτης Μιχάλης με τη σύζυγό του 
και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου  κ. Κοτσάνης Ιωάννης 
με τη σύζυγό του. 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχώρας ευχαρι-
στεί θερμά τόσο τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, όσο 
και τα μέλη του χορευτικού τμήματος για την παρουσία τους. 
Ελπίζουμε να έχουμε στο μέλλον και άλλες συνεργασίες. 

2) Στις  3 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσί-
ες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τα επόμενα δύο χρόνια. Το 
νέο Δ.Σ. έχει ως εξής: 

Πρόεδρος : Πιτσιώρλα Όλγα 
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Αντιπρόεδρος : Βαρβαριώτου Χάϊδω 
Γενικός Γραμματέας : Βρασταμνός Γιώργος 
Ειδικός Γραμματέας : Μουστάκα Ειρήνη
Ταμίας : Γραμματίκα Ευαγγελία
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαυρίδου Νένα, Βρασταμνός Τάσος, Ρίζος Άγγελος, Βαρ-

βαριώτης Κ. Χρήστος
Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου  « Η 

Ελπίς » Μπαμπαϊτης Χρήστος εύχεται στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυ-
χία σε όλες τις εκδηλώσεις του. 

Του Συλλόγου Πετροκερασιωτών
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία ο ετήσιος χορός του ΜΑΣ Ομβριανός Πε-
τροκεράσων στην αίθουσα Μυγδονία PALACE των λουτρών 
Λαγκαδά. Στον χορό εμφανίστηκαν τα χορευτικά τμήματα 
του Συλλόγου που κέρδισαν τις εντυπώσεις των παρευρισκο-
μένων. 

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 οι μικροί φίλοι τού 
ΜΑΣ Ομβριανός Πετροκεράσων παρακολούθησαν με μέρι-
μνα του Συλλόγου την παιδική όπερα παράσταση «Σιωπή, ο 

Βασιλιάς ακούει» στο θέατρο Αυλαία.

Του Συλλόγου Ταξιαρχιωτών
Με μεγάλη προσέλευση μελών πραγματοποιήθηκαν την 

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 στην αίθουσα του Παγχαλκιδι-
κού Συλλόγου, η γενική συνέλευση του Συλλόγου μας, η κοπή 
της πίτας, η συλλογή τροφίμων στα πλαίσια της Αλληλεγγύης  
και φυσικά η εκδήλωση μας έκλεισε με το καθιερωμένο γλέ-
ντι. 

Ο ετήσιος χορός έγινε με μεγάλη επιτυχία, το μεσημέρι της 
Κυριακής 23 Φεβρουαρίου, στις «Έξι Βρύσες» στον Πολύγυρο, 
όπου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Δ. Ζαγγίλας, η Πρόεδρος του χωριού μας κ. Φωτεινή Μπόλ-
ματη και το μέλος του Τοπικού συμβουλίου κ. Ι. Ξάκης, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου κ. Μ. Καρτσιώ-
της. Η μεγάλη προσέλευση, η καλή μουσική και η διάθεση των 
συμμετεχόντων συνετέλεσαν ώστε να πραγματοποιηθεί ένα 
απίστευτο γλέντι, ενάντια στην κρίση και στην τρόϊκα

Το Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου 2014 ο Σύλλογος 
προγραμματίζει εκδρομή, στο Οχυρό Δράμας, Σπήλαιο Μα-
αρά, Λευκόγεια κλπ. 

Νέα της Χαλκιδικής μας
Επιμέλεια:  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

Με νέα λογοτεχνικά βιβλία, δωρεά του Σοροπτιμιστικού 
Ομίλου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, εμπλουτίστηκε η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου. Τα βιβλία παρέδωσαν τα 
ίδια τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου στον Δήμαρχο Πολυγύρου, 
κ. Αστέριο Ζωγράφο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. 
Ζωγράφος ευχαρίστησε τον Όμιλο για την ευγενική χειρονο-
μία του. 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, στο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου το σεμινάριο για την 

ασφαλή χρήση του internet, με ομιλητή τον κ. Ανανία Τσα-
λουχίδη, Πτυχιούχο Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ, Επιστημονικό 
συνεργάτη ΑΠΘ – Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
όπου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και απονεμήθηκαν τα 
βραβεία του επιμορφωτικού διαγωνισμού γνώσεων σε μαθη-
τές Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πολυγύρου.

Με 3.088.924,39 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος Πολυγύ-
ρου μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδο-

νία – Θράκη» για την «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημο-
τικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου».
Η πράξη αφορά την ανάπλαση περιοχών των Δημοτικών Κοι-
νοτήτων Πολυγύρου, Γαλάτιστας και των Τοπικών Κοινοτήτων 
Μεταμόρφωσης και Γεροπλατάνου.

Για μία ακόμη χρονιά ανήμερα των Φώτων αναβίωσαν τα 
έθιμα της Καμήλας και των Φωταρών, στη Γαλάτιστα και 

στο Παλαιόκαστρο αντίστοιχα.
Στη Γαλάτιστα μετά τον Αγιασμό των Υδάτων κάτοικοι και 
πολυάριθμοι επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική 
πλατεία, όπου νέοι μετέφεραν το ομοίωμα της καμήλας για να 
ξεκινήσει το παραδοσιακό γλέντι!
«Το έθιμο αναβιώνει την ιστορία της νεαρής πανέμορφης Γα-
λατσιάνας, Μανιώς, που απήχθη από τους Τούρκους. Μετά 

την απαγωγή της ο αγαπημένος της σκαρφίστηκε μια πρω-
τότυπη ιδέα και κατασκεύασε ομοίωμα καμήλας, στο εσωτε-
ρικό της οποίας μπήκε ο ίδιος και οι φίλοι του, για να φτάσουν 
στον τούρκικο μαχαλά, όπου κρατούσαν τη Μανιώ. Κερνώ-
ντας κρασί και ρακί τους Τούρκους φρουρούς με σκοπό να 
τους μεθύσουν, οι Γαλατσάνοι νέοι μπόρεσαν και απήγαγαν 
την κόρη. Έπειτα κρυμμένοι στο εσωτερικό του ομοιώματος 
έφτασαν στο μαχαλά των Ελλήνων, όπου την επόμενη μέρα 
του Άη Γιαννιού έγινε ο γάμος των δύο νέων. Το έθιμο της 
καμήλας είναι η αναπαράσταση αυτής ακριβώς της ιστορί-
ας, η οποία μένει ζωντανή παράδοση μέσα στην πάροδο του 
χρόνου με την συμβολή όσων συμμετέχουν σε αυτή!!» ανα-
φέρουν οι σύλλογοι της Γαλάτιστας, που διοργανώνουν μαζί 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τις εκδηλώσεις για την αναβίωση 
του εθίμου
Στο Παλαιόκαστρο ο Αθλητικός Σύλλογος «Κεραυνός» και ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Αηδόνια» οργάνωσαν την εκδή-
λωση αναβίωσης του τοπικού εθίμου-δρώμενου των ΦΩΤΑ-
ΡΩΝ προσφέροντας στους επισκέπτες χωριάτικο λουκάνικο 
και κρασί.
«Το έθιμο ξεκινά από την παραμονή των Φώτων μια ομάδα 
καλανδιστών, που εκλέγει το «βασιλιά» της, και όλοι μαζί πη-
γαίνουν στην εκκλησία του χωριού. Εκεί ο «βασιλιάς» κάνει 
τρεις μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Αγίου Αθανασίου, 
αποζητώντας την ευχή του. Αμέσως μετά χτυπά η καμπάνα 
και η ομάδα ξεκινά, περιφέρεται νυχτιάτικα τραγουδώντας τα 
τοπικά κάλαντα, τα οποία καταλήγουν σε ευχές, ξεχωριστές 
για κάθε μέλος της οικογένειας.
Των Φώτων η ίδια ομάδα - ο «βασιλιάς» και οι «Φωταράδες», 
η φρουρά του βασιλιά, κρατώντας μεγάλα ξύλινα σπαθιά, χο-
ρεύουν στην πλατεία του χωριού έναν κυκλικό χορό. Στο κέ-
ντρο είναι καρφωμένο ένα ξύλο, όπου είναι δεμένο ένα λου-
κάνικο. Το λουκάνικο φυλάει ένας φουστανελάς, κρατώντας 
ένα μεγάλο δεκανίκι. Ο κόσμος γύρω προσπαθεί να σπάσει 
το χορό, για να πάρει το λουκάνικο, αλλά απωθείται από τα 
ξύλινα σπαθιά της Ομάδας.

*  *  *
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Κάποιος επιτήδειος όμως κάποτε σπάζει πρώτος τον κλοιό και 
κλέβει το λουκάνικο, οπότε η φρουρά μεν ντροπιασμένη κα-
ταθέτει τα σπαθιά, ο κόσμος δε, χαρούμενος για την ταπείνω-
ση του σκληρού «βασιλιά», πιάνει το χορό!» γράφει στο βιβλίο 
του «Το Δωδεκαήμερο στη Χαλκιδική» ο φιλόλογος, Ιωακείμ 
Κρικελίκος.

Τη μαθήτρια της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Πολυγύρου, 
Έλενα Καρανταγλή, που διακρίθηκε στο διεθνή διαγωνι-

σμό της UNESCO «Δρόμοι για έναν Πολιτισμό Ειρήνης» βρά-
βευσε ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, τη Δευ-
τέρα 30 Δεκεμβρίου 2013, στη 1.00 μ.μ. κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου.
Η Έλενα Καρανταγλή δημιούργησε ένα video clip με τίτλο «Οι 
Σπόροι της Ειρήνης» και ξεχώρισε ανάμεσα σε 1300 νέους 14-
25 ετών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

Με τους καλύτερους οιωνούς τελείωσε το 2013 στο Δήμο 
Πολυγύρου. Με την υπογραφή των συμβολαίων, από τον 

Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο και τη χήρα Νικο-
λάου Παραλή, Χριστίνα Παραλή, η οικία του αείμνηστου Πο-
λυγυρινού Ζωγράφου, Γιώργου Παραλή αποκτάται εξολοκλή-
ρου πλέον από τον Δήμο Πολυγύρου, ανοίγοντας το δρόμο 
για την περαιτέρω αξιοποίησή της. 
Η κυρία Παραλή, με δάκρυα χαράς και ανακούφισης, δήλωσε 
ότι θα βρίσκεται από δω και στο εξής στο πλευρό του Δήμου 
για να βοηθήσει όσο μπορεί στην αξιοποίηση της οικίας. Από 
την πλευρά του ο Δήμαρχος Πολυγύρου, κ. Αστέριος Ζωγρά-
φος, δήλωσε πως μετά από αυτή την ιστορική στιγμή για τα 
πολιτιστικά πράγματα του Πολυγύρου θα κάνει ότι είναι εφι-
κτό για την αξιοποίηση της οικίας Παραλή με σεβασμό στη 
διαθήκη του αείμνηστου ζωγράφου.

Την εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Ζερβοχορίων, 
Μελαχροινή Παπαρδέλη, που διακρίθηκε σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο στο πλαίσιο του προγράμματος e-Twinning και απέ-
σπασε το βραβείο Mevlana Prize για τη διαπολιτισμική κατα-
νόηση τίμησε στις 31 Ιανουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβού-
λιο Πολυγύρου.
Το e-Twinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας 
σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρή-
ση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση e-Twinning δίνει 
στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις 
απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
 Μέσω του e-Twinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαι-

δευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο 
διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρω-
παϊκές χώρες. Το πρόγραμμα e-Twinning εξελίχθηκε από ένα 
εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε μία 
πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης. 
Σήμερα το e-Twinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαι-
δευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης.

O Δήμαρχος Σιθωνίας κ. Ιωάννης Τζίτζιος στο πλαίσιο λει-
τουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Σιθωνίας 

παρέδωσε βεβαιώσεις παρακολούθησης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε όσους παρακολούθησαν τα προγράμματα 
την προηγούμενη περίοδο.
Το προσεχές διάστημα ξεκινούν νέα προγράμματα του 
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σιθωνίας:
• Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες.
• Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο Ι.
• Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις ΙΙ.
• Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2 - Β1).

Σεμινάρια ενημέρωσης ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωμα-
τίων πραγματοποιεί ο Δήμος Σιθωνίας για τους δημότες 

του. Η αρχή έγινε στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα του Παγ-
χαλκιδικού Συλλόγου στις 26-27 Φεβρουαρίου 2014μ ,ε πολύ 
μεγάλη επιτυχία. Σε όσους παρακολούθησαν δόθηκαν βεβαι-
ώσεις.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Εθνικό 
Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρη-

ματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, διοργανώνουν την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 
και ώρα 17.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, σε εκδήλωση - βράβευση με θέμα «Γυναίκες 
και Οικονομία». Στην εκδήλωση θα βραβευτεί η μαθήτρια 
λυκείου Καρανταγλή Ελένη που κατέλαβε το 2013 την 1η 
θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό της UNESCO στην κατη-
γορία του βίντεο με θέμα «Μονοπάτια για τον πολιτισμό 
της Ειρήνης», καθώς και τρεις γυναίκες επιχειρηματίες της 
Χαλκιδικής  που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο, η 
κα Γεωργία  Κουγιώνη (ξενοδοχείο Sonia Village στη Γερα-
κινή), η κα Μαριάννα Καζάκη (Αμπελουργικός Οίκος Καζά-
κης στη Νέα Γωνιά) και η κα Κλαούντια Παπαγιάννη (Κτήμα 
Κλαούντια Παπαγιάννη στην Αρναία). Κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης θα λειτουργεί και έκθεση χειροτεχνίας από 
το Σύλλογο Γυναικών ΑΠΑΜΕΙΑ των Νέων Μουδανιών στο 
χώρο του επιμελητηρίου, ενώ θα υπάρχουν και παράλλη-
λες εκδηλώσεις.

Εφυγαν από τη ζωή:
Μαρία Γιαννακάρη-Παπαγιαννοπούλου από τον Πολύγυρο  Α.Μ. 22

Δημήτριος (Τάκης) Δήμητσας από την Ορμύλια  Α.Μ. 1193
Νικόλαος Καραζαφείρης από τη Γαλάτιστα  Α.Μ. 742

Μαρία Πάχτα, σύζυγος του Γεωργίου Πάχτα, από την Παλαιόχωρα Α.Μ. 295
Δημήτριος (Τάκης) Ψυχούλας από την Αρναία Α.Μ. 915

Το Δ.Σ. απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους και εύχεται η μνήμη των αειμνήστων  να μείνει αιώνια.

ΑΙΩΝΙΑ  Η ΜΝΗΜΗ.

ΠΕΝΘΗ
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Επιστολές και έντυπα και που λάβαμε 
Θεσσαλονίκη 18-12-13

Προς τον Πρόεδρο
Τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συλλόγου 
«Ο Αριστοτέλης»
Μ. Μαυρογένους 23, Θεσσαλονίκη

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της 
Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Θεσσαλονίκης εκφρά-
ζουν τις θερμότερες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους 
για την ευγενή και πολύτιμη δωρεά σας, αποτελούμενη από 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων για τους προστατευόμενους της 
Αδελφότητος.

Με τη βοήθεια σας αυτή συνδράμετε το φιλανθρωπικό 
έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος μας, η οποία παρέχει κα-
θημερινά συσσίτιο σε περισσότερους από 100 απόρους υπε-
ρήλικες και σε ανίκανους προς εργασία ασθενείς, ενώ παρέχει 
επίσης στέγη και τροφή σε 26 άπορες σπουδάστριες.

Με θερμότατες ευχαριστίες και ευχές για ευλογημένα Χρι-
στούγεννα και καλή νέα χρονιά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος 

Χαρούλα Φακίδου-Σαββαΐδου  

Θεσσαλονίκη 16-1-14

Κύριε Πρόεδρε, του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
Θερμά συγχαρητήρια για την όλη δραστηριότητα του Συλ-

λόγου. Ήμουν σήμερα στην αίθουσα, στη γεν. συνέλευση και 
παρακολούθησα όλο το πρόγραμμα, μέχρι το τέλος.

Δεν μπόρεσα όμως να σε χαιρετήσω και να σε σφίξω το 
χέρι, επειδή ήταν περασμένη η ώρα και έπρεπε να φύγω για 
να προλάβω κάποια άλλη υποχρέωση.

Ζητώ συγνώμη. Χάρηκα που παραβρέθηκα στη Συνέλευση, 
μα πιό πολύ χάρηκα την ομιλία σου. Πλούσιο το περιεχόμενο 
της, γοητευτικός ο λόγος (το ύφος, η δομή, η έκφραση, ο τόνος).

Να είσαι καλά, να είσαι γερός, να σου χαρίζει ο Θεός υγεία 
και δύναμη, για να εργάζεσαι, να προσφέρεις, να σε απολαμ-
βάνουμε.

Να απολαμβάνει και η Χαλκιδική μας τους καρπούς της 
φιλοπατρίας σου.

Αυτά, λοιπόν, και επαναλαμβάνω τα συγχαρητήρια για 
σένα, αλλά και για τους συνεργάτες σου τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, και ιδιαίτερα στον Γενικό Γραμματέα, τον 
Γιάννη Κοτσάνη, που εργάζεται με ζήλο για την ωραία και ευ-
γενική ιδέα του Παγχαλκιδικού. 

Κλεάνθης Βενετόπουλος

Βιβλία που λάβαμε
Ίχνη στο χρόνο.  Ποιητική συλλογή του Γιάννη Καραμίχου. 
Θεσσαλονίκη 2013.
Περιοδικά

Αρναία, τεύχος 101 (Σεπτ.-Δεκ. 2013). Εκδότης ο θεολόγος 
και φιλόλογος κ. Δημ. Κύρου

Σελίδες από τη Φωκίδα, τ.148, Οκτ. - Δεκ. 2013. ΄
Βοϊακή ζωή. Περιοδικό της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης. 

Τεύχος 239, Δεκέμβριος 2013. 
Εμμανουήλ Παπάς. Δεκέμβριος 2013.
Πολύγυρος. Τ. 75, Οκτ. - Δεκ. 2013

Εφημερίδες
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτι-

κου Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 145. 
Οκτ. - Δεκ. 2013.

Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού 
Συλλόγου «Ομβριανός Πετροκεράσων». Φ. 90. Οκτ. 2013.

Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών 
Θεσσαλονίκης. Φ. 120. Οκτ. - Δεκ. 2013

Γαλάτιστα. Αρ. φύλλου 21, Ιανουάριος 2014.

*  *  *

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΕΙΡΟΚΡΟΤΉΘΗΚΕ.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση του νεανικού χορευτικού τμήματος του Παγχαλκιδικού στον απο-
κριάτικο χορό  της Κυριακής 16-2-2014. Δεκαπέντε όμορφα και δροσερά κορίτσια χόρεψαν ελληνικούς χορούς 
στη επάνω πίστα του FOCUS και καταχειροκροτήθηκαν από όλους με ενθουσιασμό. Χειροκροτήθηκαν  γιατί χό-
ρεψαν υπέροχα, αλλά κυρίως γιατί έδωσαν το μήνυμα ότι αρχίζει να ρέει νέο αίμα στο σώμα του Παγχαλκιδικού,

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΑΤΕ  ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 
ΚΑΙ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ.

ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ  ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΠΟΥ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 8-9 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 5-9 
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΉ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2310323839.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Όπως ανακοινώθηκε στη ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2014, ένας από τους στόχους της 
καινούργιας χρονιάς είναι η απόκτηση νέας μεγαλύτερης αίθουσας σε αντικατάσταση της υπάρχουσας που έχει 
έκταση 150 τ.μ., και που δεν επαρκεί πλέον, γιατί ο Σύλλογος μεγάλωσε και η ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο είναι 
επιτακτική.  Αυτό θα το έχετε διαπιστώσει και οι ίδιοι, αφού σε μεγάλες εκδηλώσεις αρκετοί  μένουν όρθιοι και 
άλλοι αναγκάζονται να αποχωρήσουν ελλείψει χώρου. Πέρα από το περιορισμένο εμβαδόν της η αίθουσα έχει στο 
μέσον της μια μεγάλων διαστάσεων κολώνα που αχρηστεύει ένα τμήμα της, σε ότι αφορά την οπτική επαφή των 
θεατών-ακροατών  με την οθόνη προβολών, το τραπέζι των ομιλητών ή το βήμα. Επίσης δεν επαρκεί ούτε εξυπη-
ρετεί για τα μαθήματα (πρόβες) των πολυπληθών τμημάτων  (χορευτικών και χορωδίας), γιατί  αναγκάζονται οι 
χορευτές να χορεύουν γύρω από την κολώνα, χωρίς να βλέπουν τον  χοροδιδάσκαλο. 

Η νέα αίθουσα που χρειάζεται ο Σύλλογος πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής περίπου χαρακτηριστικά:
1.- Να βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί η πλειονότητα των Χαλκιδικιωτών.
2.- Να είναι ισόγεια ή σε όροφο, αποκλειομένου του ημιυπόγειου.
3.- Να έχει εμβαδόν τουλάχιστο 200 τ.μ. από τα οποία τα 150 τ. μ. να είναι χωρίς κολώνα για να χρησιμοποι-

είται ως αίθουσα εκδηλώσεων και τα υπόλοιπα 50 τ.μ. για γραφεία τόσο του Παγχαλκιδικού, όσο και των άλλων 
Χαλκιδικιώτικων  Συλλόγων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.

4.- Να είναι εύκολα προσπελάσιμη και να βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται σε στάση της αστικής συγκοινωνίας.
5.- Να είναι σε οικοδομή χτισμένη με τον νέο γενικό οικοδομικό κανονισμό.
6.- Δεν ενδιαφέρει αν βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο, ούτε αν  έχει βιτρίνα ή τζαμαρία. 
7.- Η τιμή της να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του Συλλόγου.
  Με βάση τα όσα λέχθηκαν στη Γεν. Συνέλευση και με όσα γράφονται σ’  αυτό το σημείωμα, ας έχει ο καθένας 

το νου του μήπως στη γειτονιά του ή παρά πέρα υπάρχει αυτό που ζητούμε. Και αν βρεθεί κάτι ενδιαφέρον γρή-
γορα τηλεφωνήστε στον  πρόεδρο  318840 ή 6946470157. Υπόψη, ότι μ’ αυτόν  τον τρόπο βρέθηκε  η αίθουσα 
που σήμερα έχουμε. Την είχε εντοπίσει τότε (2002)  η κ. Κική Καραβάτου, το ανέφερε στο Δ.Σ., το οποίο έκανε τις 
συμφωνίες και προχώρησε στην αγορά. Μεσίτες γίνονται δεκτοί.

Συγχαρητήρια  για δυο ομαδικές πράξεις  αλληλεγγύης
Συγχαρητήρια θερμά απευθύνουμε:
 1)Προς όλους όσους  πρόσφεραν τις παραμονές των Χριστουγέννων τρόφιμα με τα οποία γέμισε ένα αυτο-

κίνητο και παραδόθηκαν στην Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών Θεσσαλονίκης για ενίσχυση του συσσιτίου των 
φτωχών γερόντων.

2) Προς όλους όσους έφεραν στο Σύλλογο φάρμακα που τους περίσσευαν, τα οποία συσκευάσθηκαν σε 12 
κιβώτια και παραδόθηκαν στους Γιατρούς του Κόσμου για το κοινωνικό του έργο.

Η προσφορά φαρμάκων συνεχίζεται
Όσοι έχετε στα συρτάρια φάρμακα που σας περισσεύουν να τα φέρνετε στο Σύλλογο, ο οποίος είναι ανοιχτός 

κάθε μέρα 5-9 μ.μ. και την Παρασκευή 10-2 μεσημέρι.  Εμείς μια φορά το δίμηνο τα συσκευάζουμε και  τα πα-
ραδίνουμε στους Γιατρούς του Κόσμου όπου  «πιάνουν τόπο». Η κίνηση αυτή είναι μια πράξη αλληλεγγύης που 
ενώ δεν κοστίζει τίποτα, ανακουφίζει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 19ο ΤΕΥΧΟΣ
Δεν ζητείται πλέον χορηγός, όπως γράφουμε κάθε φορά, για το επόμενο 19ο τεύχος, γιατί ήδη αυτός βρέ-

θηκε. Χορηγός λοιπόν για το 19ο τεύχος θα είναι ο  επιχειρηματίας κ. Γιάννης Μίχος από τη Στρατονίκη. Ευ-
χαριστούμε προκαταβολικά τον κ. Ι. Μίχο και στο επόμενο τεύχος της άνοιξης του 2014 (Απριλίου-Μαΐου-
Ιουνίου), θα καταχωρηθούν  τα επίσημα ευχαριστήρια.

Το επόμενο 19ο τεύχος
Θα κυκλοφορήσει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου 2014. Πέρας αποστολής εργασιών Σάββατο 10 Μαΐου 2014. 

Παράκληση τα άρθρα να μην υπερβαίνουν τις τρείς έως τέσσερις δακτυλογραφημένες σελίδες (8.000-9.000 χα-
ραχτήρες).
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 18ο

Η ΧΟΡΗΓΙΑ

Χορηγός του παρόντος 18ου τεύχους είναι

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Το Δ.Σ. εκφράζει ολόθερμες ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Πάχτα

 και το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορηγία 
και εγγράφει το Δήμο Αριστοτέλη,  

στον οικείο κατάλογο των χορηγών για παντοτινή μνήμη και τιμή.

Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Πάχτας έχει ανακυρηχθεί ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙ-
ΚΟΎ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τις  γενναίες  επιχορηγήσεις που πρόσφερε προς τον Παγχαλκιδικό Σύλλογο, όταν θήτευε 
ως υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, για την φιλοτέχνηση του ανδριάντα του καπετάν Χάψα και την αναπαρά-

σταση της μάχης των Βασιλικών (1821) στην Ι. Μονή της Αγ. Αναστασίας και όχι μόνο.

**********
Και κάτι ακόμα: Μέχρι στιγμής οι τρεις από τους πέντε Δήμους της Χαλκιδικής έγιναν χορηγοί του περιοδι-

κού: Πολυγύρου (Δήμαρχος ο κ.  Αστ. Ζωγράφος τ.10), Σιθωνίας (Δήμαρχος ο κ. Ιω. Τζίτζιος τ.14)  και  Αριστο-
τέλη (Δήμαρχος ο  κ.  Χρ. Πάχτας τ.18). Περιμένουμε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και οι άλλοι δύο Δή-

μοι: Ν. Προποντίδας  και Κασσάνδρας.
Χορηγός επίσης υπήρξε από πλευράς αυτοδιοικητικών φορέων και η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (τ. 

Νομαρχία), με  αντιπεριφερειάρχη τον κ. Ιωάννη Γιώργο (τ.12)
Σημειώνεται τέλος ότι και  οι πέντε Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης είναι τακτικά μέλη του Παγχαλκιδι-

κού Συλλόγου. 

ΟΛΟΥΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ. 

ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.

Σημειώνεται τέλος ότι το περιοδικό στέλνεται μέσω των προέδρων των πέντε Δημοτικών Συμβουλίων σε 
όλους ανεξαίρετα τους Δημάρχους, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Κοινοτήτων

 εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

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).

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (τ.18).



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
εκδηλώσεων & εκδρομών Β’ τριμήνου 2014

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Απρίλιος 2014

Τετάρτη
2 Απριλίου

Παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής 
Συλλογής του Γιάννη Καραμίχου: Ίχνη στο 
χρόνο.

΄Ωρα 8 μ.μ. στη Εστία.
Παρουσιαστής ο φιλόλογος & 
συγγραφέας Τάκης Κοσμάς.

Πέμπτη
10 Απριλίου

Στο Γυναικείο τμήμα θα μιλήσει η 
ακτινοδιαγνώστρια ιατρός Μαρία Γ. 
Μαλανδρή.

΄Ωρα 8 μ.μ. στη Εστία. Θέμα: 
Η πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού και η θεραπεία του.

Πέμπτη-
Κυριακή

24-27 Απριλίου

4ήμερη εκδρομή οδικώς: Κων/πολη (2) και 
Προύσα(1). Επίσκεψη σε μέρη της Πόλης  που 
δεν πήγαμε, αλλά και στο ασιατικό τμήμα της, 
και με Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 5 ώρες με 
δείπνο και διασκέδαση εξ ιδίων(προαιρετική). 

΄Ωρα αναχώρησης 6 π.μ. από 
πλατεία Χάψα. Το άτομο 200 
ευρώ σε ξενοδ. 5* με πρωινό και 
ένα δείπνο στην Προύσα.
Δηλώσεις & πληροφορίες 
6936950188 και 2310323839.

Μάιος 2014

Κυριακή
4 Μαΐου

10η χορωδιακή συνάντηση στη Μεγ. Παναγία 
με χορωδίες  του Δήμου Αριστοτέλη. Θα 
προηγηθεί Αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως των θανόντων μελών του 
Παγχαλκιδικού Συλλόγου.

Ώρα:10.00΄ το μνημόσυνο και 
ο καφές, 11.30΄ έναρξη προ- 
γράμματος χορωδιών. Τόπος: 
Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάλης 
Παναγίας. Το άτομο 10 ευρώ.   

Τετάρτη
7 Μαΐου

Ομιλία του ομότιμου. καθηγητή του ΑΠΘ κ. 
Τιμολέοντα Μακρογιάννη στην Εστία μας.

Ώρα 8 μ.μ. Θέμα: Το φαινόμε- 
νο του ατμοσφαιρικού θερμο 
κηπίουκαι η κλιματική αλλαγή.

Κυριακή
11 Μαΐου

Εορτασμός της γιορτής της μητέρας στην 
αίθουσα της Εστίας μας.

Ώρα 11.00΄με ομιλήτρια την κ. 
Ευφροσύνη Σαρδελλά.

Τετάρτη
14 Μαΐου

Εγκαίνια εκθέσεως χειροποίητων κοσμημάτων 
και πλεκτών.

Ώρα 8 μ.μ. Η έκθεση θα είναι 
ανοικτή και  Πέμπτη 7-10 μ.μ.

Παρασκευή
30 Μαΐου έως 

Δευτέρα
2 Ιουνίου

4ήμερη εκδρομή στη Σύρο-Μύκονο-Τήνο. 
Διαμονή  στη Σύρο και ημερήσιες εκδρομές 
Μύκονο και Τήνο. Δηλώσεις 6932474037 & 
413-053.

Η ώρα αναχωρήσεως από 
πλατεία Χάψα θα γνωστοποιηθεί 
έγκαιρα. Το άτομο 220 ευρώ 
περίπου με ημιδιατροφή.

Ιούνιος 2014

Κυριακή
15 Ιουνίου

Εορτασμός της 193ης επετείου της μάχης 
των Βασιλικών του 1821 με θρησκευτικό 
μνημόσυνο στη Ι. Μονή της Αγ. Αναστασίας, 
ομιλία, και στέψη του ανδριάντα του Χάψα και 
των συμμαχητών του, στο Μνημείο.

Σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα 
Χαλκιδικής και τους Δήμους, 
Θέρμης (Βασιλικά), Πολυγύρου 
(Γαλάτιστα) και Σιθωνίας (Συκιά).

Οι μεγάλες εκδρομές:
1.- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ: . Προαναγγέλλεται 8ήμερη κρουαζιέρα  για ΑΙΓΑΙΟ-ΑΔΡΙΑΤΙ ΚΗ με αναχώρηση 
από Πειραιά τέλος Σεπτ. με αρχές Οκτ., με πλήρη διατροφή και με προσεγγίσεις: Πειραιάς-Σμύρνη-
Ντουμπρόβνικ-Βενετία-Μπάρι-Αρχαία Ολυμπία-Πειραιάς. Κόστος 870-970 ευρώ περίπου το άτομο, 
ανάλογα με την καμπίνα (εσωτερική ή εξωτερική). Πληροφορίες-Πρόγραμμα-Δηλώσεις: Ι. Κοτσάνης 
6936950188. Κρουαζερόπλοιο COSTA MAGICA (επιβάτες 2.700,  πλήρωμα 1.090).
2.- Η εκδρομή για τη Ρωσία προετοιμάζεται με όσους είχαν δηλώσει συμμετοχή μέχρι 28 Φεβρουαρίου.
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