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Με το ανά χείρας 20ό τεύχος συμπληρώνονται πέ-
ντε χρόνια από την έκδοση του πρώτου τεύχους του 
περιοδικού μας, του ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.  Το 
πρώτο τεύχος εκδόθηκε στα τέλη του 2009 και έκτοτε, 
με τη βοήθεια του Θεού και όλων των συμπατριωτών 
που στήριξαν την προσπάθεια, εκδίδεται κανονικά 
ανά τρίμηνο χωρίς καμιά απολύτως καθυστέρηση.

Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος πάντοτε  είχε  ανάγκη 
ενός εντύπου με τακτική έκδοση, που να προβάλει 
και να κάνει γνωστή την ταυτότητα και παρουσία 
του, να επικοινωνεί με τα μέλη του, να προβάλλει 
το έργο του και να προσφέρει, πέρα από την πλη-
ροφόρηση, άρθρα και θέματα που να αναδεικνύουν 
την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό του 
τόπου μας.

Το σκεφθήκαμε πολύ στο τότε Δ.Σ. και αποφασίσα-
με να επιχειρήσουμε. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες που θα 
συναντούσαμε, αλλά τολμήσαμε. Με δύναμη κι απο-
φασιστικότητα εκδόθηκε το πρώτο τεύχος. Το χαρή-
καμε, το προβάλαμε, το στείλαμε παντού. Δεχτήκαμε 
μηνύματα, τηλεφωνήματα και γράμματα με ευχές και 
συγχαρητήρια αλλά και με επισήμανση των δυσκολιών. 
Χαρακτηριστική είναι η ευχή που μας έστειλε ο Ντίνος 
Χριστιανόπουλος, αφού διάβασε  το πρώτο τεύχος:

“Εύχομαι να αντέξετε και να το εκδίδετε σταθερά 
γιατί είναι πολύ δύσκολο.”

Σήμερα πέντε χρόνια μετά «αντέξαμε», το εκδί-
δουμε «σταθερά» και ελπίζουμε έτσι να συνεχίσουμε.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος δεν 

αρκούσε μόνο ο ενθουσιασμός, η θέληση και η από-
φαση του Δ.Σ.. Χρειαζόταν  να συντρέξουν και άλ-
λοι παράγοντες, χωρίς τη βοήθεια των οποίων το 
εγχείρημα δεν μπορούσε να υλοποιηθεί.

Απαιτούνταν  χρήματα για την έκδοση, τα οποία 
δεν διέθετε το ταμείο του Συλλόγου, γιατί είχαμε σε 
εξέλιξη την κατασκευή και το στήσιμο του ανδριά-
ντα του Αριστοτέλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο θεσσαλονίκης και υπήρχε ένα χρέος υπέρογκο 
για την εξόφληση των λογαριασμών του έργου. 
Χρωστούσαμε 18.000 ευρώ. Χτυπήσαμε λοιπόν και 
πάλι την πόρτα, που εύκολα ανοίγει, την πόρτα του 
μεγάλου ευπατρίδη και ευεργέτη του Συλλόγου και 
της Χαλκιδικής, του κ. Γεωργίου Βαγιωνά, ο οποίος 

μόλις πριν ένα χρόνο μας είχε προσφέρει για τον αν-
δριάντα του Αριστοτέλη 60.000 ευρώ. 

Ο υπέροχος αυτός Χαλκιδικιώτης μας δέχθηκε 
όπως πάντα με χαρά και  πριν προλάβουμε να τε-
λειώσουμε το νέο αίτημα μας απάντησε:

 «Μην περιμένετε καθόλου. Προχωρήστε και τα  
τεύχη ενός χρόνου (τέσσερα στον αριθμό) θα τα πλη-
ρώσω εγώ όσο κι αν κοστίζουν».

Συγκροτήσαμε αμέσως  Επιτροπή Σύνταξης, που 
την αποτέλεσαν έξι επιστήμονες υψηλού κύρους, 
όλοι Χαλκιδικιώτες: Αυγολούπης Σταύρος καθηγη-
τής Αστροφυσικής του ΑΠΘ, Καραμίχος Ιωάννης 
φιλόλογος, Κοντογιαννόπουλος Κων/ντίνος μαθη-
ματικός, Παπάγγελος Αθ. Ιωακείμ  Δρ. Αρχαιολογί-
ας, Τσαμουρτζή Π. Μαρία αρχιτέκτων και Τσίκουλας 
Ιωάννης καθηγητής Ιατρικής του ΑΠΘ, με προε-
δρεύοντα τον πρόεδρο του Συλλόγου Μιχαήλ Θεμ. 
Καρτσιώτη. Στείλαμε πάνω από εκατό  επιστολές 
προς γνωστούς και φίλους επιστήμονες ζητώντας 
τη συνεργασία τους. Το αποτέλεσμα δεν άργησε να’ 
ρθεί. Η πρώτη ύλη συγκεντρώθηκε και μάλιστα πε-
ρισσότερη από την αναμενόμενη.

Αποφασίσαμε το περιοδικό να έχει δύο μέρη. Το 
πρώτο, το μεγαλύτερο, να διατίθεται για τη δημο-
σίευση  άρθρων και  συνεργασιών και το δεύτερο 
για τη δημοσίευση ειδήσεων, πληροφοριών και φω-
τογραφιών από τις δράσεις του Παγχαλκιδικού και 
των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
Σκεφθήκαμε ότι το πρώτο τεύχος έπρεπε να απο-

τελεί έναν κρίκο, έναν σύνδεσμο του παρόντος με το 
παρελθόν. Οι ρίζες του Παγχαλκιδικού είναι βαθιές 
κι έπρεπε όλοι να τις γνωρίσουν, για να νιώθουν το 
αίσθημα της συνέχειας μιας ιστορίας που άρχισε το 
1903, μέσα στη φωτιά του Μακεδονικού Αγώνα, και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γι’  αυτό :

Ως τίτλο του περιοδικού επιλέξαμε τις δυο 1. 
λέξεις ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ που ήταν ο τίτ-
λος της εφημερίδας του Συλλόγου που κυκλοφόρη-
σε σε ένα-πρώτο-μοναδικό φύλλο από το τότε Δ.Σ. 
το 1992. Επιλέξαμε τον τίτλο αυτό γιατί θεωρήσαμε 
ότι οι δυο λέξεις δηλώνουν ξεκάθαρα την ΤΑΥΤΟ-
ΤΗΤΑ του εντύπου και του Συλλόγου, αλλά και για 
λόγους συνέχειας. 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ»
 Μικρός απολογισμός της πενταετίας 2009-2014
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Ανατρέξαμε στην πρώτη αρχή, στην ίδρυση. 2. 
Βρήκαμε το πρώτο τυπωμένο καταστατικό του  Συλ-
λόγου και το εξώφυλλό του το κάναμε πρωτοσέλιδο. 

Στο πρώτο κύριο άρθρο περιγράψαμε αδρο-3. 
μερώς το πλαίσιο του σκοπού και του περιεχομένου 
του περιοδικού που ισχύει μέχρι σήμερα.

Δημοσιεύσαμε στις πρώτες σελίδες: τις επι-4. 
στολές του αείμνηστου ιστοριοδίφη και ευπατρίδη 
Στέφανου Κότσιανου, ο οποίος  επανίδρυσε το Σύλ-
λογο  το 1952, τους πίνακες με τα ονόματα όλων των 
προέδρων και μελών των Δ.Σ. από το 1952 μέχρι σή-
μερα (σ.σ. σήμερα γνωρίζουμε και αρκετά για τους 
προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. της πρώτης 50ετίας 
1903-1952) και μαζί μικρό ιστορικό της ίδρυσης του 
Συλλόγου.

Ως πρώτο-πρώτο άρθρο δημοσιεύσαμε την  5. 
εργασία του έγκριτου αρχαιολόγου δρ. Ιωακείμ Αθ. 
Παπαγγέλου, ο οποίος σαφώς αναφέρει και αποδει-
κνύει ότι ως Χαλκιδική νοείται ο γεωγραφικός χώ-
ρος, που περιλαμβάνει τη χερσόνησο που περικλεί-
εται από τη γραμμή που   αρχίζει από το μυχό του 
Θερμαϊκού κόλπου, περνά τις λίμνες Αγ. Βασιλείου 
και Βόλβης και ακολουθώντας τον ποταμό Ρήχιο 
(στενά Ρεντίνας) καταλήγει στο Στρυμονικό Κόλπο, 
και τριγύρω βρέχεται από θάλασσα. Ο Νομός Χαλ-
κιδικής, δηλαδή, δεν ταυτίζεται με τον γεωγραφικό 
όρο Χαλκιδική. Ο  Νομός Χαλκιδικής (σήμερα Πε-
ριφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής) είναι διοικητική 
περιοχή, έχει τα δικά του όρια, που μπορούν να αλ-
λάξουν με αποφάσεις του Κράτους, ενώ η Χαλκιδι-
κή έχει άλλα όρια γεωγραφικά, ευρύτερα, που ήδη 
τα περιγράψαμε. Χαλκιδικιώτες δεν είναι δηλαδή 
μόνον αυτοί που κατοικούν στο Νομό Χαλκιδικής, 
αλλά και όσοι κατοικούν εντός των γεωγραφικών 
ορίων της χερσονήσου Χαλκιδικής.

ΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ – ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Στα είκοσι (20) τεύχη που εκδόθηκαν μέχρι σή-

μερα, ένα πλήθος αρθρογράφοι, καθηγητές Πανεπι-
στημίου, δικηγόροι, γιατροί, αρχαιολόγοι, δημοσιο-
γράφοι, συγγραφείς, ερευνητές, εκπαιδευτικοί όλων 
των βαθμίδων, φιλόλογοι, ποιητές και λογοτέχνες, 
μαθηματικοί, τεχνικοί, λαογράφοι, επιστήμονες άλ-
λων ειδικοτήτων και καλοί χειριστές της γραφίδας, 
κατέθεσαν τις συνεργασίες τους, οι περισσότερες 
εντυπωσιακές, πρωτότυπες, ερευνητικές και το πε-
ριοδικό πάντα έχει πλούσια «ύλη» .

Επειδή το περιοδικό απευθύνεται σε όλους, φρο-
ντίσαμε το περιεχόμενό του να είναι χρήσιμο αλλά 
και επίκαιρο. Τα περισσότερα άρθρα αναφέρονται 
στην ιστορία  και τις παραδόσεις του τόπου μας. Δεν 
λείπουν όμως και τα χρονογραφήματα, οι νουβέλες 

και τα μικρά διηγήματα, οι βιβλιοπαρουσιάσεις και  
οι κριτικές βιβλίων, όπως και οι ευτράπελες διηγή-
σεις. 

΄Εμφαση δίνεται στα ιστορικά θέματα και κυρίως 
σ’  αυτά που έχουν σχέση με τη Χαλκιδική και τη 
Μακεδονία. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια 
ανάδειξης  της συμβολής της  Χαλκιδικής  στη Με-
γάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θέλουμε  να 
εμπεδώσουν πρώτα οι Χαλκιδιώτες, αλλά και όλοι 
οι Έλληνες στη συνέχεια, αυτό που δε διδάσκεται 
στα σχολεία: ότι δηλαδή η Επανάσταση, που άρ-
χισε το Μάρτιο 1821 στην Πελοπόννησο, πέτυχε 
και φούντωσε χάρη στη συμμετοχή της Χαλκιδικής 
πρώτα και της  υπόλοιπης Μακεδονίας στη συνέχεια 
σ’ αυτήν. 

Πρώτη η Χαλκιδική τον Μάιο του 1821 ξεση-
κώθηκε, ύψωσε τα λάβαρα και πολέμησε με απα-
ράμιλλη ανδρεία και με εκατόμβες θυμάτων. Η εθε-
λοθυσία εκείνη και η λεβεντιά καθυστέρησε για έξι 
ολόκληρους μήνες τις δεκάδες χιλιάδες Οθωμανών, 
που είχαν ξεκινήσει για να πνίξουν την επανάστα-
ση στο νότο και ποτέ δεν έφθασαν. Το τίμημα για 
τη Χαλκιδική όμως υπήρξε βαρύ. Ποτάμι έτρεξε το 
αίμα. Ο τόπος ρημάχτηκε και έγινε στάχτη. Μαυρί-
λα παντού. Και, δυστυχώς δεν βρέθηκε ένας Σολω-
μός να δεί τη Δόξα να περπατά στης Κασσάνδρας 
την ολόμαυρη ράχη και μετά να φτερουγίσει για τα 
Ψαρά!  Γι αυτό ο Σύλλογός μας  έστησε το μνημείο 
με τον ανδριάντα του καπετάν Χάψα στην Αγ. Ανα-
στασία. Σηκώσαμε εκεί όρθια την ιστορία να μιλάει 
και να διαλαλεί τον ηρωισμό της Χαλκιδικής.  Αυτό 
επιδιώκουμε και με το περιοδικό. 

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες είναι αλήθεια 

μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίσαμε. Μετά τη χορη-
γία του κ. Γ. Βαγιωνά και την έκδοση των τεσσάρων 
πρώτων τευχών, οι συμπατριώτες και οι φίλοι μας 
αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του εγχειρήματος και 
τη χρησιμότητα του εντύπου και έσπευσαν  ο ένας 
μετά τον άλλο να γίνουν χορηγοί. Έτσι τον κ. Βαγιω-
νά  ακολούθησε ο δικηγόρος κ. Αστέριος Ζωγράφος 
(τότε Νομάρχης και σήμερα Δήμαρχος Πολυγύρου) 
με εξ’ ιδίων  χορηγία για τα επόμενα δύο τεύχη (5ο 
και 6ο) . Ο κατάλογος συνεχίστηκε, με τελευταίους 
δύο χορηγούς του παρόντος τεύχους: το Σύλλογο 
Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης και το επίτιμο μέλος 
μας κ. Θωμά Θεοδωρίδη (εξ ημισείας). Ο κατάλογος 
των χορηγών  δημοσιεύεται ανελλιπώς σε κάθε τεύ-
χος (βλ. σελ. 50) για να αποδίδεται  η δέουσα τιμή 
και ευχαριστία προς τους χορηγούς.
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Χορηγοί επίσης ήρθαν  και οργανισμοί της Αυτο-
διοίκησης: Η Περιφ. Ενότητα Χαλκιδικής (Αντιπερι-
φερειάρχης  Ι. Γιώργος) και τρεις Δήμοι, Πολυγύρου 
(Δήμαρχος Αστ. Ζωγράφος), Σιθωνίας (Δήμαρχος Ι. 
Τζίτζιος) και Αριστοτέλη (Δήμαρχος Χρ. Πάχτας).  
Ήδη περιμένουμε την υποστήριξη και από τους άλ-
λους δύο Δήμους Κασσάνδρας και Ν. Προποντίδας, 
που απέκτησαν νέους Δημάρχους.

΄Ολους τους ευχαριστούμε. Ελπίζουμε η καλή 
αρχή να έχει συνέχεια.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ – Η ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το κάθε τεύχος εκδίδεται σε 2.500 αντίτυπα, συ-
νήθως των 56 σελίδων, από τις  οποίες οι 8 είναι έγ-
χρωμες. Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν σε όλα 
τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, στα Δημοτικά Σχο-
λεία, Γυμνάσια και Λύκεια όλων των τύπων, σε όλους 
τους Δήμους με παραλήπτες τους Δημάρχους, τους 
Προέδρους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλί-
ων καθώς και στους δημοτικούς υπαλλήλους, σε 
όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Χαλκιδι-
κής, στις πρυτανικές Αρχές των Πανεπιστημίων της 
Θεσσαλονίκης και στους  Χαλκιδικιώτες καθηγητές 
των ιδρυμάτων αυτών. Αποστέλλεται, επίσης, στις  
δημόσιες Αρχές, πολιτικές, στρατιωτικές και εκκλη-
σιαστικές , στις Μονές του Αγ. ΄Ορους και στις με-
γαλύτερες βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Επίσης τιμητι-
κά αποστέλλεται σε έναν κατάλογο επωνύμων και 
φίλων του Συλλόγου και της Χαλκιδικής.

Θα θέλαμε παραλήπτες του περιοδικού να είναι 
περισσότεροι. Όμως το κόστος αποστολής είναι 
εξαιρετικά υψηλό. ΄Οσο κοστίζει η έκδοση, άλλο 
τόσο περίπου κοστίζει η αποστολή με το ταχυδρο-
μείο.  ΄Ηδη με τη νέα οργανωτική δομή του Συλλό-
γου μας, με τον ορισμό δηλαδή Εκπροσώπων σε 18 
κωμοπόλεις και αντιστοίχων Ανταποκριτών σε όλα 
τα χωριά μας, (βλ. σελ. 47-49) επιχειρούμε  να ελα-
χιστοποιήσουμε το κόστος. Η δαπάνη αποστολής 
των τευχών βαρύνει αποκλειστικά το Σύλλογο και 
όχι τους χορηγούς.

Σημειώνεται ότι η διανομή των τευχών στη Θεσ-
σαλονίκη πραγματοποιείται κατά μέγα μέρος πόρτα 
πόρτα  από τα μέλη του Δ.Σ. μαζί με εθελοντές, τους 
οποίους ευχαριστούμε θερμά.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Πέντε τεύχη αποτέλεσαν ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛ-•	
ΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥ 1821 (τεύχος 3).
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ με την ευ-•	
καιρία των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του 

στο Α.Π.Θ. στις 25 Αυγούστου 2010 (τεύχος 4).
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ •	
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (1912-
2012) (τεύχος 12).
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΉ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ •	
ΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (τεύχος 18).
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ-•	
ΔΙΚΗΣ – 2014 (τεύχος 19).

ΟΙ 4 ΤΟΜΟΙ
Τα τέσσερα τεύχη κάθε έτους δέθηκαν σε καλαί-

σθητους τόμους (έκδοση 100 τόμων κάθε έτος) και 
διατίθενται από τα γραφεία του Συλλόγου. Μέχρι 
σήμερα έχουν δεθεί τέσσερις τόμοι. Είναι περιττό 
να τονιστεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει βιβλιοθήκη σε 
κάθε χαλκιδικιώτικο σπίτι που να μην φιλοξενεί τα 
τεύχη ή τους τόμους του περιοδικού.

 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Οι κριτικές που απέσπασε τα πέντε αυτά χρόνια 

το περιοδικό είναι από θετικές μέχρι κολακευτικές. 
Γίνεται αποδεκτό με ευμένεια από τους αποδέκτες 
και μάλιστα αναζητείται, όταν έρθει η ώρα της κυ-
κλοφορίας του. 

 Το περιοδικό με την πνευματική τροφή που προ-
σφέρει,  με την ποικίλη ύλη του και την εν γένει ποιο-
τική εμφάνισή του ενώνει  περισσότερο τα μέλη με τη 
διοίκηση και  κάνει γνωστό τον Παγχαλκιδικό Σύλ-
λογο σε όλους τους Χαλκιδικιώτες και όχι μόνο. Απο-
τέλεσμα είναι ο αριθμός των μελών να υπερδιπλασι-
αστεί στην πενταετία, με αθρόες νέες εγγραφές, και ο 
Σύλλογος να αυξήσει τη δύναμη και το κύρος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο την επετειακή αυτή 
στιγμή απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους  βα-
σικούς  παράγοντες της εκδοτικής επιτυχίας, τους 
ΧΟΡΗΓΟΥΣ και τους ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ και, μαζί, 
σε όλους τους άλλους επώνυμους και ανώνυμους 
συνεργάτες που με κάθε τρόπο συνέβαλαν στην  
προσπάθεια για πέντε ολόκληρα χρόνια. 

Οι προοπτικές για συνέχιση της προσπάθειας 
είναι ευοίωνες. Η έκδοση  θα συνεχισθεί με διαρκή 
προσπάθεια βελτίωσης. Πιστεύουμε ότι και  ΧΟΡΗ-
ΓΟΙ θα υπάρξουν και ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ και ΕΡΕΥ-
ΝΗΤΕΣ θα γεμίσουν τις σελίδες του και πάλι.

Περιμένουμε ήδη τις νέες συνεργασίες για το 
επόμενο 21ο τεύχος.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,
 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΩΘΟΥΜΕ  ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ 

ΤΑ ΔΕΚΑΧΡΟΝΑ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟ 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΓΙΑΝΝΗΣ Χ. ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
Φιλόλογος-Ποιητής

Το εξώφυλλο του σημερινού τεύχους του 
περιοδικού «ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» κοσμεί για 
δεύτερη φορά η νέα εικαστική δημιουργία της τριπλής 
ενότητας του Πάνου Βερροιώτη με τον διαζευκτικό 
τίτλο ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ή ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡ-
ΜΕΙΑ. Πρόκειται για το τρίτο σκέλος μιας ενιαίας ζω-
γραφικής σύλληψης με αφορμή το ποίημα του Αρι-
στοτέλη «Ύμνος εις Ερμείαν». Από την κοινή θεματική 
συνισταμένη των δυο προηγουμένων πινάκων («ΝΟΣ-
ΤΑΛΓΙΑ» και «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ»), 
όπου παρελαύνουν η πανίδα και η χλωρίδα της Χαλ-
κιδικής, o Πάνος Βερροιώτης καταλήγει στο λειμώ-
να μιας ευρηματικής εικαστικής - πνευματικής σύνθε-
σης («ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ»), αποκαλύπτοντας το 
βαθύ λάτρη της Χαλκιδικής με μια υμνητική διάθεση 
σπάνιας ευαισθησίας και γνήσιου τοπικισμού.

Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος με τον οποίο ο Πά-
νος Βερροιώτης δικαίως εντάσσεται στους προδρόμους 
της ζωγραφικής υμνογραφίας, ορμώμενος όμως αποκλει-
στικά από ποιητικά κείμενα Χαλκιδικέων δημιουργών.

Ο «ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ» είναι ποίημα του Αρι-
στοτέλη, ίσως το πιο γνωστό καθ’ ολοκληρίαν διασω-
θέν, όπου αποκαλύπτεται και η πλέον λιγότερο γνω-
στή πτυχή του πνευματικά πολυπράγμονος σταγειρίτη 
φιλοσόφου. Πρόκειται για ένα ποίημα με φιλοσοφικό, 

στοχαστικό περιεχόμενο, για έναν θρησκευτικό ύμνο 
(παιάνα) προς τον αγαπημένο και ενάρετο φίλο του Ερ-
μεία, τυράννου του Αταρνέα, πόλης της Αιολίδας στην 
Μ. Ασία. Αφορμή στάθηκε ο μαρτυρικός του σταυρικός 
θάνατος από τους Πέρσες, εξαιτίας της παρασκηνιακής 
φιλομακεδονικής του ενεργούς πολιτικής. Αξιοθαύμα-
στη είναι η φράση που βγήκε από το στόμα του πάνω 
στο σταυρό: «Πείτε στους φίλους μου πως δεν πρόδωσα 
τη Φιλοσοφία» δικαιώνοντας έμπρακτα τη φιλία του με 
τον Αριστοτέλη που επεσήμανε ότι «Όταν οι άνθρωποι 
είναι δίκαιοι, τότε χρειάζονται τη φιλία». ( Αλήθεια πό-
σοι σήμερα πεθαίνουν πραγματικά για τις ιδέες τους ; ).

Την θλιβερή είδηση ο Αριστοτέλης πληροφορήθη-
κε, όντας στην Πέλλα ως παιδα-γωγός του Αλέξανδρου 
(341 π.Χ). Το ποίημά του στον αξέχαστο φίλο του Ερ-
μεία ήταν αφορμή να του απαγγελθεί κατηγορία ασέ-
βειας από τους Αθηναίους, γιατί συνέθεσε θρησκευτικό 
ύμνο σαν να επρόκειτο για θεό. Το άκρως εχθρικό κλίμα 
εις βάρος του ανάγκασε τον Αριστοτέλη να εγκαταλεί-
ψει την Αθήνα, καταφεύγοντας στην Χαλκίδα, για να μη 
δώσει, όπως είπε, στους Αθηναίους την ευκαιρία να δι-
απράξουν και δεύτερο αδίκημα σε βάρος της Φιλοσοφί-
ας, υπαινισσόμενος την καταδίκη του Σωκράτη. 

Η Αρετή, κυρίαρχο στοιχείο της αριστοτελικής σκέ-
ψης, ως συλλογική σύνθεση όλων των επιμέρους διανο-

ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ
(Με αφορμή το ζωγραφικό πίνακα του εξωφύλλου μας)

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ
(ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΕΡΜΕΙΑ)

Αρετή, πολυβάσανη αγάπη τ΄ανθρώπου,
συ καμάρι ακριβό της ζωής,
και να σβήσει για χάρη σου, Κόρη, κανείς
είναι μοίρα γλυκειά, ζηλευτή στην Ελλάδα !
Ποιος εμπρός σου ψηφά τους ιδρώτες του κόπου,
τόσον έρωτα χύνεις στον νουν,
γεννάς τόση λαχτάρα, που πια λησμονούν
γονιούς, πλούτη, του ύπνου ξεχνούν τη γλυκάδα !
Για σε, Κόρη, μεγάλα είδε κι έπαθε πάθη
ο Ηρακλής και της Λήδας οι γυιοί.
Στην δική σου επετούσαν παντού προσταγή
για τον πόθο σου ο Αίας στον Άδη ήρθε κάτω.
Για τα κάλλη σου τώρ΄άλλος νιος πάλι εχάθη !
Μέν΄η αίγλη του ήλιου ορφανή,
μόν΄αθάνατη τούτη θα μείν΄η θανή
και θα κλάψουν οι Μούσες το νιο το φευγάτο !

Απόδοση στη νεοελληνική : Σίμου Μενάρδου
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ητικών και ηθικών αρετών, προσωποποιημένη στο ποίη-
μα, ταυτίζεται  με  τον  γενναίο  και  ενάρετο  στοχαστή  
Ερμεία. Έτσι  δικαιολογείται  και  η διαζευκτική απόδο-
ση του ποιητικού τίτλου. Συγκινητικό είναι το τελευταίο 
υμνητικό 4στιχο προς τον αγαπημένο του φίλο, χαρα-
κτηρίζοντας τη «θανή» του «αθάνατη», απόδίδοντας 
έτσι, σε πυκνή ποιητική γλώσσα, την φιλοσοφική του 
άποψη ότι «η αρετή, όσα είναι αδύνατα στους άλλους, 
αυτή τα καθιστά δυνατά και όσα προκαλούν φόβο στους 
πολλούς αυτή τα υπομένει με θάρρος». Δικαίωση στην 
προθανάτια φιλο-σοφική στάση του Ερμεία αποτελούν 
και οι διατυπωμένες θέσεις του τραγικού ποιητή Ευρι-
πίδη : «Η αρετή λάμπει κι ύστερα από 
τον θάνατο» κι αλλού «Η αρετή είναι 
νόμισμα για όλους τους ανθρώπους 
και πρέπει να το μεταχειρίζονται». 

Και αυτή τη φορά ο Π. Β. εμπνέε-
ται τον πίνακά του από ποιητικό κεί-
μενο του κορυφαίου Χαλκιδικιώτη 
φιλοσόφου Αριστοτέλη, συνταιριά-
ζοντας την πνευματική αλκή με τη 
θαλερότητα της γενέτειρας γης, με 
μια έντονη πατριδολατρική διάθεση. 

Η μετάφραση είναι του Σίμου Με-
νάρδου (1872-1933), ενός αξιόλογου 
Έλληνα πανεπιστημιακού, συγγρα-
φέα, ποιητή και μέλους της Ακαδη-
μίας Αθηνών, που μετέφρασε πολλά 
έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Στην αρκετά ελεύθερη μεταφραστι-
κή  απόδοση του ποιήματος του Σίμου 
Μενάρδου διακρίνουμε την ιδιαίτερη 
ευαισθησία και τη χαρισματική επικοι-
νωνία του με τον μυημένο αναγνώστη, 
αναδεικνύοντας επιτυχώς την άκρως 
υμνητική διάθεση του Αριστοτέλη, στο 
μόνο ποίημά του που διασώζεται ολό-
κληρο. Περισσότερο γνωστή σε όλους 
μας είναι η πρώτη του στροφή.

Δεσπόζουσα θέση στον πίνακα του καλλιτέχνη κα-
τέχει ο πάπυρος, στον οποίο αναγράφεται με ιδιαίτερα 
λεπτό πινέλο και περισσή υπομονή η εμπνευσμένη ποι-
ητική δημιουργία του Αριστοτέλη, σε ένα κοντινό ζω-
γραφικό πρώτο πλάνο. Ο φιλόσοφος ποιητής, σαν φυ-
σιολογική προέκταση του παπύρου είναι καθιστός σε 
κατάσταση φιλοσοφικής περίσκεψης και ενοραματι-
σμού. Γέφυρα της νοητικής του περιπλάνησης είναι εί-
ναι ο πάπυρος, καθώς αγγίζει ελαφρά τα νώτα του, την 
ώρα που στοχάζεται περίλυπος τον φίλο και ομότεχνό 
του Ερμεία. Τη στοχαστική διάθεση του απόλυτου αυ-
τοσυγκεντρωτισμού επιτείνει η κυκλική περιχαράκωσή 
του από τους λίθους του πλακόστρωτου φυσικού εξώ-
στη. Το γερμένο στο δεξί χέρι του κεφάλι, που στηρίζε-
ται στο δεξί του γόνατο παραπέμπει σε κλασική στάση 
περισυλλογής. Το λευκό του κεφάλι είναι δηλωτικό του 
περασμένου της ηλικίας και της συσσωρευμένης γνώ-
σης του Αριστοτέλη. Τα φυσιογνωμικά του χαρακτηρι-

στικά είναι απροσδιόριστα καθώς επιδίωξη του καλλι-
τέχνη είναι η φιλοσοφική διάσταση της παρουσίας του 
και όχι η σωματική.  Είναι προφανές ότι ο Αριστοτέλης 
βρίσκεται σε κατάσταση στοχασμού και όχι γραπτής δη-
μιουργίας, αφού το ποίημα γράφτηκε στην Πέλλα και 
εδώ βρισκόμαστε στη γενέτειρά του, τα Στάγειρα, όπως 
συνηγορούν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της ζωγραφικής 
σύνθεσης του Π. Β. σ΄ένα δεύτερο πλάνο.

Ο Αριστοτέλης ατενίζει τη θάλασσα που σε απόλυ-
τη νηνεμία φιλοξενεί στους κόλπους της την καλοτά-
ξιδη τριήρη, ενώ στο βάθος διακρίνεται καθαρά το νησί 
Κάπρος (σημερινός Καύκανος), αναπόσπαστο γεωλο-

γικό στοιχείο της χερσονήσου των 
αρχαίων Σταγείρων. Στο βάθος του 
θαλάσσιου ορίζοντα υψώνονται σε 
πολυεπίπεδη διάταξη οι κορυφές 
των βουνών, με δεσπόζουσα την 
αχνοφέγγουσα κορυφή του Άθω.  
(Μικρή σημασία έχει για τον καλλι-
τέχνη η παρέκλισή του, όσον αφο-
ρά στη μη ακριβή γεωγραφική τους 
μορφολογία).

Αραιά σύννεφα στον ουρανό σε 
ποικίλους σχηματισμούς συμπληρώ-
νουν το ζωγραφικό σκηνικό.  Ο  Π. 
Β. συνειδητά, νομίζω, αποφεύγει να 
πλαισιώσει τον πίνακα με άλλα το-
πογραφικά στοιχεία. Επιλεκτικά και 
εμφαντικά επιλέγει την απεικόνι-
ση της (αγρι-)ελιάς ως αντιπροσω-
πευτικού είδους της χαλκιδικιώτικης 
χλωρίδας. Έτσι σε ένα αρχαιόπρεπο 
σύμπλεγμα συνυπάρχουν το αειθα-
λές, ιερό δέντρο της ελιάς με το αει-
φόρο ελληνικό πνεύμα στην πιο ου-
σιαστική τους σύζευξη.

Από την παραπάνω περιγραφή ει-
κάζεται, σχεδόν με βεβαιότητα, πως 
δεν είναι στις καλλιτεχνικές προθέ-

σεις του Π. Β. η υμνητική διάσταση του πίνακα τόσο, 
όσο η προβολή του παπυρογραμμένου ποιήματος.  Αν 
η τοπιογραφία αποτελεί το κάδρο του πίνακα, το ίδιο 
το ποίημα είναι η γενεσιουργός αφορμή της σύνθεσής 
του.

Ο καλλιτέχνης παίζει χρωματικά με το βαθύ και 
ανοιχτό μπλε καθώς και με το απαλό γκρίζο με το γή-
ινο χρώμα.  Το έντονο χρώμα της ώχρας του παπύρου 
μοιάζει ηθελημένα αποσπασματικό, στοχεύοντας  στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος του παρατηρητή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για το δημιουργό η συμμε-
τρική διάταξη των επί μέρους εικαστικών θεμάτων στο 
χώρο, αλλά και η ρεαλιστική ζωγραφική απεικόνισή 
τους, αποφεύγοντας τις υπαινικτικές και διφορούμενες 
αποδόσεις, μεταφέροντας στον καμβά τις προσωπικές 
του βιωματικές εντυπώσεις σε μια αντιθετική κλιμάκω-
ση από το απαλό στο πιο έντονο, από το κοντινό στο 
πιο μακρινό, από το ενδόμυχο στο εξωστρεφές.

Ο ανδριάντας του Αριστοτέλη στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

που στήθηκε με πρωτοβουλία και δαπάνη 
του Παγχαλκιδικού Συλλόγου.
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ΔΡ. ΕΡΑΤΩ ΖΕΛΛΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΟΚΩΣΤΑ
Φιλόλογος

Επ. προϊσταμένη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

*  *  *

Το τοπίο αποπνέει μια γαλήνη, δοσμένο χωρίς ηχη-
τικές παρουσίες, κλίμα δηλαδή κατάλληλο για φιλο-
σοφικό στοχασμό και ενδοσκόπηση.  Η πρωτοτυπία 
του πίνακα έγκειται στην ευρηματική σύλληψη του 
καλλιτέχνη να πλαισιώσει και να αναδείξει τον ύμνο 
με την ενισχυτική παρουσία του κατάλληλου περιρρέ-
οντος εικαστικού σκηνικού.  Έτσι η έννοια της Αρετής 
στην σύμπλευσή της με τη φύση ανακτά την αρχέγονη 
και πανανθρώπινα διαχρονική της ιδέα.

Ο  Π. Β. συνεπής στην αρχική του στόχευση κλείνει τη 
ζωγραφική του «Τριλογία» με τον ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΕ-
ΤΗ, διατηρώντας ως κοινό συστατικό στοιχείο με τους 
δυο προηγούμενους πίνακες το υμνητικό τους περιεχό-
μενο και την επώνυμη ποιητική αφόρμηση.  Η ηθελημέ-
νη απόκλισή του αφορά στην μετατόπιση του ενδιαφέ-
ροντος από το τοπιογραφικό του πλαίσιο στο κείμενο 
της αφόρμησης του σταγειρίτη ποιητή, δίνοντας έμφαση 
στον πνευματικό χαρακτήρα του πίνακα και φωτίζοντας 
με μια συγκλίνουσα αφαιρετική διαδικασία, διακριτικά 
αλλά μεθοδευμένα, την αύρα που αυτός αποπνέει.  Με 
αυτή την ζωγραφική παρέμβαση ο ευαίσθητος καλλιτέ-
χνης προβάλλει τις προσωπικές του θέσεις – μηνύματα, 
όπως είναι η γνωστοποίηση ενός θαυμάσιου υμνητικού 
ποιήματος προς την Αρετή, αναδεικνύοντας τη διδακτι-
κή του σημασία καθώς και η διαπίστωση της ιδιαίτερης 
αξιακής βαρύτητας, που είχε στην αρχαιότητα η κορω-
νίδα των φιλοσοφικών ιδεών, η Αρετή.

    Στην παρακάτω αποσπασματική άποψη του Πάνου 
Βερροιώτη περικλείεται και η παγιωμένη θέση του για 
τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου πίνακα :  «Επει-
δή πιστεύω ότι η ζωγραφική, όπως και οι άλλες καλές 
τέχνες, εκτός των άλλων, συμβάλλουν σημαντικά στην 
καλλιέργεια και τη μόρφωση, θεώρησα ότι θα ήταν σκό-
πιμο, πρωτότυπο, χρήσιμο και διδακτικό για τον κάθε 
Χαλκιδικιώτη αλλά και για κάθε Έλληνα, μέσα από αυ-
τόν τον ζωγραφικό πίνακα να γνωρίσει μια άλλη πλευ-
ρά της τεράστιας προσωπικότητας και του έργου του 
Αριστοτέλη, σε συνδυασμό με την ομορφιά της γενέτει-
ρας του φιλοσόφου, που είναι μια πανέμορφη γωνιά της 
Χαλκιδικής και γενικότερα της Ελλάδας».

Ο  Π. Β. αποκαλύπτει κάθε φορά τον μειλίχιο και στο-
χαστικό του χαρακτήρα στη ζωγραφική, που αποτελεί 
το πιο ασφαλές ψυχογράφημα της ιδιοσυγκρασίας του.  
Σκόπιμα περιορίζει το οπτικό του πεδίο, στοχεύοντας 
σχεδόν αποκλειστικά στην προβολή της Χαλκιδικής, 
που στην εικαστική της απόδοση φαντάζει με επίγεια 
Εδέμ. Εύκολα κανείς αναγνωρίζει τον πατριδολάτρη και 
φυσιολάτρη καλλιτέχνη στην πιο καλή του ώρα.

    Του εύχομαι καλή συνέχεια.
Κλείνω με την πρόταση :  Ο ήδη αναρτημένος πίνα-

κας «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» στην ΕΣΤΙΑ του Π. Σ. να πλαισι-
ωθεί από τους δύο άλλους σαν ένα δείγμα της καλλι-
τεχνικής συμβολής του Πάνου Βερροιώτη. 

Η προσφορά της Χαλκιδικής και  ιδιαιτέ-
ρως του Αγίου Όρους στον Ελληνισμό κατά την περί-
οδο της τουρκοκρατίας ήταν  πολύ μεγάλη. Γράφει ο 
Χαρίσης Πούλιος, όταν το Γένος το έσκιαζε η φοβέρα 
και το πλάκωνε η σκλαβιά,  «Εις δε τον Άθω, το αγιώ-
νυμον Όρος, όπου ένεκα των περιστάσεων κατέφευγον 
εκ τε Βυζαντίου και αλλαχόθεν πολλοί ευγενείς λόγιοι, 
η αρχαία παιδεία δεν είχε εκλείψει εντελώς, αλλά παρά 
των Μοναχών τούτων ου μόνον βιβλιοθήκαι πολύτιμοι 
διετηρήθησαν εν πάσαις σχεδόν ταις Μοναίς, αλλά και 
τα γράμματα αυτά μετεδίδοντο εις τους ομογενείς αυτό-
θι και αλλαχού. Αγάπιος ο Μοναχός, Κρης, εν τω Αγίω 
Όρει εκπαιδευθείς ου μόνον εκκλησιαστικά ποιήματα 
εξέδωκεν, αλλά και εδίδασκε δωρεάν τα Ελληνικά τους 
εις το δωμάτιόν του προσερχομένους. Αγιορείται Μονα-

χοί  διάσημοι διά την αγιότητα του βίου και την αγνεί-
αν των υπήρξαν διδάσκαλοι των παίδων κατά τας πό-
λεις1…». Και  ο Τούρκος περιηγητής Χατζή Κάλφα μας 
πληροφορεί το πρώτο ήμισυ του 17ου αι. ότι οι Έλληνες 
έστελναν τα παιδιά τους στο Άγιον Όρος «με το σωρό» 
για να μάθουν γράμματα. Όταν δε ιδρύθηκε το 1749 η 
Αθωνιάς2 Ακαδημία και δίδασκε ο Ευγένιος Βούλγαρις, 
φοιτούσαν μαθητές από την Βενετία, Γερμανία, Ρωσία. 
Η ακτινοβολία μάλιστα του Αγίου Όρους ήταν τόσο με-
γάλη, ώστε πολλοί ηγεμόνες, κυρίως των παραδουνα-
βίων χωρών, θεωρούσαν μεγάλη τιμή να έχουν δασκά-
λους των παιδιών τους Αγιορείτες Μοναχούς.

Αρκετοί δε Αγιορείτες μοναχοί ίδρυσαν εστίες ελλη-
νικής παιδείας στις παραδουνάβιες χώρες, αλλά και στον 
ελλαδικό χώρο, όπως ο μοναχός Θεωνάς από το 1522 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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στη μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας 
στη Χαλκιδική. Ο μεγάλος αριθμός των αποφοίτων της 
εκκλησιαστικής σχολής της Αγίας Αναστασίας αποδει-
κνύει την πνευματική προσφορά της μονής και πόσο συ-
νετέλεσε στο να διατηρήσουν οι Έλληνες τα ιερά και τα 
όσια της φυλής μας και να αγωνίζονται «για του Χριστού 
την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία».

Αλλά οι μονές του Αγίου Όρους από την εποχή της 
ιδρύσεώς τους καθίστανται και κέντρα αντιγραφής χει-
ρογράφων και συγχρόνως οι βιβλιοθήκες εμπλουτί-
ζονται από δωρεές ιδιωτικών βιβλιοθηκών λογίων και 
ιεραρχών. Τοιουτοτρόπως στις βιβλιοθήκες του Άθω 
συγκεντρώνονται χιλιάδες πολύτιμοι κώδικες αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων. Γι’ αυτό ο Μανουήλ Καβάσιλας 
σε επιστολή του το 1588 έγραφε ότι στην μονή Ιβήρων 
κρατεί στα χέρια του χειρογράφους κώδικες «Γαληνού 
μεν ανατομικά, Αριστοτέλους δε μετεωρολογικά» και βι-
βλία «πάνυ πολλά». Και ό,τι πολυτιμότερο έχουν σήμερα 
οι βιβλιοθήκες της Δ. Ευρώπης και της Ρωσίας είναι οι 
κώδικες, τους οποίους πήραν από τις μονές της Αγιωνύ-
μου Πολιτείας κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας.

Στο Άγιον Όρος έχουμε την δύσκολη αυτή εποχή 
και ακμή της ζωγραφικής τέχνης, η οποία επηρεάζει 
τον καλλιτεχνικό κόσμο της Βαλκανικής και όλων των 
ορθοδόξων χωρών, γι αυτό ακόμη και ο Βούλγαρος 
καθηγητής Φίλωφ γράφει: «Το Άγιον Όρος ήταν για 
αιώνες η ανωτέρα σχολή για την θρησκευτική ζωγρα-
φική των Βαλκανίων». Και πράγματι η πνευματικότη-
τα των εικόνων του Αγίου Όρους και των ζωγράφων, 
που έχουν επηρεασθεί από το Άγιον Όρος, είναι μο-
ναδική και βοήθησε στον μη εξισλαμισμό χριστιανών, 
όπως αποδεικνύεται και από τις γυναίκες - αγίες της 
τουρκοκρατίας της Χαλκιδικής.

Γι’ αυτό η Φιλική Εταιρεία, η οποία γνώριζε ότι το 
Άγιον Όρος ήταν ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 
της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αφού οι Αγιορεί-
τες μοναχοί έσωσαν όχι μόνον την Μακεδονία και την 
Θράκη από τον μουσουλμανισμό, αλλά και πολλά νησιά 
του Αιγαίου από τον καθολικισμό, διότι, όταν πήγαιναν 
κυρίως την Μεγάλη εβδομάδα για ζητεία, πριν την θεία 
κοινωνία, δίδασκαν στους κατοίκους και τις διαφορές 
της Ορθοδοξίας από τον καθολικισμό, αποφάσισε η 
Επανάσταση του 1821 στην Μακεδονία να αρχίσει από 
την Χαλκιδική, αν και η Χαλκιδική βρισκόταν δίπλα στην 
Θεσσαλονίκη, την σημαντικότερη πόλη της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη, και έστει-
λε τον Εμμανουήλ Παπά στο Άγιον Όρος ως αρχηγό. Η 
επανάσταση3 άρχισε στις 17 Μαΐου από τον Πολύγυρο 
και έσβησε στις 31 Οκτωβρίου 1821, αλλά τους έξι περί-
που μήνες, που κράτησε, ανάγκασε ισχυρές δυνάμεις του 
τουρκικού στρατού να πολεμούν στην Χαλκιδική και να 
μην προχωρήσουν στην Ν. Ελλάδα και έκτοτε η Χαλκι-
δική έχει τον δικό της Λεωνίδα με τους τριακόσιους, τον 
καπετάν Χάψα με τα παλληκάρια του, οι οποίοι πολέμη-
σαν κάτω από την μονή της Αγίας Αναστασίας με πολ-
λαπλάσιο τουρκικό στρατό. Στις 19 Φεβρουαρίου1822 

επαναστάτησε και η Νάουσα με την προτροπή και των 
αδελφών Δουμπιώτη, οι οποίοι μετά τον χαλασμό της 
Κασσάνδρας κατέφυγαν στην Νάουσα. Στις 8 Μαρτίου 
1822 επαναστάτησε και ο Όλυμπος και έτσι εδραιώθηκε 
η επανάσταση στην Πελοπόννησο.

Οι πληγές από τις φοβερές καταστροφές της Επα-
ναστάσεως του 1821 ήταν νωπές και όμως η Χαλκι-
δική με αρχηγό τον Δημήτριο ή Τσάμη Καρατάσο, ο 
οποίος πρέπει να βρισκόταν σε συνεννόηση με τους 
Αγιορείτες μοναχούς και τον οπλαρχηγό του Αγίου 
Όρους Στέργιο Χάϊτα, αλλά και με κατοίκους της Σι-
θωνίας και Κασσάνδρας, διότι ορισμένοι άνδρες του 
ήταν Χαλκιδικείς, όπως ο Ιωάννης Ν. Δουμπιώτης, 
επαναστάτησε4 και το 1854 και χύθηκε πάλι άφθονο 
αίμα Χαλκιδικέων. Οι Χαλκιδικείς ήταν έτοιμοι να 
επαναστατήσουν5 και το 1878, η συνθήκη όμως του 
Αγίου Στεφάνου 19 Φεβρουαρίου / 3 Μαρτίου 1878, 
με την οποία δημιουργείτο η γιγαντιαία Βουλγαρία, 
ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει 
κάθε επαναστατική κίνηση, έως ότου αναθεωρηθεί 
αυτή η συνθήκη. Αναθεωρήθηκε με την συνθήκη του 
Βερολίνου 1 / 13-7-1878. Οι Τούρκου όμως, οι οποίοι 
γνώριζαν τις επαναστατικές προετοιμασίες των Χαλ-
κιδικέων, ξέσπασαν και πάλι σε φοβερές θηριωδίες και 
πολλούς άνδρες εξόρισαν  στα Άδανα της Μ. Ασίας. 
Το 1878 πρόλαβε να επαναστατήσει μόνον ο Όλυμπος, 
όπου αρχηγός ήταν ο Κοσμάς Δουμπιώτης της ονομα-
στής οικογένειας από τα Δουμπιά Χαλκιδικής.

Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα6 στην Χαλκιδική και κυ-
ρίως στις ακτές του Αγίου Όρους ή πλησίον αυτού αποβι-
βάζονταν τα  πολεμοφόδια, που έστελνε η ελεύθερη Ελ-
λάδα, και μακεδονομάχοι Χαλκιδικείς τα μετέφεραν στην 
Θεσσαλονίκη ή στα πεδία των μαχών, όπου πολεμούσαν 
και ένοπλα ανταρτικά σώματα των Χαλκιδικέων, όπως 
του Ιωάννη Παρλιάρη, του Γεωργίου Γιαγκλή, του Αν-
δρέα Καρατάσου και άλλων. Είναι μακρύς ο κατάλογος 
των μακεδονομάχων της Χαλκιδικής. Αναφέρουμε μό-
νον το λοχαγό Νικόλαο Δουμπιώτη (καπετάν Αμύντα), 
απόγονο της γνωστής οικογένειας Δουμπιώτη, ο οποίος 
μετά τον θάνατο του Τέλου Αγαπηνού (Καπετάν Άγρα) 
έγινε αρχηγός των σωμάτων της περιοχής Βερμίου.

Πολλά προσέφερε στον Μακεδονικό Αγώνα, κυρί-
ως στον διπλωματικό τομέα, και ο Κεντρικός Μακεδο-
νικός Σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1902 στην Αθή-
να από τους αδελφούς Θεοχάρη, ιατρό, και Μαυρου-
δή, αντισυνταγματάρχη, Γερογιάννη από την Αρναία 
Χαλκιδικής. Ο Κ.Μ.Σ. ανέπτυξε τις πρώτες ημέρες της 
ιδρύσεώς του μεγάλη δραστηριότητα και ζητούσε να 
ελευθερωθεί και η περιοχή των Σκοπίων: «Η Μακεδο-
νία είναι η χώρα των προαιωνίων δικαιωμάτων ημών, 
είναι η χώρα του μέλλοντος και του μεγαλείου του 
Ελληνισμού… Το τμήμα της Βόρειας  Μακεδονίας… 
είναι το Ελληνικώτατον μέρος αυτής, … Πλην των 
αναμφισβητήτων τούτων τεκμηρίων περί της Ελληνι-
κότητος του τμήματος Σκοπίων, τα  Σκόπια είναι και η 
πατρίς του Ιουστινιανού, του Περικλέους τούτου της 
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Βυζαντινής εποχής, και του εξόχου νομομαθούς και 
πατρός της νομικής επιστήμης  Τριβωνιανού και πλή-
θους άλλων σημαινόντων Ελλήνων ανδρών και ού-
τως αποξενούνται ολόκληροι ακμάζουσαι Ελληνικαί 
Κοινότητες εγκαταλειπόμεναι εις την διάκρισιν των 
εχθρών του Ελληνισμού7». Γι αυτό και ο τύπος έγρα-
φε για τον Κ.Μ.Σ. : «… κατώρθωσε τάχιστα εις τοιαύ-
την  ν’ ανέλθη περιοπήν ώστε να συγκεντροί εν εαυτώ 
όλων των Ελλήνων τας  ελπίδας8».

Και  οι ελπίδες των Χαλκιδικέων ευοδόθηκαν όταν: 
«… τη 18η Οκτωβρίου 1912 λόγω ευφυούς τεχνάσματος, 
ότι δήθεν εγένοντο αποβάσεις ελληνικού στρατού εις 
την Χαλκιδικήν, του μεγαλοπράγμονος Μητροπολίτου 
Κασσανδρείας Ειρηναίου ο εν Πολυγύρω συγκεντρωμέ-
νος εκ δισχιλίων περίπου εφέδρων ανδρών τουρκικός εξ 
όλης της Χαλκιδικής στρατός, εμπεσών εις πανικόν, εξε-
κένωσε τούτον και ομού μετά των κυβερνητικών υπαλ-
λήλων, προηγουμένου εφίππου του Μητροπολίτου μετά 
του επιζώντος εισέτι σεβαστού προκρίτου Αθανασίου 
Σαμαρά, απεσύρθη εις Θεσσαλονίκην, …9».

Ακολουθεί η μικρασιατική καταστροφή. Μεγάλος 
αριθμός Ελλήνων από τις αλησμόνητες πατρίδες εγκα-
ταστάθηκαν στην Χαλκιδική, στους οποίους παραχω-
ρήθηκε γη, χωράφια, προερχόμενα κυρίως από τα κτή-
ματα των μονών του Αγίου Όρους.

Αυτή είναι η ελάχιστα γνωστή προσφορά της Χαλ-

κιδικής στον Ελληνισμό, η οποία και σήμερα θεωρείται 
ένα από τα ωραιότερα μέρη  του πλανήτη μας. Δυστυ-
χώς όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί τα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα από την αρχαία εποχή έως την μικρασιατική 
καταστροφή, γι αυτό Χαλκιδικείς γρηγορείτε.

1. Χαρ. Πούλιου, Σύντομος έκθεσις περί της εν Μακεδο-
νία καταστάσεως των γραμμάτων από της αλώσεως της 
Κωνστατντινουπόλεως (1453) μέχρι των αρχών της ΙΘ΄ 
εκατονταετηρίδος. Μακεδονικόν Ημερολόγιον Παμμα-
κεδονικού Συλλόγου (1911) 201.
2. Ερ. Ζέλλιου - Μαστροκώστα. Η παιδεία κατά την περί-
οδο της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, Μαίανδρος, 1998, 
σ. 37- 39.
3. Ερ. Ζέλλιου - Μαστροκώστα, Χαλκιδική: Επαναστά-
σεις κατά την τουρκοκρατία, Μακεδονικός Αγώνας, Θεσ-
σαλονίκη, Μαίανδρος, 1996, σ. 9 - 42
4. Βλ. οπ. αν. σημ. 3, σ. 43 - 62.
5. Βλ. οπ. αν. σημ. 3, σ. 63 - 77.
6. Βλ. οπ. αν σημ. 3, σ. 78 - 142.
7. Θ.Χ.Γερογιάννης, Η Μακεδονία προδιδομένη, Αθήναι, 
Αποστολόπουλος, 1906, σ. 6,7.
8. Εφ. Ο Πύρρος (Αθηνών) 20 (14- 9- 1903) 3.
9. Π. Στάμου, Σύνοψις των υπέρ της ελευθερίας ηρωϊκών 
της Χαλκιδικής αγώνων, Θεσσαλονίκη, Μ. Τριανταφύλ-
λου υιοί, 1954, σ. 30.

 Στα πλαίσια ενός πολέμου καταστροφές δεν 
θεωρούνται μόνο η απώλεια υποδομών και έμψυχου υλι-
κού, εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία κύματος 
προσφύγων. Οι επήλυδες αποσπώνται βίαια από την πα-
τρογονική γη και εγκαθίστανται σε περιοχές που δεν θυμί-
ζουν σε τίποτα την χαμένη πατρί-
δα τους. Χαρακτηριστικό είναι και 
το παράδειγμα της Χαλκιδικής. 
Όταν το 1821 τα οθωμανικά στρα-
τεύματα έκαιγαν ένα ένα τα χωριά 
της χερσονήσου, οι Χαλκιδικιώτες 
προσπάθησαν να βρουν κατα-
φύγιο στα νησιά των Σποράδων. 
Αργότερα σε όλη τη δεκαετία του 
1820-1830 διεσπάρησαν σταδιακά 
σε διάφορα σημεία της ελληνικής 
επικράτειας, κυρίως στη Φθιώτι-
δα. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1830-1840 το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των Χαλκιδικιωτών παροίκων των Σπορά-
δων άρχισε να μετοικεί σε χωριά της ανατολικής Φθιώ-

ΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ. 1821
ΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αρχαιολόγος

*  *  *

τιδας. Γύρω στο 1835 αποφασίστηκε από την Επιτροπή 
Συνοικισμού των Μακεδόνων η δημιουργία ενός αμιγούς 
μακεδονικού οικισμού, που θα ονομαζόταν Νέα Πέλλα 
και θα οργανωνόταν στον παλιό Τουρκομαχαλά της 
Αταλάντης. Έτσι η Νέα Πέλλα και κατ’ επέκταση η Ατα-

λάντη αποτέλεσαν την πρωτεύ-
ουσα του Μακεδονικού προσφυ-
γικού ελληνισμού στο ελεύθερο 
ελληνικό κράτος. Οι πρόσφυγες 
από τη Χαλκιδική και γενικότε-
ρα από ολόκληρη τη Μακεδονία 
εγκαταστάθηκαν με πολλές δυ-
σκολίες στην Αταλάντη, σταδι-
ακά ανδρώθηκαν ως αυτόνομη 
κοινότητα και ρίζωσαν στον νέο 
τόπο κατοικίας τους χωρίς να ξε-
χάσουν ποτέ την πατρίδα. Ακόμη 

και σήμερα επισκεπτόμενος κάποιος την Αταλάντη θα 
συναντήσει τους απογόνους της οικογένειας Δουμπιώ-
τη, Χιμευτού, Λοκοβίτη, Αβραάμ, Ραφαήλ, Χαλκιώτη και 
όλων των επωνύμων Μακεδόνων ηρώων του 1821. 

Αταλάντη
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Σε έναν κατάλογο του 1835, που εντοπίστηκε στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, καταγράφονται τα αποτε-
λέσματα της κλήρωσης για τη διανομή των οικοπέδων 
της Αταλάντης στους Μακεδόνες. Στο παρόν άρθρο 
έγινε ενδεικτική αποδελτίωση από τον συγκεκριμένο 
κατάλογο των ονομάτων των Χαλκιδικιωτών, ωστόσο 
από άλλους καταλόγους προστέθηκαν και ορισμένα 
ονόματα προσφύγων οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στη 
Φθιώτιδα την ίδια χρονική περίοδο. Στην πρώτη στή-
λη αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, στη δεύτερη 
στήλη ο τόπος καταγωγής και στην τρίτη στήλη το χω-
ριό της Φθιώτιδας, όπου κατοικούσε έως τότε.

    Στο σημείο αυτό αξίζει να μνημονεύσουμε το 
όνομα του ιστοριοδίφη Μάνθου Χριστοφόρου από 
την Αταλάντη, με απώτερη καταγωγή από τον Βάβδο, 

ο οποίος αγωνίστηκε να καταγράψει όσες περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορούσε για τους Μακεδόνες της 
Φθιώτιδας. Παράλληλα μέσα από τα βιβλία του για τη 
Λοκρίδα, που αποτελούν ιστορικό θησαυρό για τους 
μελετητές της εποχής και της περιοχής, ανέδειξε τους 
λησμονημένους Χαλκιδικιώτες ήρωες του 1821.

    Οι Χαλκιδικιώτες πρόσφυγες της Φθιώτιδας ποτέ 
δεν ξέχασαν την πατρίδα τους. Είναι χαρακτηριστική η 
περίπτωση του Αγωνιστή του 1821 Βασιλικού Ραφαήλ 
από τον Βάβδο, κατοίκου Αταλάντης, ο οποίος στη δι-
αθήκη του ορίζει μετά τον θάνατό του τα όπλα του να 
πουληθούν και τα χρήματα να σταλούν στην εκκλησία 
της Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό του. Σε περί-
πτωση που δεν βρεθεί αγοραστής επιθυμεί να σταλούν 
τα ίδια τα όπλα ως τάμα στον ναό.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ 1835
Στέριου Θεοδόσιος Λιβάδι Σκεντέραγα Φθιώτιδας
Αθανασίου Παύλος Πολύγυρος Σκεντέραγα (Μεγαπλάτανος)
Δουμπιώτης Βασιλικός Δουμπιά Σκεντέραγα
Τσολάκης Δημήτριος Γομάτι Σκεντέραγα
Πολυχρόνη Ιωάννης Φούρκα Σκεντέραγα
Αντωνίου Γαρόφαλλος Άθυτος Σκεντέραγα
Μιχαήλ Ελευθέριος Χωρούδα Αθήνα
Γεωργίου Γραμμένος Περιστέρα Αταλάντη
Δημητρίου Χρήστος Αγία Παρασκευή Λιβανάτες
Αβραάμ Βασιλικός Βάβδος Σκεντέραγα
Μόσχου Απόστολος Γαλαρινός Σκεντέραγα
Χρυσίδης Γεώργιος Πολύγυρος Αθήνα
Παπά Αναγνώστης Βάλτα (Κασσάνδρεια) Σκόπελος
Σταγειρίτης Δημήτριος Ίσβορος (Στρατονίκη) Μυστράς
Βασιλικού Εμμανουήλ Δουμπιά Βορλοβό
Κωνσταντίνου Γεώργιος Γαλάτιστα Βορλοβό
Πέτκου Γεώργιος Πορταριά Καινούργιο
Παύλου Στέριος Άγιος Νικόλαος Άγιος Κωνσταντίνος
Ζαφείρη Άγγελος Γαλάτιστα Σκεντέραγα
Στέριου Κωνσταντίνος Συκιά Λογγός
Εμμανουήλ Νικόλαος Βασιλικά Αταλάντη
Φιλίππου Στέριος Βάβδος Καινούργιο
Ραφαήλ Βασιλικός Βάβδος Μελιδόνι
Γεωργίου Πούλιος Παρθενώνας Λογγός
Ντάλας Δημήτριος Συκιά Ρωμάνι
Ζαφείρη Χριστόδουλος Παλιούρι Ρωμάνι
Πολύζου Ιωάννης Άγιος Μάμας Βορλοβό
Παλιουριώτης Γεώργιος Παλιούρι Λαμία
Δήμου Στέριος Άγιος Νικόλαος Λιβανάτες
Στέριου Γεώργιος Βαρβάρα Αταλάντη
Κοτρώνης Γεώργιος Ιερισσός Σκάλα Αταλάντης
Βαγιωνάς Δημήτριος Καλάνδρα Ρωμάνι
Γιαννάκη Ιωάννης Καψόχωρα (Πευκοχώρι) Καινούργιο
Ιωάννου Ελευθέριος Λιαρίγκοβη (Αρναία) Αταλάντη
Αγγέλου Απόστολος Μεταγγίτσι Καινούργιο
Κόπανος Μιχαήλ Ορμύλια Ρωμάνι
Χιμευτός Αναστάσιος Παζαράκια (Κρυοπηγή) Αταλάντη
Αγγέλου Θεόδωρος Ρεβενίκια (Μ. Παναγία) Σκάλα Αταλάντης
Χαλκιώτης Αθανάσιος Σιποτνίκια (Ριζά) Αταλάντη
Στέριου Νικόλαος Τσαπράνι (Ν. Σκιώνη) Ομέραλι (Ανθήλη)
Μουστάκας Στέριος Συκιά Νέα Μιτζέλα
Νέστορα Αθανάσιος Λιβάδι Μώλος
Δημητρίου Γιοβάνης Γομάτι Αρκίτσα
Στυλούδης Νικόλαος Μαντεμοχώρια Λαμία
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Διαβάζοντας την αφήγηση του γερό-Αργυρού 
από τη Λόκοβη (Ταξιάρχη) Χαλκιδικής, η οποία βρίσκεται 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη (στην Αθήνα)¹ και είναι γνωστή 
από την (πρώτη) δημοσίευσή της στην περιοδική έκδο-
ση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής 
«ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»², πληροφορούμαστε  
ότι αρκετά παιδιά από τη Χαλκιδική, τα οποία μετά τον 
χαλασμό του 1821 κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, για να 
σωθούν, με πολλά άλλα γυναικόπαιδα, όντας κρυμμέ-
να «εις κάτι μακρά βράχια», συνελήφθησαν ύστερα από 
προδοσία κάποιου μοναχού και σκλαβώθηκαν. Τα μονα-
στήρια προσπάθησαν με δωροδοκίες να τα ξεσκλαβώ-
σουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι Τούρκοι τα φοβέριζαν 
και τα βασάνιζαν υπερβολικά με αποτέλεσμα στο τέλος 
να τουρκέψουν όλα εκτός από δύο, που δεν δέχθηκαν να 
αλλαξοπιστήσουν και είχαν μαρτυρικό θάνατο. 

Να πως αφηγείται το περιστατικό ο γερό- Αργυρός.
«Όσον για το Άγιον Όρος στην αρχή είχε σκοπό να κά-

ψει τα μοναστήρια και να σκλαβώσει τον κόσμο, αλλά με 
πολλά γρόσια ησύχασαν και έτσι έστειλαν μόνον  χίλιους 
νομάτους να φωνάξουν τάχα, και αυτός ήλθεν εις την Κο-
μίτσα και έστησεν εκεί τα τσαντήρια του και επρόσταξε 
να έβγουν  από το Άγιον Όρος όσοι σπανοί και νέοι χω-
ρίς γένια και εκείνοι οπού θα έμεναν και θα παράκουαν εις  
την προσταγή του θα τους σκότωνε … Εις το Μοναστήρι 
Δοχειαρίου ήταν κρυμμένα μέσα στον κήπο δύο παιδιά μι-
κρά ως οκτώ χρονών. Τα πήρε το μάτι των Τούρκων και τα 
εσκλάβωσαν. Το μοναστήρι τους εχόρτασε με γρόσια και 
έτσι τα ελευθέρωσε. Το ένα από αυτά τα δύο παιδιά, Πο-
λυγυρινό, έγινε κατόπιν καλόγηρος, τον έλεγαν Μακάριο³ 
και εζούσεν έως τα 1890 και τα αφηγούνταν ο ίδιος. Από 
τον ίδιο άκουσα πως εις κάτι μακριά βράχια του Όρους 
είχαν κρύψει και κάμποσα άλλα παιδιά και θα γλύτωναν 
με τον καιρό, αλλά τα επρόδωκεν εις τους Τούρκους ένας 
σκυλόψυχος καλόγηρος και τα εσκλάβωσαν. Επροσπάθη-
σαν με πολλά γρόσια να τα ξεσκλαβώσουν, αλλά εστάθη 
αδύνατον και τόσον πολύ τα εφοβέριζαν και τα εβασάνιζαν 
οι Τούρκοι που στο τέλος ετούρκεψαν. Μόνο δύο από αυτά 
δεν δέχθηκαν με κανένα τρόπο να αλλαξοπιστήσουν και 
τα έδωκαν θάνατο μαρτυρικόν»   

Στο σημείο αυτό της αφήγησης του γερό-Αργυρού 
έχουμε μια κατάδηλη περίπτωση χριστιανικής ομολο-
γίας – μαρτυρίας δύο παιδιών, η οποία τα οδήγησε σε 
μαρτυρικό θάνατο. Δηλαδή, εδώ έχουμε σαφέστατη 
αναφορά σε δύο ανώνυμους Χαλκιδικιώτες νεομάρτυ-
ρες μη καταγεγραμμένους στον Κατάλογο των Νεο-
μαρτύρων και ως εκ τούτου στο Αγιολόγιο της εκκλη-
σίας μας και στο Συναξάριό της.

Δεν γνωρίζουμε, αν τα δύο παιδιά μαρτύρησαν στο 
Άγιον Όρος ή εκτός αυτού. Και αυτό το σημειώνου-
με, διότι υπάρχει παρόμοια περίπτωση άλλου, κατα-
γεγραμμένη, η οποία αναφέρει ότι ο Λουμπούτ Πα-
σάς «αποστείλας ανθρώπους ιδικούς του εις το Όρος 
εσύναξαν τα ευρισκόμενα παιδιά, τον αριθμό εβδομή-
κοντα, και ήγαγαν αυτά εις την Θεσσαλονίκην και τα 
εκτούρκισαν. Ένα δε μόνον εστάθη σταθερόν εις την 
πίστην και εμαρτύρησεν, ονόματι Ζαφείριος».4   

Πιθανόν να είναι η ίδια περίπτωση με την αναφερό-
μενη από τον γέρο – Αργυρό και ο Ζαφείριος να είναι 
ένα από τα δύο αναφερόμενα παιδιά.  

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η γνωστοποίηση 
των δύο αγνώστων μέχρι τώρα νεομαρτύρων και στη 
συνέχεια η έναρξη διαδικασιών για την ένταξή τους 
στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας αν αποδειχθεί ότι 
ένας από τους δύο είναι ο Άγιος Ζαφείριος, η αγιο-
ποίηση θα γίνει φυσικά μόνο για τον άλλον νεομάρ-
τυρα, τον ανώνυμο). Όσο δε αφορά στην ημερομηνία 
εορτασμού της μνήμης τους εκφράζουμε την ταπεινή 
μας γνώμη, ότι αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στα μέσα 
Ιουλίου για τον εξής λόγο: Τα γυναικόπαιδα μπήκαν 
στο Άγιον Όρος κατά το 2Ο 15ήμερο του Ιουνίου μετά 
το χαλασμό της Βόρειας Χαλκιδικής, που συνέβη στα 
μέσα του Ιουνίου, ύστερα από τις άτυχες ελληνοτουρ-
κικές συγκρούσεις στην περιοχή της Ρεντίνας (με τον 
Εμμανουήλ Παπά) και τον Βασιλικών Ι.Μ.Αγίας Ανα-
στασίας (με τον Στάμο Χάψα), οπότε την εντολή του 
Τούρκου πασά για την έξοδο των παιδιών από το Άγι-
ον Όρος πρέπει να δόθηκε στις αρχές Ιουλίου και λίγο 
αργότερα θανατώθηκαν τα δύο παιδιά, που δεν αλλα-
ξοπίστησαν,  στο Άγιον Όρος ή στη Θεσσαλονίκη.

ΔΥΟ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΕΣ 
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΥΡΟΥ
Φιλόλογος-Θεολόγος

¹ Το έγγραφο της αφήγησης πάρθηκε (προφανώς σε αντίγραφο) από τον τότε βουλευτή Χαλκιδικής, Υπουργό και Αντιπρόεδρο της Βουλής, Βασίλειο Βασιικό.
² Βλ. Ανωνύμου, από την Επανάστασην της Χαλκιδικής του 1821, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 1(1961) 18-25. Στα περιεχόμενα του τεύχους αναγράφεται ως 

συντάκτης του άρθρου ο Βασ. Βασιλικός. Δύο μικρά αποσπάσματα της αφήγησης δημοσιεύθηκαν από την Ερατώ Ζέλλιου – Μαστοροκώστα στο βιβλίο της, Χαλκιδική: 
Επαναστάσεις κατά την Τουρκοκρατία – Μακεδονικός Αγώνας, Θεσσαλονίκη 1996,σσ. 17 και 23-24 [ όπου αναφέρεται, ότι ο αφηγητής στο επώνυμο λεγόταν Σάρης 
και καταγόταν από τη Λόκοβη(Ταξιάρχη) και ότι την αφήγησή του κατέγραψε και διέσωσε ο Λοκοβίτης δάσκαλος Αθανάσιος Βελώνης, τον οποίο στην παραπομπή της 
(Σημ.14) στα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (απ’ όπου παίρνει τα αποσπάσματα) αναφέρει ορθά ως συντάκτης του άρθρου].   

³ Ο Μακάριος ήταν Δοχειαρίτης μοναχός. Ο πατέρας του λεγόταν Αθανάσιος και γεννήθηκε στον Πολύγυρο το 1810. (το 1821 ήταν 11 ετών). [Βλ. Μοναχού 
Μωϋσέως, Αγιορίτες από τη Χαλκιδική τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Παράρτημα. Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας,  Πρακτικά του Τέταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ποσείδι Χαλκιδικής, 13-15 Οκτωβρίου 1995, Θεσσαλονίκη 1998, σ.140 (πρ. 35)].

4 Το μαρτύριο του νεομάρτυρα Ζαφειρίου αναφέρεται συνοπτικά στο «Μαρτύριον του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, αθλήσαντος εν έτη αωκστ΄: 1846, προτροπή και 
εισηγήσει του πανοσιωτάτου Θωμά Ιερομονάχου, διατελούντος εν τη Ιερά Μονή του Ρωσσικού», και καταγράφεται στο βιβλίο του Μωϋσέως Μοναχού Αγιορείτου, Οι Άγιοι 
του Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 605, από όπου ο αγιορείτης ιερομόναχος Βενέδικτος το μετέφερε στο βιβλίο του «Συναξαριστής 19ου και 20ου αιώνος», Άγιον Όρος 
2013, σ. 414, μετάτους αγίους του μηνός Δεκεμβρίου, στο κεφάλαιο «Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων», όπου αναγράφεται ότι «τιμάται μετά των Οσίων Αγιορειτών Πατέ-
ρων». (Η άποψή μας είναι, ότι δεν πρέπει να τιμάται την ημέρα αυτή, διότι ο νεομάρτυρας Ζαφείριος ούτε Αγιορείτης Πατέρας είναι, ούτε Όσιος είναι, ούτε καν μοναχός). Για 
τον νεομάρτυρα Ζαφείριο ο Ιερομόναχος Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης συνέταξε σχετική Ακολουθία.[Βλ. Ιερομ. Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου, Ακολουθία του Αγίου Ενδόξου 
νεομάρτυρος Ζαφειρίου (εορταζομένου την 11ην Ιουνίου), Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 32]. Δεν γνωρίζουμε γιατί τέθηκε ως ημέρα μνήμης του η 11η Ιουνίου.   
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
   ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΔΑΣ

Ομ. Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Με τον γενικό όρο σημειώματα δηλώνονται οι κάθε 
είδους σημειώσεις, οι οποίες προστέθηκαν στα χειρό-
γραφα αμέσως μετά την αντιγραφή τους ή και αργότε-
ρα σε διάφορες εποχές. Απαντούν στο τέλος των κει-
μένων, κυρίως τα σύγχρονα με αυτά, ή και διάσπαρτα 
σε διάφορα άλλα σημεία τους, όπου είχαν μείνει από 
την αρχή λευκές σελίδες, ή ένα τμήμα τους, καθώς και 
στα παράφυλλα, τα εσώφυλλα και στις εσωτερικές 
επιφάνειες των καλυμμάτων της στάχωσης. Ιδιαίτερα 
τα νεότερα, που υπερέχουν ποσοτικά, παράλληλα με 
τα στοιχεία που διαθέτουν σχετικά με τα ίδια τα χει-
ρόγραφα, περιέχουν και εντελώς άσχετες σημειώσεις, 
τις λεγόμενες «ενθυμήσεις». Σ’ αυτές βρίσκει κανείς 
ποικίλες αναφορές σε κύρια πρόσωπα, τοπωνύμια, 
ιστορικά γεγονότα, φυσικά φαινόμενα κλπ. και επομέ-
νως μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόλογες γραπτές 
πηγές, χρήσιμες για πολλούς κλάδους της έρευνας. Για 
τον λόγο αυτό, σκεφτήκαμε να ανιχνεύσουμε κάποιες 
ειδήσεις τους, οι οποίες μας παραπέμπουν σε τοπωνύ-
μια και άλλα θέματα της Χαλκιδικής, αφήνοντας έξω 
την χερσόνησο του Αγίου Όρους (Άθω).

Θα ξεκινήσουμε από τα σημειώματα των χειρογράφων 
της Μονής Διονυσίου, όπως δημοσιεύονται σε τελευταία 
μονογραφία μας1, με την ελπίδα ότι θα έχουμε την ευκαι-
ρία να συνεχίσουμε ανάλογα και με άλλες μονές. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις γίνονται αναφορές σε τοπωνύμια, 
αλλά και σε μερικά άλλα γεγονότα που συνέβησαν στη 
συγκεκριμένη περιοχή. Συχνά, πρόκειται για διονυσιάτι-
κα μετόχια, μερικά από τα οποία μνημονεύονται με δύο ή 
και τρεις διαφορετικές ονομασίες· στη θέση τους σήμερα 
σώζεται μόνο ο ναός ή και λίγα άλλα απομεινάρια τους. 
Τα τοπωνύμια παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά, ενώ 
τα σημειώματα μεταγράφονται αυτούσια, δηλαδή όπως 
εμφανίζονται στα ίδια τα χειρόγραφα, με ελάχιστες μόνο 
επεμβάσεις μας για την καλύτερη ανάγνωσή τους.

Αμαριανά – Μαριανά
α) Αφιέρωση χειρογράφου Ευαγγελίου στο ναό της 

Θεοτόκου στα Αμαριανά Πολυγύρου, μετόχι της Μονής 
Διονυσίου2, και β) επανάκτηση του εν λόγω μετοχίου 
(Μαριανά) από την κυρίαρχη μονή. Εντύπωση προκα-

1 .  Σωτ. Ν. Καδάς, Τα σημειώματα των χειρογράφων της Μονής Δι-
ονυσίου Αγίου Όρους, έκδ. Ιεράς Μονής Διονυσίου, Άγιον Όρος 1996.

2 .  Μετόχι, το = εξάρτημα αγιορειτικής μονής με ναό και διάφορα 
κτίσματα, αλλά και κτήματα για τη συμπλήρωση των αναγκών της.

λούν οι δύο διαφορετικοί τύποι του τοπωνυμίου.
κώδ. 2, φ. 209β:  Τὸ παρὸν θεῖον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον 

ἀφιερώθη καὶ ἐπροσηλώθη εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ἤγουν εἰς τοὺς Μύλους τοὺς 
Διονυσιάτικους εἰς τὰ Ἀμαριανά· καὶ ὅστις τολμήσει καὶ 
ἀποξενώσει αὐτὸ ἐκ τοῦ εἰρημένου ναοῦ νὰ εὕρη αὐτὴν τὴν 
Θεοτόκον ἀντίδικον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως καὶ αὐτὸν τὸν θεῖον 
Πρόδρομον, ἀμήν:- ,ζιιη΄ (sic) [7118-5508 = 1610;].

κώδ. 946, σ. 582:  » 1,884. Ἀνεκτήσατο καὶ πά-
λιν ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ τὸ ἐν Μαριανοῖς Πολυγύρου                                   
κώδ. 946, σ. 582

Μετόχιον αὐτῆς κατεχόμενον ὑπὸ Τούρκων, τῇ ἐνεργεία 
τοῦ ἐκ τῶν Προϊσταμένων αὐτῆς Γέροντος Κυρίλλου.

Δεβελίκια – Δεβελίκιον – Διβιλίκια
α) Θάνατος δύο μοναχών στο ομώνυμο μετόχι, β) 

πυρκαγιά στο εκεί πευκόδασος και γ) οριοθέτηση του 
μετοχίου με πλάκες. Και αυτό το τοπωνύμιο εμφανίζε-
ται όχι με μία, αλλά με τρεις διαφορετικές ονομασίες.

κώδ. 859, σ. 588:  Ἐκ τῶν μνημονευθέντων κεκοιμημέ-
νων ἀδελφῶν … σύνολον 452, ἐκ τῶν 66 ῥηθέντων ἔξω 
τῆς Μονῆς σημειοῦμεν ποῦ ἕκαστος ἐκοιμήθη. Εἰς μετόχιον 
Κασσάνδρας 6, Καλαμαριᾶς 9, Μεταγγίτζι 4, Μονοξυλίτην 
4, Δεβελίκια 2, Θάσου 3, Συκιᾶς 2, Χοταράνι 5, Βόζινα 1, 
Ὀρφάνι 2 … μοναχαί Μάρθα καὶ Εὐγενία (Συκιὰν καὶ Κασ-
σάνδραν) 2, ἄθροισμα 66 … Ἐπίσης δύο ἀδελφοὶ Θεόκλητος, 
καὶ Δαβίδ, ἐπολέμησαν (ἐκ Τριπόλεως καταγόμενοι) κατὰ 
τῶν Τούρκων εἰς Κασσάνδραν καὶ φονευθέντες ἐκομίσθη-
σαν εἰς τὴν Μονὴν καὶ ἐτάφησαν, 11 Ἰουνίου 1821.

κώδ. 946, σ. 584:  … » 1,908. 1,918. καὶ 1,924. Ἐγένο-
ντο πυρκαϊαί εἰς τὸ Δάσος τῆς Μονῆς καθ’ ὅλην αὐτοῦ 
τὴν ἔκτασιν. Τὸ δὲ 1,945, ἐκάη τὸ τμῆμα δεξιά τοῦ λάκ-
κου καὶ μέχρι τοῦ συνόρου πρὸς τὸν Ἅγιον Παῦλον. Ἐπί-
σης καὶ τὸ εἰς κώδ. 946, σ. 584

Δεβελίκιον Πευκοδάσος μας ὁλόκληρον.
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κώδ. 981, φ. 
17β:  Στὰ 1900 - Ἱα-
νουαρίου - 10, ἕρι-
ξαν τὰς πλάκας τὰ 
ὁπίας (sic) εἵχαν 
βοῦλα τοῦ Tημίου 
Πρόδρομος (sic) 
καὶ ἕτημα νὰ τὰ 
βάλουν σείνουρα στὰ Διβηλήκια, καὶ ἕκληψαν καὶ ἔνα 
Εὐανγέλιον - 7 τόμη, ἀπὸ τὸ βιλῆθος (= βιβλιοθήκη;).                                                                                          

κώδ. 981, φ. 17β

Ίερισσός 
Αναφορά σε μεγάλο σεισμό, που έγινε στην Ιερισσό 

και στην ευρύτερη περιοχή, στις 13 Σεπτεμβρίου 1933. 
Προφανώς, πρόκειται για το σεισμό της 26ης Σεπτεμ-
βρίου 1932, δηλαδή κατά το προηγούμενο έτος, τον 
οποίο γνωρίζουμε από τη σχετική βιβλιογραφία και 
τον ημερήσιο τύπο της επόμενης μέρας. Επομένως, 
ως προς το έτος φαίνεται να έχει γίνει κάποιο λάθος, 
ενώ σχετικά με την μέρα, αυτή αντιστοιχεί στο παλιό 
ημερολόγιο.

κώδ. 946, σ. 584:  … » 1,933. Σεπτεμβρίου 13. Ἐγέ-
νετο εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τοῦ Σταυροῦ ἀφ’ ἑσπέρας μέγας 
σεισμός ὑφ’ οὑ κατεστράφη ἡ Ἱερισσός μὲ πολλά ἀνθρώ-
πινα θύματα, ὑπέστησαν δὲ ῥήγματα κώδ. 946, σ. 584

καὶ ζημίας τὰ ἐν Μονοξυλίτῃ οἰκήματα καὶ Παρεκ-
κλήσια.

Ίσβορος (σημ. Στρατονίκη, βλ. Πιάβιτσα)
Καλαμαριά
α) Θάνατος στην Καλαμαριά εννέα μοναχών και β) 

δύο εκτενείς αφιερώσεις ισάριθμων χειρογράφων στο 
ναό του Αγίου Γεωργίου του συγκεκριμένου μετοχίου 
(σημ. Διονυσίου), τα έτη 1855 και 1884.

κώδ. 859, σ. 588 (βλ. Δεβελίκια).
κώδ. 997, πφ. Αβ:  » Ἐγράφη αωπδ΄ [1884] ἀφιε-

ροῦται εἰς Καλα<μα>ριάν.
σ. 12: Εἰδοποίησις. » Οἱ εἰρημένοι Χαιρετισμοί τοῦ 

Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἀντεγράφησαν ἐκ 
τοῦ Ι. Κοινοβίου τοῦ 
Ξενοφώντος, παρὰ 
τοῦ ἐλαχίστου, ἑνός 
τῶν ἐνασκουμένων, 
καὶ γνήσιον Τέκνον 
τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου, καὶ Βαπτιστοῦ 
Ἰωάννου Διονυσιά-
του· ὅπου καὶ ἀφιε-
ροῦνται τῷ

κώδ. 997, σ. 12

Μεγαλομάρτυρι Γεωργίῳ τῷ Τροπαιοφόρῳ εἰς τῷ ἐν 
Μετοχίῳ Καλαμαριᾶς Ἱερῷ Ναῷ του. Ὁ δὲ κατὰ καιρὸν 
Οἰκονόμος, ἑὰν εὐχαριστῆται νὰ ἔχει τὸν Ἅγιον βοηθόν 
του, εἰς πάσαν του δεινὴν περίστασιν, νὰ μὴν βαρήνεται 
νὰ τοὺς ἀναγινώσκει, τὸ ἐλάχιστον, μίαν φορά τὴν εὐδο-
μάδα (ἤγουν) κάθε Κυριακὴν ἑσπέραν, καθὼς καὶ ἐν τῶ 
ἡμετέρῳ Μοναστηρίῳ ἀναγινώσκονται οἱ τοῦ Προδρό-
μου Χαιρετισμοί, κάθε Δευτέρα ἑσπέρας:-  » Ἐγράφησαν 
κατὰ Μῆνα Αὔγουστον, 1884: Ἐπὶ τῆς Οἰκονομίας τοῦ 
Ὁσιωτάτου Κυπριανοῦ Καραμανλή. Ἡγουμενεύοντος 
τὸ β΄ Κυριακός, Ἱερομόναχος:- 

κώδ. 1043, πφ. Α:  » + Τὸ παρὸν βιβλιάριον ἀφηε-
ροῦται εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον εἰς τὸ τῆς Καλαμαριᾶς 
Μετόχιον, Κτῆμα ἀναπόσπαστον τοῦ Τιμίου Προδρό-
μου, καὶ περικαλῶ μηδὴς τολμήσει νὰ τὸ ἀποξενώσει 
ἀπὸ τὸν Ἅγιον Γεώργιον, ἐξ ὧν ὁποῦ θὲ νὰ ἔχει τὸν Ἅγιον 
ἀντίδικον, ἀλλὰ θὲ νὰ 
κατακριθῇ καὶ ὡς Ἱε-
ρόσυλος, ἥτε ἀδελφὸς 
τοῦ Μοναστηρίου 
ὑπάρχει, ἥτε ἄλλος 
τίς. Ὅθεν θείῳ ζήλῳ 
κεινούμενος κἀγὼ ὁ 
ἐλάχιστος τοῖς Ἱερο-
μονάχοις Ἀβέρκιος 
Διονυσιάτης, ἐδιόρ-
θωσα ἐπιμελῶς τὰ ὅσα 
σφάλ<μα>τα εὗρον, 
διότι ὁ ἀντιγραφεύς 
ἦτον πολλὰ ἀρχάριος, 
καὶ εὔχεσθαι

κώδ. 1043, πφ. Α
παρακαλοῦμεν Ἀδελφοὶ ἐν Χριστῶ, ἵνα εὕρωμεν 

αὐτὸν τὸν Τίμιον Πρόδρομον βοηθὸν ἐν ὥρᾳ τοῦ θα-
νάτου μας, ἔτη δὲ καὶ πρεσβευτὴν πρὸς τὸν Σωτήρα 
μας, νὰ καταξιωθοῦμεν τῆς βασιλείας του, καὶ ἅπαν τὸ 
Τάγμα τῶν Μοναχῶν, ὁμοῦ τε καὶ πάντες οἱ Χριστιανοὶ 
Ἀμήν. Ἐγράφθη ἐν τῷ Ἱερῷ Κοινοβίῳ τοῦ Ἁγίου Διονυ-
σίου. Ἐν ἔτει σω(τη)ρίῳ αωνε΄ -1855.

Κασσάνδρα – Κασσάνδρεια
α) Κατοχή δύο χειρογράφων από το ομώνυμο μετό-

χι, β) απλή αναφορά σε προσέγγιση ή κατάληψη της 
Κασσάνδρειας, το έτος 1591, γ) μνημόνευση (φήμη) 
του επισκόπου Κασσανδρείας καί Δρογοβιτίας Σισώη, 
δ) θάνατος στην Κασσάνδρα έξι μοναχών και μιας μο-
ναχής, ε) αφιέρωση χειρογράφου στο μετόχι από τον 
οικονόμο του μετοχίου Διονυσιάτη Παχώμιο, για τις 
ανάγκες του εκεί ναού του Προδρόμου, και στ) αφιέ-
ρωση στον ίδιο ναό ενός ακόμη χειρογράφου, η οποία 
συνοδεύεται από κατάρες για όποιον θα επιχειρούσε 
να το απομακρύνει από τη θέση του. Το μετόχι αναφέ-
ρεται και με την ονομασία Κασάδρια.

κώδ. 58, φ. 13β:  Αὔτη ἡ βίβλος ἔνι Κασαδρίας.
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κώδ. 189, πφ. Ββ:  Αὔτη ἡ βίβλος ἔνι τῆς Κασαν-
δρί(ας). 

κώδ. 441, φ. 314β:  + Τῶ ,ζθ΄ ἔτει [1591] ἐπιάσαμεν 
τὴν Κασσάνδρειαν.

κώδ. 532, φ. 54α:  + Λέγει ὁ διάκον τὴν φήμην ταύτην 
μετὰ τὴν μικρὰν εἴσοδον· + Ιερεμίου του αγιωτάτου· καὶ 
οἰκουμενικοῦ πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη.  + Σισώη του 
πανιερωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς αγιωτάτης ἀρχιεπι-
σκοπῆς Κασανδρείας καὶ Δρογωβιτίας, πολλὰ τὰ ἔτη1.

κώδ. 859, σ. 588 (βλ. Δεβελίκια).
κώδ. 874, σ. 24:  » Ἐχειρογράφθη τὸ παρὸν ἐν ἔτει σω-

τηρίῳ, αωνγ΄ [1853], - ἐν Μινὴ Ἰουνίου, καὶ ἀφιεροῦται 
εἰς τὸν πανσέβαστον Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καὶ 
Βαπτιστοῦ 

Ἰωάννου, τὸν εὑρισκόμενον εἰς Κασάνδραν εἰς τὸ με-
τόχιον τοῦ Διονυσίου, συνδρομοιτῆς δέ, καὶ ἐπιμελητῆς, 
εἰς τὰ δύω ἐγκώμια ταῦτα, εἰσὶ                           

 κώδ. 874, σ. 24
ὁ ποτὲ ὁσιότατος Παχώμιος οἰκονόμος τοῦ αὐτοῦ 

Μετοχίου, καὶ γνήσιον τέκνον τοῦ Προδρόμου.
κώδ. 880, πφ. Βα:  Εἴδησις. Πρὸς τοὺς θέλοντας 

ἀναγνῶσαι τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν 
Νήφωνος, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τήν πα-
ράκλησιν τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 
καὶ τοὺς Οἴκους του. Τὰ ὁποῖα ἐγράφησαν ἐνταῦθα, παρὰ 
τοῦ ἐλαχίστου Ἀβερκίου Ἱεροδιακόνου, Διονυσιάτου, ὅπου 
καὶ ἀσκοῦντος, ἐπὶ Ἡγουμενίας τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν, 
Εὐλογίου, Ἱερομονάχου. Καὶ ἀφιεροῦται εἰς τὸν Ναὸν τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου, εὑρισκό-
μενος εἰς τὸ Μετό-
χιον τῆς Κασσάνδρας, 
Κτῆμα καὶ αὐτὸ τοῦ 
τιμίου Προδρόμου, καὶ 
τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου 
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, 
καὶ μηδεὶς τολμήσει                 
κώδ. 880, πφ. Βα

νὰ τὸ ἀποξενόσῃ 

διότι θὲ νὰ ἔχει ἀντί-
δικον τὸν Πρόδρομον, 
καὶ πάντας τοὺς ἁγί-
ους. Σωτηρίῳ ἔτος 

1 .  Το ίδιο επαναλαμβάνεται και στην επόμενη σελίδα του 
φύλλου (φ. 24β).

(sic) αωνβ΄ [1852], Ἀπριλίου ιε΄.
Μεταγγίτσι
α) Αφιέρωση χειρογράφου στο μετόχι του Μύλου, το 

επονομαζόμενο Μεταγγίτσι, το έτος 1889, β) θάνατος 
τεσσάρων μοναχών στο εν λόγω μετόχι και γ) αφιέρωση 
ενός δεύτερου χειρογράφου στον εκεί ναό της Αγίας                               

     κώδ. 847, σ. 1

Κυριακής. 
κώδ. 847, σ. 1:  1889 » Εἰδοποίησις » … Ὅθεν πρὸς 

γνώσιν πάντων. » Ἀφιεροῦται, ἐν τῷ Προμηούχῳ (sic) 
Μετοχίῳ μας τοῦ Μίλου, τῷ ἐπονομαζωμένῳ Μεταγγί-
τζι, ὑπὸ τὴν Κατοχὴν δὲ ἔσεται, τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, 
τοῦ ἐν Ἄθῳ, Ἁγίου Διονυσίου: Καὶ ἀντεγράφθη ὑπό-
τινος, τέκνου, τοῦ ἰδίου Ι. Κοινοβίου, (ἐν ἔτει (αωπθ΄) 
[1889] ἔῤῥωσθε οἱ ἐντιγχάνοντες.

κώδ. 859, σ. 588 (βλ. Δεβελίκια).
κώδ. 902, σ. 37:  Εὔχεσθε οἱ ἀναγινώσκοντες καὶ 

ὑπέρ τοῦ κοπιάσα-
ντος καὶ γράψα-
ντος ἁμαρτωλοῦ. 
Ἀφιέρωται εἰς τὸ 
παρεκκλήσιον τῆς 
Ἁγίας Κυριακής, εἰς 
Μεταγκίτζη, μηδεὶς 
τολμίσει ἀποξενώ-
σαι αὐτό, ὅτι ἀφιέρωμα ἐστί. Εἴληφε τέλος τῇ 13: Ιανου-
α(ρίου):                                      κώδ. 902, σ. 37

1864: διὰ χειρὸς Γρηγορίου μοναχοὺ Διονυσιάτου.
Πιάβιτσα (σημ. Στάγειρα)
Μνημονεύεται το παλιό ομώνυμο χωριό, το οποίο 

εγκαταλείφθηκε κάποτε (β΄ μισό 17ου αι.) από τους 
κατοίκους του, που μετακινήθηκαν στους γειτονικούς 
οικισμούς και κυρίως στη Στρατονίκη, πιθανότατα 
εξαιτίας της παρακμής των μεταλλείων στην περιοχή· 
στη θέση του παραμένει μόνο ο ναός του Αγίου Αθα-
νασίου. Από αυτό, σύμφωνα με το σημείωμα, κατάγο-
νταν, αλλά κατοικούσαν ήδη στον Ίσβορο, δύο από 
τους νεότερους κτήτορες της Μονής Διονυσίου, οι 
οποίοι χρηματοδότησαν το χτίσιμο του «δοχείου» (= 
αποθήκης τροφίμων) κατά την εκτεταμένη ανακαίνι-
ση της εν λόγω μονής στα μέσα περίπου του 16ου αι.                                                                           
κώδ. 625, φ. 255α
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*  *  *

κώδ. 625, φφ. 254α-255α:  Περὶ τῶν κτητορικῶν 
ὀνομάτων, ὧν μνημονεύομεν. … λάζαρος δὲ καὶ μπό-
ιος ἀδελφοὶ ἦσαν ἀπὸ χώραν λεγομένην πιάβιτζαν· 
κατῴκουν δὲ εἰς τὸν ἴσβορον· αὐτοὶ γοῦν ἔκτισαν τὸ 
δοχεῖον· …

Πολύγυρος (βλ. Αμαριανά)
Σιδηροκαύσια
Απλή αναφορά σε κάτοικο των Σιδηροκαυσίων, ο 

οποίος συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε άλλα ονόματα 
δωρητών της Μονής Διονυσίου, που καταγράφονται 
στο εσωτερικό του δευτέρου καλύμματος της στάχω-
σης του χειρογράφου.

κώδ. 546, εσωτ. β΄ καλ.:  Σιδεροκαύσια Ἰωάννης.
Συκιά
α) Αφιέρωση, που συνοδεύεται και αυτή από τις 

γνωστές κατάρες, μιας χειρόγραφης λειτουργικής 

Φυλλάδας στο 
ναό του Αγίου 
Τρύφωνα στο 
μετόχι της Συ-
κιάς («Ἀμπελι-
κή») και β) θά-
νατος εκεί πέντε 
Δ ι ο ν υ σ ι α τ ώ ν 
μοναχών και 
μιας μοναχής.

κώδ. 819, φ. 69β:  Ἡ παροῦσα χειρογραφθεῖσα Φιλλὰς 
(ἤτι φιλλάδιον) ἀφιεροῦται εἰς τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυ-
ρον Τρύφωνα, τὴν ἐν Συκιᾷ Ἀμπελικὴν Διονυσιάτικην, καὶ 
ὅποιος (ἀπο) τολμήσει νὰ τὸ ἀποξενώσι, νὰ ἔχει ταῖς ἀραῖς 
τῶν Ἁγίων Πατέρων. αωοα΄ [1871], Μαΐου κ΄, ἐν Καρεᾷ.                                                                                                      
κώδ. 819, φ. 69β

κώδ. 859, σ. 588 (βλ. Δεβελίκια).

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 χώ-
ρου. Πέρα από το περιορισμένο εμβαδόν της η αίθουσα έχει στο μέσον της μια μεγάλων διαστάσε-
ων 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 εξυπηρετεί 
για τα μαθήματα (πρόβες) των πολυπληθών τμημάτων  (χορευτικών και χορωδίας), γιατί  αναγκάζο-
νται 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 χρη-

σιμοποιείται 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 συ-
γκοινωνίας.

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 γρήγορα 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.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Τρίτη δημοσίευση
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ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. Αρχαιολόγος

Στὶς 23 Αὐγούστου 2014, μετὰ μακρὰ ἀσθένια, 
ἀπεβίωσε στὸ Παρίσι ὁ λαμπρὸς βυζαντινολόγος 
καὶ ἀκούραστος μελετητὴς τῆς Χαλκιδικῆς τῶν 
Μέσων Χρόνων, Ζὰκ Λεφόρ (Jacques Lefort).

Γεννήθηκε τὸ 1939 καὶ ἀπὸ τὸ 1959 μελε-
τοῦσε τὴν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου ἔχοντας δι-
δάσκαλό του τὸν μεγάλο βυζαντινολόγο Πὼλ 
Λεμέρλ (Paul Lemerle). Οἱ μελέτες του γιὰ τὴν 
Οἰκονομία, τὴνΔημογραφία καὶ τὴν Ἀγροτικὴ 
Κοινωνία, τὴν Ἱστορικὴ Γεωγραφία, τὴν Μεσαι-
ωνικὴ Ὕπαιθρο καὶ τὰ Ἀρχεῖα τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
σημάδεψαν μιὰ γενιὰ Ἱστορικῶν.

Διευθυντὴς Σπουδῶν στὴν École Pratiquee 
des Hautes Études (IVe section) καὶ ἀπὸ τὸ 1989 
εἶχε τὴν διεύθυνση τῶν «Ἀρχείων τοῦ Ἄθω» 
(Archives de l’Athos), ὅπου διαδέχθηκε τὸν δά-
σκαλό του Πὼλ Λεμέρλ.

Ἄν καὶ ἡ προσφορά του στὴν ἔρευνα καὶ γνω-
ριμία τῆς βυζαντινῆς Χαλκιδικῆς εἶναι μεγάλη 
καὶ ἄρχισε τὸ 1973, τὸ ἔργο του εἶναι ἐλάχιστα 
γνωστὸ στοὺς Χαλκιδικιῶτες. Ὡς μνημόσυνο 
τοῦ σοφοῦ ἀνδρὸς καὶ φίλου τῆς Χαλκιδικῆς, 
παραθέτω ἕναν κατάλογο τῶν κυριωτέρων με-
λετῶν του ποὺ ἀφοροῦν τὴν Χαλκιδική.

- Actes d’ Esphigménou, Παρίσι 1973.
-»De Bolbos à la plaine du Diable, recherche 

topographique en Chalcidique byzantine», 
Travaux et Mémoires, τ, 7 (1979), σ. 465-489, 
(ἀφορᾶ τὸ Καραμάνι καὶ τὸν Καλόκαμπο τῆς 

Καλαμαριᾶς).
- Villages de Macédoine, 1. La Chalcidique 

Occidentale, Παρίσι 1982, (ἀφορᾶ τὴν Καλαμα-
ριά, τὸν Πολύγυρο καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀνθε-
μοῦντος).

- Actes d’ Iviron, τ. 1, Παρίσι 1985, τ. 2 (1990), 
τ. 3 (1994), τ. 4 (1995). (Σὲ συνεργασία μὲ 
τούς, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, H. 
Métrévéli).

-»Une exploitation de taille moyenne au 
XIIIe siècle en Chalcidique», Ἀφιέρωμα στὸν 
Νῖκο Σβορῶνο, τ. 1, Ρέθυμνο 1986, σ. 362-372, 
(ἀφορᾶ κυρίως τὴν περιοχὴ τῆς Ὁρμύλιας).

-Actes de Vatopédi, τ. 1, Παρίσι 2001, τ. 2 
(2006), τ. 3 (ὑπὸ ἐκτύπωση), (Σὲ συνεργασία 
μὲ τούς, J. Bompaire, V. Kravari, Ch. Giros, K. 
Smyrlis).

Ἡ ταφή του ἔγινε τὴν 28η Αὐγούστου 2014, 
στὸν γενέθλιο τόπο του, τὴν Λαλεριὰ (Lalleyriat) 
τοῦ ὄρους Γιούρα (Jura), κοντὰ στὰ Γαλλο - 
Ἑλβετικὰ σύνορα. 

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ φίλου τῆς Χαλκιδικῆς, 
Ζάκ Λεφόρ.

Τὸ 1982 (14 - 16 Μαΐου) ἔγινε ἕνα διεθνὲς 
Βυζαντινολογικὸ Συμπόσιο στό «Ντάμπαρτον 
Ὄουξ», (στὴν Οὐάσιγκτων D.C.), μὲ θέμα «Συ-
νέχεια καὶ ἀλλαγὲς στὸ ὕστερο Βυζάντιο καὶ 
τὴν πρώϊμη Ὀθωμανικὴ κοινωνία». Ἡ ὁμάδα 
τῶν Βυζαντινῶν Σπουδῶν, στὴν ὁποία συμμε-

τεῖχε καὶ ὁ Ζὰκ Λεφόρ, φω-
τογραφήθηκε ἀναμνηστικῶς. 
Ὁ κ. Jean-Claude Cheynet εἶχε 
τὴν καλωσύνη νὰ ταυτίσει τὰ 
πρόσωπα χάριν τοῦ Παγχαλκι-
δικοῦ Λόγου, καὶ εἰκονίζονται 
οἱ ἑξῆς:

Ὄρθιοι στὴν πίσω σειρά, ἀπὸ 
ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά: Jacques 
Lefort, Ronald Jennings, Halil 
Inalcik, John Haldon, Angeliki E. 
Laiou, Professor Speros Vryonis, 
Jr., Aleksandr Kazhdan, Vasilis 
Dimitriadis, Peter Topping. Κα-
θήμενοι στὴν πρώτη σειρά, ἀπὸ 
ἀριστερά: Heath Lowry καὶ 
Anthony Bryer, διευθυντὲς τοῦ 
Συμποσίου.

ΖΑΚ  ΛΕΦΟΡ (1939 - 2014) 
ἕνας ἐρευνητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Χαλκιδικῆς
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ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 20ο

ΤΟ ΞΕΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΑΥΓΟΛΟΥΠΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός & Ιστορικός

Στην ιστορία του ανθρώπου διακρίνονται 
µοτίβα, δηλαδή πλαίσια που τα όριά τους χαράσσονται 
από την αµετάβλητη -καθώς φαίνεται- ουσία της ανθρώ-
πινης φύσης και εντός των ορίων αυτών παρατηρούµε 
να ξεδιπλώνεται συνήθως η ηθική κινησιολογία των αν-
θρώπων, εφόσον το πεδίο ορισµού -δηλαδή το εύρος 
των κινήτρων- κείται µάλλον στον ίδιο εδαφιαίο άξονα.  
Έτσι, συγκεκριµένα µοτίβα–κοινοί τόποι διακρίνονται 
σε ιστορίες και καταστάσεις διαµέσου των αιώνων που 
επαναλαµβάνονται µε διαφορετικά κάθε φορά πρόσω-
πα να διαδραµατίζουν την ίδια ιστορία, ακολουθώντας 
στην πορεία τους, χωρίς να το γνωρίζουν, τα ίχνη των 
προσώπων που πέρασαν από την 
ίδια σκηνή για το ίδιο έργο πριν 
από αυτούς1.     

Στην αρχαία ελληνική γραµµα-
τεία βρίσκουµε αρκετούς κοινούς 
τόπους ως πεδία δράσεως διαφο-
ρετικών πρωταγωνιστών, ενώ κά-
ποιοι από αυτούς τους κοινούς 
τόπους διασταυρώνονται µε πα-
ρόµοιους από άλλες µυθολογί-
ες και παραδόσεις (π.χ. Παλαιά 
∆ιαθήκη) ή συνεχίζονται µεταλ-
λαγµένοι (π.χ. στη βυζαντινή 
γραµµατεία). Ένα τέτοιο µοτί-
βο που εντοπίζεται στη µυθολο-
γία του ιβοριανού κόσµου που 
δηµιούργησε ο συγγραφέας ηρω-
ικής φαντασίας Robert E. Howard 
και η διασταύρωσή του µε τα πα-
ρόµοιά του θα παρουσιαστούν 
κάτωθι2. Πρόκειται για τον κοι-
νό τόπο της αναπόδραστης εξόφλησης του χρέους που 
δηµιουργείται από τη συνδιαλλαγή µε το σκοτάδι, το 
τίµηµα του «ξυπνήµατος του δράκου».   Μια πρώτη πε-
ριγραφή αυτού του τόπου βρίσκεται στο διήγηµα The 
Black Stranger, όπου ο «Μαύρος Άγνωστος», η εκδικη-
τική εβένινη γιγαντιαία αυτή φιγούρα,  κυνηγά και τε-
λικά προφταίνει τον κόµη Βαλένσο στο οχυρό του στην 
ακτή της χώρας των Πικτών. Παρ’ όλες τις προσπάθειες 
του κόµη να χαθούν τα ίχνη του και να αποφύγει αυτή 
τη µοιραία συνάντηση, ξεπληρώνει µε το θάνατό του το 
αναπόφευκτο απότοκο της πρότερης ανάµιξής του µε 
σκοτεινές µαγικές δυνάµεις στην αναζήτηση για πλού-
το και ισχύ µέσα στην βασιλική αυλή της πατρίδας του, 
Ζινγκάρας3.  Μια ακόµα ιστορία που αναδεικνύει το 
ίδιο µοτίβο συνδιαλλαγής και τελικής τιµωρίας είναι η 
«Shadows in Zamboula» του Robert Howard και πάλι4. 
Σε αυτήν την ιστορία ο πανδοχέας της πόλης Ζαµπούλα 

Aram Baksh, είχε κάνει µια συµφωνία µε τους νταρφα-
ριανούς κανιβάλους δούλους, που τα αφεντικά της πό-
λης αφήνουν να γυρνάνε τη νύχτα στους δρόµους ελεύ-
θεροι και να αρπάζουν όποιον άτυχο βρούνε, προσέφερε 
σε πελάτες του για διανυκτέρευση ένα δωµάτιο που, αν 
και κλείδωνε µε σύρτη από µέσα, µπορούσε να ανοίξει 
και από έξω… Έτσι παρέδιδε τους ανυποψίαστους πε-
λάτες του, ενώ αυτοί κοιµόντουσαν, στους κανιβάλους 
που καραδοκούσαν έξω. Aυτοί, µε τη σειρά τους, του 
επέστρεφαν µερίδιο από τα αντικείµενα των θυµάτων. 
Οι νταρφαριανοί κανίβαλοι του Howard εκφράζουν το 
ζωώδες εκείνο υπόστρωµα της ανθρώπινης φύσης που, 

όταν ανέγγιχτο από τον πολι-
τισµό και την πνευµατική ανθρώ-
πινη εξέλιξη αφήνεται «από τους 
άρχοντες της πόλης» να επιτη-
ρεί την τροµακτική ησυχία στους 
δρόµους της, αποκαλύπτει όλα τα 
ταπεινότερα ένστικτα του αφώτι-
στου ανθρώπου -το δολοφονικό 
χάος που συνεχίζει να κουβαλάει. 
Έρχεται η ώρα όµως που ο πανδο-
χέας της Ζαµπούλα θα ταϊστεί και 
ο ίδιος στους κανιβάλους µε τους 
οποίους «έκανε δουλειές».

Ένα ακόµη περιστατικό που πα-
ρουσιάζει αυτό το µοτίβο ανιχνεύ-
εται στην ελληνική µυθολογία και 
είναι ο όγδοος άθλος του Ηρα-
κλή. Η αποστολή του -σε όλους 
τους άθλους του και τις ιστορίες 
που τον περιβάλλουν- ελευθερω-
τή του ανθρώπου από τις αρχέγο-

νες δυνάµεις, Ηρακλή, ήταν να φέρει στον Ευρυσθέα τα 
άλογα του βασιλιά των Βιστόνων, ∆ιοµήδη. Τα άλογα 
αυτά ήταν ανθρωποφάγα, καθώς ο αφέντης τους ∆ιοµή-
δης -γιος του Άρη5- τα τάιζε µε δυστυχείς ξένους που 
τύχαινε να περάσουν από τη γη του ή µε άτυχους ναυ-
αγούς που ξεβράζονταν στις ακτές του θρακικού βασί-
λειού του.  Στην Άλκηστη ο Ευριπίδης (στίχοι 494 και 
496) βάζει τον χορό των γερόντων των Φερών να πε-
ριγράφει τα άλογα του ∆ιοµήδη στον Ηρακλή:   ἀλλ᾽ 
ἄνδρας ἀρταµοῦσι λαιψηραῖς γνάθοις. […] φάτνας ἴδοις 
ἂν αἵµασιν πεφυρµένας.  «Με τα γρήγορα στόµατά τους 
πετσοκόβουν τους θνητούς- Θα δεις τις φάτνες τους µ’ 
αίµατα ανακατωµένες»6  Ο Ηρακλής νικά το στρατό του 
∆ιοµήδη7, αλλά τα ανθρωποφάγα άλογα κατασπαράσ-
σουν το φίλο του Άβδηρο που τα φρουρούσε. 

Ακολούθως, ο Ηρακλής, τιµώντας τη µνήµη του φί-
λου του, ιδρύει τα Άβδηρα8 στη βιστωνική ακτή και πα-
ραδίδει το ∆ιοµήδη ως βορά στα ίδια του τα θηριώδη 

Ο Ηρακλής αιχµαλωτίζει το άλογο του ∆ιοµή-
δη ενώ αυτό κρατάει στο στόµα του τον άτυχο 

Άβδηρο Λεπτοµέρεια από µελανόµορφη κύλικα 
520 π.Χ., Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Ερµιτάζ. 



17

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος του Παγχαλκιδικού Συλλόγου

εκθρέµµατα –όπως γράφει καταληκτικώς ο ∆ιόδωρος ο 
Σικελιώτης (∆.15.3): «ταῖς τοῦ παρανοµεῖν διδάξαντος 
σαρξὶν ἐκπληρώσας τὴν ἔνδειαν τῶν ζῴων»

Παροµοίου σκηνικού είναι και η ιστορία µε την τιµω-
ρία του ληστή Σκίρωνα από τον ήρωα Θησέα στην εκ-
καθαριστική πορεία του από την Τροιζήνα στην Αθή-
να. Ο ήρωας ρίχνει τον κακούργο από το γκρεµό, όπως 
εκείνος έριχνε αιφνιδιαστικά τους δύστυχους διαβάτες, 
αφού τους υποχρέωνε να του πλύνουν τα πόδια. Στη 
βάση του γκρεµού ένα αποµεινάρι προκατακλυσµιαί-
ων εποχών, µια  τεράστια θαλάσσια χελώνα πρωτόγο-
νης αγριότητας, κατασπάραξε τον «συνεργό» της Σκί-
ρωνα όπως κατασπάρασσε και τους διαβάτες που αυτός 
της «τάιζε».9

Σε όλες αυτές τις ιστορίες εµφανίζεται το κοινό µοτί-
βο, το οποίο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 26.52 ο Χρι-
στός εκφράζει προειδοποιητικά:  «πάντες γὰρ οἱ λαβό-
ντες µάχαιραν ἐν µαχαίρῃ ἀπολοῦνται».  ∆ηλαδή, αυτοί 
που συνδιαλέγονται µε τα ζωώδη υποστρωµατικά στοι-
χεία της ανθρώπινης φύσης αναπόφευκτα θα γίνουν 
βορά των χαοτικών δυνάµεων που οι ίδιοι έχουν ξεθη-
καρώσει ή ανακαλέσει στην επιφάνεια. Έτσι φαίνεται να 
συµβαίνει στις διασταυρώσεις των ιστοριών και στην 
τοµή της προεκτεταµένης τους δέσµης µε την ευθεία της 
πραγµατικότητάς µας.

1 Για τους κοινούς τόπους – µοτίβα των µύθων βλέπε το κεφάλαιο 
της Άλκης Κυριακίδου–Νέστορος «Ανάλυση των στοιχείων που απαρ-

τίζουν ένα µύθο», σ. 83-99 στο Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών 
Τόµος 1: Εισαγωγή στο µύθο, Αθήνα 1986. 

2 Ο ιβοριανός κόσµος, µέσα στον οποίο εξελίσσονται οι ιστορίες 
που περιλαµβάνουν τον Κόναν τον Βάρβαρο περιέχει πολλά στοιχεία 
της αρχαιοελληνικής και βορειοευρωπαϊκής (κέλτικης και νορβηγικής) 
µυθολογίας και ιστορίας αναµεµειγµένα µε έναν ιδιαίτερο και γόνιµο 
για τις ιστορίες που γεννιούνται µέσα σε αυτόν τρόπο, χωρίς να είναι, 
δηλαδή, ένα απλό συµπίληµά τους. Για να συντεθεί µε επιτυχία ένα τέ-
τοιο «µπέρδεµα» διαφορετικών ιστοριών χρειάζεται σίγουρα βαθιά 
γνώση των επιµέρους συστατικών του, γνώση που φαίνεται να κατεί-
χε ο Robert E. Howard. 

3 Robert E. Howard The Black Stranger and other American Tales, 
University of Nebraska Press, Lincoln 2005, σελ. 26 και 52-53. 

4 http://gutenberg.net.au/ebooks06/0600791h.html
5 Ο Άρης αποτελεί έναν κλασικό γεννήτορα τυρρανικών δυ-

νάµεων αρχέγονων εποχών που παραπέµπουν στο χάος και την προ-
εξηµερωµένη γη- όπως για παράδειγµα ο ∆ράκος της Θήβας που σκό-
τωσε ο Κάδµος, ο Λύκος της Λιβύης, ο Φόβος και ο ∆είµος. 

6 Μετάφραση Θεοδώρου Μαυρόπουλου, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονί-
κη 2007.

7 Απολλόδωρος: Βιβλιοθήκη Β.V.8. Στρατήγηµα διάρρηξης ανα-
χωµάτων και κατάκλυση βιστωνικής πεδιάδας: Στράβωνας Ζ43(44). 

8 Φιλόστρατος ο Πρεσβύτερος Εικόνες ΙΙ.25. Η  ίδρυση της πόλης των 
Αβδήρων στην αφιλόξενη θρακική ακτή, εκτός από το γεγονός της νίκης 
του Ηρακλή απέναντι στις χαοτικά στοιχεία της βιστωνικής ενδοχώρας 
που κατά τον ιδρυτικό θρύλο απαθανατίζει, αποτελεί και η ίδια µια νικηφό-
ρα εισχώρηση των δυνάµεων της τάξης στην αδούλευτη γη της Θράκης. 

9 Απολλόδωρος βιβλιοθήκης επιτοµή Ι.2-3, ∆ιόδωρος Σικελιώτης 
Ιστορική Βιβλιοθήκη ∆.59.4, Πλούταρχος Παράλληλοι βίοι: Θησεύς 10, 
Παυσανίας Ελλάδος περιήγησις: Αττικά 44.8, Στράβωνας Γεωγραφικά 
Θ’.391, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τόµος Β’ Εκδοτική Αθηνών, Αθή-
να 1971, σ 144.

*  *  *

Ο αείμνηστος αντιστράτηγος του ελληνικού 
στρατού Πετροκερασιώτης Βασίλειος Ι. Ιωαννίδης είχε 
εισαχθεί το 1903 στη Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου των Αθηνών. Ήταν ο πρώτος φοιτητής του χωριού. 
Όταν την επόμενη χρονιά το 1904 βρισκόταν για θερινές 
διακοπές στην ιδιαίτερή του πατρίδα τα Πετροκέρασα 
(τότε Ραβνά), αιχμαλωτίσθηκε από ληστρική συμμορία 
που τρομοκρατούσε την περιοχή, μαζί με το θείο του Μι-
χάλη Νανάκο, αδερφό της μητέρας του, γνωστό προύχο-
ντα του χωριού με τον τίτλο τσιορμπατζής.

Την περιπέτεια της αιχμαλωσίας εκείνης μου διηγή-
θηκε, όταν ζούσε ο νεότερος αδερφός του στρατηγού, 
Σωτήρης Ιωαννίδης. Είχα όμως τη τύχη φυλλομετρώντας 
τα ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ να βρω την ιστορία 

αυτή δημοσιευμένη με όλες τις λεπτομέρειες από τον ίδιο 
το στρατηγό, την οποία και μεταφέρω αυτούσια.

«Το έτος 1904 και μήνα Ιούλιον εις ηλικίαν 19 ετών, 
ήμην φοιτητής πρωτοετής των Μαθηματικών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, λόγω δε των διακοπών ευρισκόμην 
εις το χωρίον μου Ραβνά (Πετροκέρασα ήδη) Χαλκιδι-
κής. Την 17ην Ιουλίου εξήλθον εις κυνήγιον εις την θέσιν 
«Παναγιά» περί τα 2 χιλιόμετρα δυτικώς του χωρίου, ότε 
αιφνιδίως έπεσα αιχμάλωτος εις χείρας ληστρικής συμ-
μορίας, ερχόμενης εκ της κατευθύνσεως του Ζαγκλιβε-
ρίου και η οποία είχεν αιχμαλωτίσει προ ολίγου τον εκ 
του ιδίου χωριού Ραβνά καταγόμενον Μιχάλην Νανά-
κον, θείον μου εκ μητρός. Λόγω της εξαιρετικής αγριό-
τητος του αρχηγού της συμμορίας, ήτις ήτο γνωστή εις 

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ  ΛΗΣΤΩΝ

Ο τότε φοιτητής Βασ. Ιωαννίδης (1885 – 1972), μετέπειτα αντιστράτηγος του ελληνικού στρα-
τού και ο τσιορμπατζής Μιχαήλ Αθαν. Νανάκος (1842 – 1917).
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όλην την Χαλκιδικήν ως εκ των πολλών βασάνων εις τα 
οποία είχεν υποβάλει προ ημών άλλους αιχμαλώτους, 
μεταξύ των οποίων και τον ιατρόν Κοτρόζον, ο  οποί-
ος παρεφρόνησε μετά την απόλυσίν του, η συγκίνησις 
μεταξύ των οικείων μας ήτο μεγίστη, επιτεινομένη μά-
λιστα εκ του γεγονότος ότι η συμμορία αύτη, από πολ-
λών ετών δρώσα, ήτο ασύλληπτος χάρις εις την αρίστην 
γνώσιν του εδάφους, ήν είχεν ο αρχηγός της και εις τας 
ληστρικάς του ικανότητας. Θεωρώ σκόπιμον να παρα-
θέσω κατάλογον ονομαστικόν της συμμορίας με τα λη-
στρικά των ονόματα.

1. Τρομάρας εκ Κρήτης, αρχηγός συμμορίας.
2. Ζαρκάδας εξ Αθύτου Χαλκιδικής, υπαρχηγός.
3. Παλαβρέκας εκ Λιαρίγκοβας, συμμορίτης.
4. Λάμπρος εκ Κρήτης, συμμορίτης.
5. Χατζής εκ Μάνης, συμμορίτης.
6. Τσέλιος εκ Βόλου, συμμορίτης.
7. Μπόμπο εξ Αλβανίας, συμμο-

ρίτης.
Εκ των μελών της συμμορίας ο υπ’ 

αριθμ. 1 και υπ’ αριθμ. 5 ήσαν μεταξύ 
52 και 55 ετών, οι λοιποί από 25 – 28 
ετών, πλην του Μπόμπο, όστις ήτο 20 
ετών, πιθανώς μαθητευόμενος ληστής 
και μη γνωρίζων ούτε λέξιν ελληνικά.

Η συμμορία εφαίνετο πειθαρχού-
σα, τυφλοίς όμμασιν, εις τον αρχηγόν, 
όστις επεβάλλετο εις πάντας σχεδόν 
σκαιότατα και σατραπικώς, εξαιρέσει 
μόνον του συμμορίτου Τσέλιου, όστις 
ήτο ατίθασος και ανυπότακτος χαρα-
κτήρ και εις τον οποίον αι απειλαί του 
Τρομάρα δεν εύρισκον θέσιν, δι’ ο και 
απέναντί του εφέρετο μαλακά, ενώ επί των άλλων η 
συμπεριφορά του ήτο σχεδόν υβριστική προκαλούσα 
συχνάκις τον οίκτο ημών των αιχμαλώτων. Πλην των 
ανωτέρω ιδιοτήτων του ο Τρομάρας είχε και προσόντα, 
ούτως ειπείν, ληστρικά, απαραίτητα δια τον αρχηγό μιας 
συμμορίας ληστών· ήτο ζωηρός, τολμηρός, ταχύτατος 
εις τους πόδας και μεγάλης αντοχής, μη αισθανόμενος 
οίκτον δια τους αιχμαλώτους του και επί πλέον τέλειος 
γνώστης της τοπογραφίας της Χαλκιδικής.

Ως  ήτο φυσικό η αιχμαλωσία μας δεν έμεινε άνευ 
αντιδράσεως εκ μέρους της τουρκικής τότε κυβερνή-
σεως· εν ακαρεί τουρκικά στρατιωτικά αποσπάσματα 
ετέθησαν εις κίνησιν προς πολλάς διευθύνσεις. Το σύ-
νολον των αποσπασμάτων ήτο δυνάμεως δυο Ταγμά-
των Πεζικού και μιας Ίλης Ιππικού, υπαγόμενα υπό την 
διοίκησιν του τότε αντισυνταγματάρχου του Μηχανι-
κού Φάϊκ μπέη, τον οποίον κατόπιν μετά 9 έτη,  κατά 
το 1912, τον είδον, στρατηγόν πλέον, αιχμάλωτον εις 
τα Ιωάννινα και τον οποίον ατυχώς δεν μοι επετράπη 
υπό του αρχηγού της συνοδείας αιχμαλώτων, αγνώ-
στου μοι Έλληνος ταγματάρχου, να χαιρετήσω. Εκεί-
νην την εποχήν ήμην ανθυπίλαρχος. 

Πάσαι αι προσπάθειαι του τουρκικού στρατού και  ο 

ζήλος του αντισυνταγματάρχου Φαϊκ προς απελευθέρω-
σίν μας, εις ουδέν ωφέλησαν. Ο Τρομάρας είχεν λημέρια 
ασφαλή εντός του λίαν πυκνού δάσους Σούγλιανη και 
δεν ήτο εύκολον να ανακαλυφθή. Εν τω μεταξύ ο πατήρ 
μου κατέφυγεν εις το ελληνικόν Προξενείον Θεσσαλονί-
κης εκλιπαρών την απολύτρωσίν μου, καθ’ όσον ο Τρο-
μάρας δια επιστολής του εζήτει 1000 λίρας τουρκικάς δι’ 
εμέ και 5000 από την γυναίκα του θείου μου.

Από το προξενείον τότε(Πρόξενος Κορομηλάς) εις ο 
ήσαν πολύ γνωσταί αι ληστείαι του Τρομάρα διετάχθη ο 
εκ Βαρβάρας της Χαλκιδικής οπλαρχηγός Αθανάσιος Μι-
νόπουλος να εύρη το καταφύγιον των ληστών και να μας 
ελευθερώσει με τον τρόπον και τα μέσα τα οποία ο ίδιος 
εγνώριζε. Η διαταγή ήτις τω εδόθη από τον διευθύνοντα 

τότε τον ανταρτικόν αγώνα λοχαγόν του 
Μηχανικού κ. Κάκκαβον(Ζώην), νυν 
υποστράτηγον, ήτο να εξοντωθεί πάση 
θυσία ο Τρομάρας και η συμμορία του. Εκ 
των υστέρων έχω τη γνώμη ότι καταλλη-
λοτέρα εκλογή δεν ήτο δυνατόν να γίνει. 
Ουδείς άλλος αρχηγός, πλήν του Μινό-
πουλου, ηδύνατο να μας ανακαλύψει και 
να μας ελευθερώσει  με το αζημίωτον, 
όπως εγένετο. Τότε δεν εγνώριζον τον 
τρόπο και τα μέσα που έθεσεν εις ενέρ-
γειαν δια να φθάσει εως το κρησφύγετο 
των ληστών και να μας απολυτρώσει εφ’ 
όσον ήμην αιχμάλωτος, ήδη όμως κα-
τόπιν της συναντήσεώς μας δεν θεωρώ 
άσκοπον να τα εκθέσω.

Το πρώτον μέτρον ήτο να ζητή-
σει από τον Πρόξενο Κορομηλάν ένα 
γράμμα απευθυνόμενον προσωπικώς 

προς τον Τρομάραν ηπίου ύφους και οιονεί συμβου-
λευτικού. Τον συνεβούλευσε να παύσει το ληστρικόν 
επάγγελμα και να δεχθεί την αρχηγίαν ενός ανταρτι-
κού και όχι ληστρικού σώματος κλπ. Το γράμμα τούτο 
εδόθη εσφραγισμένον με την σφραγίδα του Προξενεί-
ου. Αμέσως κατόπιν ο Μινόπουλος μετέβη νύκτωρ εις 
το χωριό μου Πετροκέρασα και συνήντησε τον Στέργι-
ον Μπασιούρην, ο οποίος ήτο ημιονυγός, μεταφέρων 
τον αιχμαλωτισθέντα θείον μου Μιχάλην Νανάκον 
επί του ημιόνου του μη δυνάμενον να οδοιπορεί πεζή 
λόγω της ηλικίας του (ήτο ήδη 60 ετών) και της παχυ-
σαρκίας του, παρά του οποίου (ημιονηγού) επληροφο-
ρήθει, ότι ο πρώτοςσταθμός, όπου έφθασεν η συμμο-
ρία, ήτο η Λιαρίγκοβα, δύο ώρας πριν χαράξει. Εις το 
σημείον εκείνο, 200 μέτρα περίπου έξωθι του χωρίου, 
αφέθη ελεύθερος και ο ημιονηγός και το ζώον του. Ο 
Μινόπουλος εν συνεχεία κατόπιν της ανωτέρω πληρο-
φορίας μετέβη (νύκτωρ πάντοτε) εις Λιαρίγκοβαν και 
συνεσκέφθη με τον Κώτσον Μήτσιον, όστις ήτο πρά-
κτωρ των ανταρτικών σωμάτων, κάτοικος Λιαρίγκο-
βας. Ο ρηθείς πράκτωρ υπέδειξεν ως ύποπτον πρόσω-
πον τον εγχώριόν του Μπάρμπα Στέργιον Μυλωνά, 
όστις συλληφθείς, κατόπιν απειλής ότι θα φονευθεί, 

Ο οπλαρχηγός Αθ. Μινόπουλος
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αν δεν μαρτυρήσει την αλήθειαν, ωμολόγησε ότι οι λη-
στές επήραν τον δρόμον προς Βαρβάραν.

Μεταβάς εις Βαρβάραν συνήντησε έτερον πράκτο-
ρα ανταρτών, τον Ντούβελο, ο οποίος υπέδειξεν ως 
ύποπτον τον παντοπώλην Λεωνίδα, ο οποίος κατόπιν 
απειλών ηναγκάσθη να υποδείξει ως τελευταίον τον 
ποιμένα Λέχον εκ Βαρβάρας, όστις ελάμβανε τα τρό-
φιμα δια τους ληστάς από τον ανωτέρω παντοπώλην 
και εντός ενός λάκκου, όπου τα μετέφερε, επήγαινον 
δυο λησταί και τα παρελάμβανον.

Μετά την εξακρίβωσιν αυτήν, ο Μινόπουλος συνο-
δευόμενος και από δυο ανταρτών ευρρώστου σωματικής 
διαπλάσεως και κατ’ εξοχήν τολμηρών, του Ζάχου Κα-
ραπλιά εκ Γαλατίστης και του Τριανταφύλλου Τριανταφ. 
Από το Μόδη, μετέβησαν εις το υποδειχθέν υπό του ποι-
μένος Λέχου σημείον, όπου μετ’ ολίγον κατέφθασαν και 
οι δυο συμμορίται προς παραλαβήν των τροφίμων. Κατά 
καλήν τύχην ήσαν οι συμμορίται Τσέλιος και Λάμπρος.

Κατ’ αρχάς είχαν αιφνιδιασθεί, και συνήλθον αμέσως 
μετά την σύντομον συνομιλίαν που είχον με τον Μινόπου-
λον. Τους υπέδειξεν ότι ο δρόμος που επήραν δεν είναι ο 
δρόμος της τιμής και τελικώς συνεφώνησαν ότι πρέπει να 
ευρεθεί τρόπος να απαλλαγούν του Τρομάρα. Μεθ’ ο κα-
τηυθύνθησαν εις το λημέρι της συμμορίας οι δυο λησταί 
και ο Μινόπουλος , των δυο άλλων ανταρτών, Ζάχου και 
Τριανταφύλλου, παρακολουθούντων κάπως μακρόθεν. 
Ενώπιον των ληστών ενεφανίσθει μόνον ο Μινόπουλος, 
ενώ οι δυο αντάρται, Ζάχος και Τριανταφύλλου, ήσαν 
οπλισμένοι και κεκρυμμένοι εκεί πλησίον δια παν ενδεχό-
μενον. Ο Μινόπουλος παρέδωσεν το γράμμα του προξένου 
εις τον Τρομάραν, ο οποίος μετά την ανάγνωσιν το έσχισε 
παρουσία και ημών των αιχμαλώτων με ύβρις σχεδόν, το 
απεκάλεσε κουρελόχαρτον και διέταξε να ρίξουν κλήρον 
ποιος θα κόψει τα αυτιά των αιχμαλώτων για να τα στείλει 

στο χωριό μας, με σκοπόν να επισπευθεί η αποστολή των 
λίτρων μας, διότι άλλως θα μας εφόνευεν.

Η στιγμή δι’ εμάς τους αιχμαλώτους ήτο κρίσιμος· ο 
θείος μου είχε γίνει κάτωχρος· κάτι ήθελε να προφέρει 
αλλά η φωνή δεν έβγαινε από το στόμα του· εγώ λόγω 
της ηλικίας μου, είχα μιαν διαίσθησιν ότι δεν θα πάθω 
τίποτε, η οποία και επαληθεύθη. Όταν με φωνήν έντο-
νον διέταξε «ρίξτε κλήρον κλπ.», αμέσως σχεδόν πα-
ρητήθη της προθέσεώς του. Δεν επρόφερε άλλη λέξιν· 
από την άλλην μεριάν οι συμμορίται αλληλοκυττάχθη-
σαν χωρίς να βγάλουν λέξιν· Εις τον εσωτερικόν τους 
κόσμον κάτι μυστήριον συνέβαινε και ευθύς αμέσως ο 
Τρομάρας ακολουθούμενος από τον Μινόπουλον εξεκί-
νησαν να φύγουν. Ο Τρομάρας κάπου ήθελε να μεταβεί 
δι’ υπόθεσίν του, ο δε Μινόπουλος έφευγε χωρίς βεβαί-
ως να φέρει εις πέρας ολοκληρωμένην την αποστολήν 
του. Ο Τρομάρας εξέλεξε ως συνοδόν του τον συμμο-
ρίτην Τσέλιον. Μετά πάροδον μιας περίπου ώρας από 
της αναχωρήσεώς των, εις το λημέρι όπου εμέναμεν οι 
αιχμάλωτοι με τους υπολοίπους 5 συμμορίτας ηκούσθη 
ένας βροντερός πυροβολισμός όπλου γκρά. Οι συμμο-
ρίται τραβήχθηκαν παρά πέρα από εμάς, συνδιαλεγό-
μενοι· η φυσιογνωμία των ήτο σοβαρά. Ημείς οι αιχμά-
λωτοι είχομεν διαφορετικάς προαισθήσεις· ο θείος μου 
είχε την προαίσθησιν ότι εφονεύθει ο Μινόπουλος και 
ότι το τέλος μας θα είναι κακόν. Εγώ είχα την διαίσθη-
σιν εφονεύθει ο Τρομάρας. Το μυστήριον διελευκάνθη 
το εσπέρας, οπότε επιστρέψαντες οι Μινόπουλος και 
Τσέλιος μας ανήγγειλαν ότι τον Τρομάραν τον επυρο-
βόλησεν καθ’ οδόν ο Τσέλιος. Ηλευθερώθημεν, χάρις 
εις την δραστηριότητα, την τόλμην και τον επιτήδειον 
χειρισμόν του Μινόπουλου, χειρισμόν τον οποίον θα 
εζήλευε και ο καλύτερος ντέτεκτιβ. Δικαιότατα εθεω-
ρείτο «ο κατ’ εξοχήν καπετάνιος της Χαλκιδικής».

*  *  *

Από την αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή 
εποχή οι διάφοροι ναοί ήταν προικισμένοι με κτήματα 
και τα εισοδήματα απ’ αυτά χρησίμευαν για τη συντή-
ρηση των ιερών  και την εκτέλεση των θυσιών.

Με τον χριστιανισμό οι ναοί των Εθνικών μετατρά-
πηκαν σε χριστιανικές Εκκλησίες,στις οποίες περιήλθε 
κατά μεγάλο μέρος και η κτηματική περιουσία τους.

Στα επόμενα  Βυζαντινά χρόνια όλοι σχεδόν οι αυ-
τοκράτορες,κατεχόμενοι από τη θρησκοληψία των Βυ-
ζαντινών, παίρνοντας από τα απέραντα κτήματα του 
Δημοσίου, δεν  έπαυσαν, μέχρι της πτώσης της Κων-
σταντινούπολης , να πριμοδοτούν τις εκκλησίες και τα 
μοναστήρια με πλούσια και εκτεταμένα αγροκτήματα.

Μια τέτοια  δωρεά είναι ένας μικρός οικισμός έξω από 
το χωριό Άφυτο, με δεκαπέντε περίπου οικογένειες,που 
δόθηκε με χρυσόβουλο(1) από τον  Ιωάννη Παλαιολό-
γο το έτος 1407μ.χ. στο  Αγιορείτικο μοναστήρι του Αγί-
ου Παυλού (2).Στη  Κασσάνδρα υπήρχαν τρία Πατριαρχι-
κά αγροκτήματα, που ανήκαν στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης.Αυτά ήταν:Της Παναγίας φανερωμένης στην πε-
ριοχή της Σκιώνης, του  Αγίου Διονυσίου στην περιοχή  
της Βάλτας της (σημερινής Κασσάνδρειας) και του Αγί-
ου Γεωργίου στην Καλάνδρα. Παράλληλα υπήρχαν πολ-
λά μετόχια που ανήκαν όλα σε Αγιορείτικα μοναστή-
ρια. τα μετόχια ήταν εικοσιτέσσερα(24),  ενώ τα χωριά 
σε όλη την Κασσάνδρα ήταν δώδεκα(12). Τα πιο σπου-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΤΟΧΙΑ 
ΤΗΣ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
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δαία και καλά οργανωμένα ήταν (9): της μονής  Δο-
χειαρίου. Της Σίμωνος Πέτρας, του Αγίου Διονυσί-
ου,Αγίου Παύλου, Εσφιγμένου,Καρακάλλου,Μεγίστης 
Λαύρας. Αγίου Παντελεήμονος,(Ρώσικο) και της  Αγί-
ας Αναστασίας, που ανήκει στη μονή της Αγίας Ανα-
στασίας.

Με την Τουρκική κατάκτηση η νομοθεσία  του 
Οθωμανικού κράτους αναγνώριζε στις ακίνητες περι-
ουσίες τον Καλίφη ώς σκιά και αντιπρόσωπο του Θεού 
επί της γης, με το δικαίωμα να είναι απόλυτος κύρι-
ος των χωρών και των γαιών που κατακτούσαν.Αυτές 
τις διέθετε όπως ήθελε μεταξύ των πιστών ή απίστων 
«δι’ιδίων διαταγμάτων».

Η πρώτη φροντίδα του Σουλτάνου μετά την κα-
τάκτηση μιας Χώρας ήταν η διάταξη και ο καθορι-
σμός(επικύρωση,δέμευση,ή 
τροτοποίηση) των δικαιώμα-
των στην ακίνητη περιουσία 
των  κατοίκων,ανάλογα με την 
αντίσταση ή όχι, τις συνθηκο-
λογήσεις και  τις απαγορεύσεις 
της πολιτικής ανάγκης. Για-
τί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησί-
ας δεν είχε ισχύ, όσο νόμιμη και 
αν είχε την καταγωγή του από 
την βυζαντινή κυριαρχία,αν δεν 
αναγνωριζόταν  και δεν επικυ-
ρωνόταν το δικαίωμα αυτό εκ 
νέου,ύστερα από την κατάκτη-
ση μιας χώρας,από τον ίδιο το 
Σουλτάνο.Επίσης αν οι κάτοικοι μιας χώρας αντιστεκό-
ταν,παθαίναν μεγάλες καταστροφές και τους πωλούσαν 
ως δούλους, ενώ οι περιοχές, που παραδίνονταν με συν-
θηκολόγηση, είχαν καλύτερη  μεταχείριση και πολλές 
φορές τα κτήματα τους επικυρωνόταν στους ίδιους με 
αυτοκρατορικό διάταγμα(Χάτι.Σερίφ).

Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λοιπόν τα Αγιορεί-
τικα μοναστήρια δημιούργησαν στην περιοχή της Κασ-
σάνδρειας μεγάλες περιουσίες με διάφορους τρόπους: 
Αγοράζοντας κτήματα από τους Τούρκους ή από τους 
ντόπιους για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.Επί-
σης από  δωρεές των κατοίκων της περιοχής. Σ’αυτό συ-
νετέλεσε και η ευνοϊκή  διάθεση  του Αρχιευνούχου των  
ανακτόρων (Καπού Αγασή) της Κωνσταντινούπολης.

«Ηγόραζον ου μόνον αγια λείψανα, συληθέντα 
κατά καιρούς υπό των Τούρκων και εν τω Τουρκικώ  
θησαυροφυλακίω ευρισκόμενα,αλλά και απέραντους 
εκτάσεις  εν Κασσάνδρα αδέσποτους   ουσας και κατά 
Τουρκικού δίκαιου ανήκουσας είς τον Σουλτάνου».

Έτσι κατά το έτος 1543μ.χ. η περιοχή του Πίνακα,έ-
νας μικρός οικισμός δυτικά από το σημερινό χωριό 
Άφυτο,αγοράσθηκε από την Αγιορείτικη Μονή Σταυ-
ρονικήτα.

Αναφέρεται ότι στην ‘Αφυτο για την ανέγερση της 
εκκλησίας βοήθησε ο μοναχός Φίλιππος της μονής Σί-
μωνος Πέτρα.Από την άποψη αυτή τα μετόχια υπήρ-

ξαν πραγματικές οάσεις μέσα στο χάος του υπόδουλου 
λαού και συνετέλεσαν πολύ στη διατήρηση της Ελλη-
νικής φλόγας που κινδύνευε να σβήσει.Με το ν’αγο-
ράζουν όμως συνέχεια κτήματα και εκμεταλλευόμενοι 
τη θρησκοληψία των αγράμματων κατοίκων δεχόμενοι 
δωρεές κι παράλληλα να οικειοποιούνται  τις εγκατα-
λειμμένες περιουσίες,συγκέντρωσαν στο τέλος χιλιά-
δες στρέμματα και οι κάτοικοι των γύρω χωριών μη 
έχοντας επαρκή δικιά τους περιουσία, πήγαιναν ως ερ-
γάτες σ’αυτά με όχι ικανοποιητική αμοιβή. οι συνθήκες 
επίσης εργασίας στα μετόχια δεν ήταν καλές. Για να 
πετύχει κανείς μια ικανοποιητική δουλειά έπρεπε να 
εκλιπαρεί τους προϊστάμενους καλογήρους.

Μετά την επανάσταση του 1821 και το οικτρό τέ-
λος  που είχε για ολόκληρη τη Χαλκιδική και  ιδιαί-

τερα για την Κασσάνδρα, με 
την καταστροφή και την ερή-
μωση όλων των χωριών,τα με-
τόχια έμειναν σχεδόν αλώ-
βητα και κυριάρχησαν στην 
περιοχή. Όλοι οι κυνηγημέ-
νοι από τους Τούρκους  κά-
τοικοι, όταν γυρνούσαν πίσω 
στα χωριά τους,έβρισκαν κα-
ταστροφή και ερήμωση  γι’αυ-
τό κατέφευγαν στα μετόχια ως 
εργάτες.Έδιναν σ’αυτούς από 
ένα ζευγάρι βόδια και μια ορι-
μένη  περιοχή, που την καλλι-
εργούσαν  με τις οικογένειες 

τους για λογαριασμό  βέβαια του μετοχιού. Οι  απολα-
βές  από αυτή την εργασία ήταν μόνο η επιβίωσή τους. 
έτσι ζούσαν αυτοί και μη έχοντας άλλη επιλογή τα παι-
διά τους κληρονομούσαν την εργασία τους.

Ο θεσμός αυτός διατηρήθηκε μέχρι τα τελευταία 
χρόνια της ζωής των μετοχιών δηλ. ως τις δύο πρώτες 
δεκαετίες του περασμένου αιώνα.Τότε μετά τη Μικρα-
σιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυ-
σμών, που ακολούθησε, τα κτήματα αυτά των μετοχιών  
απαλλοτριώθηκαν και δημιουργήθηκαν τρία προσφυ-
γικά χωριά (Ποτίδαια, Ν.Φώκαια,Καλλίθεα) ένα μεγά-
λο  μέρος περίπου 70.000 στρέμματα κατέχουν σήμερα 
οι αγροτικές φυλακές  Κασσάνδρας.

Η λέξη κολίγας διατηρείται  ,κοροϊδευτικά  μάλλον, 
και σήμερα στην περιοχή, την αποδίδουν σε ανθρώπους  
πολύ  εργατικούς στις γεωργικές εργασίες και που χαρα-
κτηρίζονται για την κάπως μη κοινωνική τους ζωή.

Αντίγραφο του Χρυσόβουλου είναι (1) 
δημοσιευμένο στο βιβλίο του Π. Στάμου « Η ηρωική  
Κασσάνδρα ανά τους αιώνας»

Το 1961 σωζόταν στην Άφυτο  στα χέρια (2) 
ιδιώτη ένα έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ότι ένας 
κάτοικος του χωριού δώρισε  στην Παναγία του 
Μετοχιού ένα χωράφι για να γίνει  καλά το άρρωστο 
παιδί του.
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ΗΛΕΚΤΡΑ Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φιλόλογος

Το περιοδικό του Παγχαλκιδικού Συλλό-
γου δεν είναι το καταλληλότερο έντυπο για το θέμα 
μου, αν και όχι άσχετο, αλλά αυτό μου προσφέρεται 
σήμερα εφόσον «οι Αντίλαλοι της Αρναίας» εσίγησαν.  
Το ευχαριστώ για τη φιλοξενία του.

Μνημονεύοντας τους καθηγητές μας του Γυμνασί-
ου Αρναίας του πολέμου και των πρώτων μεταπολεμι-
κών χρόνων, αισθάνομαι ότι εκτελώ ένα χρέος ιστορι-
κό.  Γιατί ανήκω σε κείνους που αποδέχονται την αξία 
και τη σημασία της ιστορικής μνήμης, και όταν ακόμα 
δεν πρόκειται για θεώρηση ιστορική μεγάλης κλίμα-
κας.

Η Ιστορία δεν είναι μόνο εθνική και πολιτική.  Συ-
μπεριλαμβάνει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας στο παρελθόν.  
Πώς θυμάται η κοινωνία 
δημόσια το παρελθόν της 
με τους καθημερινούς αν-
θρώπους της.

Και στο πρόσφατο πα-
ρελθόν της Αρναίας και της 
όλης περιοχής, εργάστηκαν 
με ζήλο , αδιανόητο σήμερα, 
οι τότε καθηγητές, κυρίως 
εκείνοι, που ξένοι όλοι τους, 
συνδέθηκαν οικογενειακά 
με την Αρναία και παρέμει-
ναν σ΄ αυτήν όλα τα πέτρι-
να χρόνια, οι Κ.Σκαπέτης, 
Α.Μισόπουλος, Ι.Μιταφτσής με επικεφαλής το Γυμνα-
σιάρχη Κ.Κουμάντο.

Όχι ότι και οι διαβάτες καθηγητές και καθηγήτριες 
δεν ομόρφυναν την άχαρη και φτωχή σε παραστάσεις 
μαθητική ζωή μας – ποιός άκουσε ανάλυση ποιήματος 
του Κ. Κρουστάλλη από τη νέα και όμορφη Μ. Δαμα-
σκηνίδου και θα την ξεχάσει (ναι, είναι αυτή που δεν 
άφηναν να κοιμηθεί με τις καντάδες τους οι τελειόφοι-
τοι) ή την Ε.Κατσόγλου να σέρνει το χορό τους στις 
εκδρομές;

Αλλά η νοσταλγία της νιότης πρέπει να δώσει τη 
θέση της στο ρεαλισμό της προσφοράς των μονίμων 
καθηγητών στο Γυμνάσιο Αρναίας και στην κοινωνία 
της όπως και των γύρω χωριών, όσα είχαν την τύχη 
μέσω των μαθητών τους να δεχθούν την ακτινοβολία 
του.

Δεν είναι δυνατό σε ένα σημείωμα να παραθέσω 
έστω και τα ονόματα όλων και να αναφερθώ στο έργο 

του καθενός, όσο μπορώ να το ξέρω.  Θα σταθώ σ΄ 
έναν κι ας είναι τιμή για όλους.  Τον πάντοτε διευθυ-
ντή του Γυμνασίου, Γυμνασιάρχη ή Γυμνασιαρχούντα 
Κ.Κουμάντο.  Με την εποπτεία του άλλωστε αναδεί-
χθηκαν οι ικανότητες και οι αρετές όλου του διδακτι-
κού προσωπικού.

Κρητικός στην καταγωγή ήρθε στην Αρναία ως κα-
θηγητής Φυσικών και Φυσικογνωστικών μαθημάτων.  
Ένας για όλα και για όλους.  Έτσι ήταν τότε τα σχολεία 
της ελληνικής επαρχίας.

Ο φυσικός Μισόπουλος, ο μαθηματικός Χατζηκα-
κίδης δίδασκαν σε μας τους μαθητές τους και Γαλλικά.  
Και ο γυμναστής Σκαπέτης Θρησκευτικά στους μι-

κρούς, με πλήθος ανέκδοτα, 
χαριτωμένος καθώς ήταν ο 
λόγος του.

Για το Γυμνάσιο Αρναίας, 
γνωστή η έλλειψη καθηγη-
τών ειδικότητας από συστά-
σεώς του.

Οι δυσκολίες λειτουρ-
γίας του μεγάλες και κατά 
καιρούς ανυπέρβλητες: χω-
ρίς δικό του διδακτήριο, το 
Γυμνάσιο συλλειτούργησε 
χρόνια με τα Δημοτικά Σχο-
λεία ως συστεγαζόμενο, χω-
ρίς θέρμανση, με λίγα επο-
πτικά μέσα διδασκαλίας, με 
υποτυπώδη βιβλιοθήκη και 
με ελάχιστα χρήματα.  Οι 

καθηγητές του Δημοσίου δύο τρεις.  Οι γονείς προσέ-
λαβαν νέους αδιόριστους, που τους πλήρωναν οι ίδιοι 
«εις είδος» (σιτάρι) με όλα τα συνακόλουθα και όμως 
όλοι τους προσέφεραν έργο ηρωικό με τόσο μεράκι!

Νέοι και άπειροι χωρίς συμβούλους και σεμινάρια 
με όπλο μόνο τη μελέτη τους μας έμαθαν γράμματα 
και καθόρισαν την προκοπή μας.  Οδηγίες Παιδαγω-
γικής ακόμη και Διδακτικής έδινε ο φυσιογνώστης Γυ-
μνασιάρχης που ήξερε να εκτιμά όμως και το έργο του 
φιλολόγου γιατί εκτιμούσε βέβαια τα Ελληνικά Γράμ-
ματα και το ανθρωπιστικό τους ιδεώδες και ήθελε τον 
ελληνιστή καθηγητή πρότυπο ήθους και γνώσης.

Έγραφε τη βαθμολογία όλων των μαθημάτων στα 
ειδικά βιβλία ιδιοχείρως και παρακολουθούσε έτσι την 
επίδοση όλων των μαθητών.  Υπαγόρευα συνήθως, ως 
καθηγήτρια πλέον, τη βαθμολογία αυτή και συγκρά-
τησα πολλά σχόλιά του κατά τη διακοπή της εργασίας 
μας.

ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ
Κωνσταντίνος Κουμάντος - Γυμνασιάρχης

Ο γυμναστής καθηγητής Κ. Σκαπέτης στο κέντρο και μαθή-
τριες της Δ΄και Ε΄τάξης, με τοπικές φορεσιές της Αρναίας



22

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, Τεύχος 20ο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Θεολόγος - Φιλόλογος

Γνώστης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, που τη-
ρούσε κατά γράμμα, φιλοσοφημένος στα εγκόσμια 
– όλοι είμαστε καλοί και κακοί, έλεγε – λάτρης της 
ελληνικής αρχής του «μέτρου» κι ας θύμωνε, με αυτο-
κυριαρχία πάντα και συγκατάβαση για τις αδυναμίες 
όλων, προσπαθούσε να διορθώσει σφάλματα και να 
διδάξει καθωσπρεπισμό.  Επεδίωκε την έξωθεν καλή 
μαρτυρία του σχολείου.  Ήθελε τον έπαινο του δήμου 
και της αγοράς.

Αναφέρομαι στα διοικητικά του προσόντα, που τα 
αναγνώρισα περισσότερο, όταν αργότερα είχα τη διοί-
κηση Σχολείων.

Στις δυσκολίες σκεφτόμουν και τον ανεύρισκα.
Ποιός από μας δεν ομολογεί ότι διδάξαμε χωρίς ει-

δικές γνώσεις και διοικήσαμε σχολεία επαρκώς με τη 
θύμιση του υποδείγματός του.

Από τα μαθητικά δύσκολα χρόνια δεν ξεχνώ ότι 
αυτός και οι καθηγητές μας δεν απουσίασαν ποτέ από 
το Σχολείο.  Κι όταν ακόμη το βράδυ ίσως στο διδα-
κτήριο θα είχαν καταλύσει βούλγαροι στρατιώτες, ως 
στρατός κατοχής, ή έλληνες αντάρτες της αντίστασης, 
το πρωί ήταν όλοι τους παρόντες σαν να μη συνέβαινε 
τίποτε και στους ιερούς χώρους του η σχολική πειθαρ-
χία πάντα η ίδια.  Δάσκαλοι πληγωμένοι οικονομικά, 

εθνικά αλλά αξιοπρεπείς πάντα.
Ζούσαμε οι μαθητές αδιαμαρτύρητα το παράδειγ-

μά τους.  Οι καθηγητές εκείνοι ήξεραν ότι αυτοί με τη 
ζωή και το έργο τους ανύψωναν το επίπεδο των πο-
λιτών, το ηθικό και το πνευματικό, και αρκούσε αυτό.  
Το ήξεραν.  Όπως το ξέρουν και το αναγνωρίζουν όσοι 
υπήρξαν μαθητές τους αλλά και οι δικοί τους, πάντοτε 
ευγνώμονες στη μνήμη εκείνων και του Σχολείου.

Και όταν οι χαλεποί καιροί πέρασαν, τα Σχολεία Γυ-
μνάσιο και δύο Δημοτικά της Αρναίας επανδρωμένα 
τράβηξαν την ανοδική τους πορεία, φάρος της κοινω-
νίας.

Οι εθνικές γιορτές τους, η χορωδία τους ακόμα και 
ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας με χοράρχη το δά-
σκαλο Καραμίχο.  Και τέλος οι Γυμναστικές Επιδείξεις 
τους, ιδιαίτερα του Γυμνασίου Αρναίας, ήταν γεγονός 
για όλη την περιοχή.

Συγκίνηση και καμάρι διδασκόντων και διδασκο-
μένων.

Οι δάσκαλοι εκείνοι και όσων τα ονόματα δεν 
εμνημόνευσα, της Κατοχής, του Εμφυλίου και της 
Μετεμφυλιακής εποχής δεν ήταν άσφαλτοι, άνθρωποι 
ήταν με σεβασμό στον προορισμό τους.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ: 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

*  *  *

Η επιστήμη των ευτελών πραγμάτων, τα οποία 
παρά τη δεδομένη (συχνά) απλοϊκότητά τους συνθέτουν 
τον κόσμο μας, αυτή που ασχολείται με τη μικροϊστορία 
της δικής μας αποκλειστικά καθημερινότητας, έχει καίρια 
σημασία, άν όχι κεφαλαιώδη, για τη συνολική μνήμη των 
Ελλήνων. Μας θυμίζει το χτες, για να ζούμε καλύτερα και 
ορθότερα το αύριο. Κι επειδή η λησμονιά κι η λήθη ισοδυ-
ναμούν με θάνατο, και ειδικότερα τον θάνατο των δικών 
μας πραγμάτων, συντηρεί την ψυχήν μας, μέσω της μνή-
μης, απαθανατίζει τις ιδιαιτερότητες της ιδιοσυγκρασίας 
μας. Εννοώ βέβαια τη Λαογραφία, όπως ήδη θα το καταλά-
βατε. Την επιστήμη που ξεκίνησε σ' αυτό το χώρο, στα τέλη 
του 19ου αιών, ο Νικόλαος Πολίτης, ερανιστής των δημοτι-
κών μας τραγουδιών. Δεν υπήρξε βέβαια ο πρώτος. Και άλ-
λοι είχαν προηγηθεί σε σχέση μ' αυτόν, ξένοι και δικοί μας 
πολλοί. Ο Πολίτης όμως ήταν ο πρώτος που εργάστηκε 
συστηματικά αποθησαυρίζοντας τα δημοτικά τραγούδια 
του ελληνικού λαού, τις παραδόσεις του, τα μασάλια και τα 
παραμύθια, τις διηγήσεις του- όσα πλούμιζαν και προέκτει-
ναν την περασμένη πραγματικότητά του.

Το ίδιο συνέβη σταδιακά και με άλλες παραμέτρους του 

λαϊκού μας βίου. Με τα δρώμενα των ποικίλων περιόδων 
και των εξίσου ποικίλων τόπων, που απαρτίζουν το ζωτι-
κό ελληνικό χώρο, τα στοιχεία των λαϊκών γιορτών και πα-
νηγυριών, και επιπλέον με τα αντικείμενα που περιέβαλαν 
και συμπλήρωναν τον κόσμο του σπιτικού του, τα εργαλεία 
της δουλειάς του, ή εξοπλισμούς ειδικούς και και όργανα 
ειδικότερα. Κοντολογίς όλα όσα χαρακτήριζαν μιαν εποχή 
αγνότερη, για πολλούς καλύτερη, αλλά μάλλον νοσταλγι-
κή για τους περισσότερους από εμάς, πάντως περασμένη 
για τα καλά. Τέτοια αντικείμενα δε θα υπάρξουν ποτέ ξανά, 
όσο ταπεινά κι αν είναι. Δε θα χρωματίσουν τη ζωή μας. 
Δε θα γεμίσουν μαγαζιά και σπίτια. Γιατί γι' αυτά ο χρόνος 
σταμάτησε οριστικά. Σκεφτείτε μόνο ότι ήδη οι γραφομη-
χανές αποτελούν πια παρελθόν, στην συνεχώς αναπτυσσό-
μενη εποχή μας. Σκεφτείτε μια πινακίδα από τενεκέ, που 
διαφήμιζε κάποτε την οδοντόκρεμα Κολυνός, είναι τηρου-
μένων των αναλογιών μια αρχαιότητα πλέον, αφού πέρα-
σαν περί τα πενήντα χρόνια από τη δημιουργία της.

Τέτοια αντικείμενα βέβαια δεν μπορούν να υπάγονται 
στα περιεχόμενα και τα εκθέματα ενός λαογραφικού μου-
σείου ή μιας λαογραφικής συλλογής. Το παράδειγμα είναι 
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απλώς ενδεικτικό για να καταδείξει με πια ταχύτητα παλιώ-
νουν σήμερα τα αντικείμενα. Στα εκθέματα ενός λαογραφι-
κού μουσείου έχουν πάντως θέση πράγματα όπως τα γκιού-
μια, με τα οποία κουβαλούσαν νερό και λάδι, ή γάλα, οι 
γυναίκες στα χωριά μας. Τέτοια είναι και τα ταπεινά πήλινα 
λαγήνια, τα σταμνιά, τα πιθάρια του λαδιού. Πάλι ενδεικτι-
κά μιλώ. Σήμερα, το παρόν μας είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία 
πλαστικό, όπως όλα τα αντικείμενα που αντικατέστησαν τα 
πράγματα, τα οποία ανέφερα προηγουμένως.

Η νοσταλγία βέβαια δεν μπορεί να ανατρέψει την 
πραγματικότητα. Ζούμε το έτος 2014 από Χριστού γεν-
νήσεως και όχι τις απαρχές του 1900. Ό,τι πέρασε πέρα-
σε καλά, όπως λέει ο ποιητής, εννοώντας ότι ή το παρελ-
θόν πέθανε, πως ζούμε το παρόν, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, 
ή όπως λέει το Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει 
ξανά στη μήτρα της μητέρας του.

Αυτή τη νεκρή πλέον μήτρα του 
δικού μας παρελθόντος καλούμε να 
αναστήσουμε από ελάχιστα κομμά-
τια, μικρά υπολείμματα, αυτά που 
μπορέσαμε να συλλέξουμε από δω 
και από κει, με τη σύμφωνη γνώ-
μη και κατανόηση των συμπολι-
τών μας- πολλών από αυτούς. Αρ-
κετοί θα μπορούσαν να πουν ίσως ( 
κι ακόμη περισσότεροι σίγουρα θα 
το σκέφτονταν), τι μας χρειάζονται 
όλα αυτά τα τσουμλέκια, όλα τούτα 
τα τιποτένια και φτηνά πράγματα. 
Κι ωστόσο ό,τι αγγίζει ο χρόνος, σε 
ό,τι δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα, παύει 
να είναι αντικείμενο δεύτερης και τρίτης και νιοστής επιλο-
γής. Επιπλέον αποκτά και μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί κάποτε, 
έναν καιρό τώρα περασμένο ανεπιστρεπτί, πολλά, σε μια 
μεγάλη πληθώρα, ήταν τα αντικείμενα, που περιμαζέψα-
με και διασώσαμε. Σήμερα τα περισσότερα δεν υπάρχουν. 
Ή σπανίζουν εντελώς.

Για παράδειγμα, ένα ξύλινο αλέτρι, από κείνα που οι πα-
λιότεροι ονόμαζαν Ησιόδεια, δεν βρίσκεται πουθενά. Ή 
τυχαία μπορεί να εντοπιστεί κάπου πεταμένο και πεθαμέ-
νο σχεδόν. Ή για να πάμε κάπου κοντύτερα προς την επο-
χή μας και τα χρόνια που ζούμε, ένα κουρείο του 1950, και 
του 1960, με τα μπαρμπέρικα σύνεργα της περιόδου εκεί-
νης, αποτελεί ήδη μια αρχαιότητα, κάτι που καταργήθη-
κε παντελώς και ζει μόνο στη μνήμη ορισμένων από εμάς. 
Αναρίθμητα επίσης είναι τα γεωργικά εργαλεία – δρεπάνια, 
φαλκίδες, τσουγκράνες, δικράνια και τα παρόμοια-, που δε 
βρίσκονται πια σε χρήση, αφού όλα αυτά τα κατάργησε η 
κομπίνα, η θεριζοαλωνιστική μηχανή, που με τρόπο δρα-
στικό τα πέταξε στο σκουπιδότοπο της ιστορίας.

Έπειτα, τους καιρούς που πέρασαν συχνά τα αντικεί-
μενα αυτά ήταν έργα μοναδικά, καμωμένα ένα ένα από τα 
χέρια ενός μεμονωμένου τεχνίτη. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και 
για άλλα πράγματα χρήσης καθημερινής, όπως οι χάλκι-
νες κατσαρόλες ( επί το ελληνικότερο κακκάβια ), οι επι-
στρωμένες με καλάι, στις οποίες με τη βοήθεια της φωτιάς 
και με το σφυρί στο χέρι έδινε σχήμα και ύπαρξη, πάνω στ' 

αμόνι, ο τεχνίτης. Τότε βέβαια συχνά η τέχνη ( ακόμα και 
η ταπεινότερη ) ισοδυναμούσε με καλλιτεχνία, κι αυτό 
σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν το εκτιμούσαν για 
λόγους οικονομικούς οι διάφοροι γυρολόγοι ψευτοαντι-
κέρ, που τριγυρνούσαν την ύπαιθρο και αντί πινακίου φα-
κής τα αγόραζαν, για να τα μεταπουλήσουν.

Γι' αυτό υποστηρίζω ότι η σωτηρία τέτοιων αντικειμέ-
νων αποτελεί καθήκον ολονών μας. Όχι τρέλα και λόξα αν-
θρώπων ευφαντάστων, όχι υπερτίμηση μιας παλαιάς ευτέ-
λειας. Όχι ιδιοτροπία προσωπική, ή κάποιων άλλων, που 
συμμερίζονται τα ενδιαφέροντά του.

Σκεφτείτε πόσα επαγγέλματα έχουν πλέον πέσει σε 
αχρηστία. Πώς οι αμαξάδες έγιναν ταξιτζήδες στα αστικά 
κέντρα, που πήγαν και τι έγιναν οι καλαϊτζήδες /γανωτές, οι 
άχρηστοι πια, αφού τα σημερινά χαλύβδινα και ανωξείδω-
τα σκεύη δε χρειάζονται την περιποίησή τους. Και σκεφτείτε 

ακόμη ότι μπαίνοντας μέσα σ' ένα αρ-
χαιολογικό μουσείο τι βλέπετε τι βλέ-
πουμε. Τσουμλέκια αρχαία, πιάτα, δί-
σκους, ποτήρια, αγγεία και λαγήνια, 
σουρωτήρια και μαχαίρια, σπαθιά και 
άλλα, σκεύη ζωής και όργανα θανά-
του ή δουλειάς, που άνθρωποι τα άγ-
γιζαν, τα χρησιμοποιούσαν, δούλευ-
αν μ'αυτά.

Επιπλέον, τα παλιά αντικείμενα 
αποκαλύπτουν τη διαφορά ζωής, τον 
τρόπο του βίου των παλιών ανθρώ-
πων. Κι οι άνθρωποι, που χρησιμο-
ποιούσαν αυτά τα πράγματα δεν εί-
ναι τόσο παλιότεροί μας συνήθως, 

τουλάχιστον όσο νομίζουμε. Μας χωρίζουν απ' αυτούς μό-
λις κάποιοι παπούδες. Άν υπολογίσουμε ότι κάθε γενιά ισο-
δυναμεί με τριάντα χρόνια, μόλις εξήντα παππούδες βρίσκο-
νται ανάμεσα σ' εμάς και τους ανθρώπους, που ζούσαν την 
εποχή που γεννήθηκε ο Χριστός, και εβδομήντα επτά ανά-
μεσα σ' εμάς και το Μεγαλέξανδρο. Δε μιλάμε λοιπόν για ξέ-
νους, όταν αναφερόμαστε σε κείνους. Πολύ περισσότερο 
όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους, από τους οποίους μας 
χωρίζουν και μας ενώνουν τρεις τέσσερις παππούδες. Φρο-
ντίζοντας τα δικά τους εργαλεία, όργανα και αντικείμενα, 
αναδεικνύουμε ότι νοιαζόμαστε γι' αυτούς, νοιαζόμαστε για 
τους πολύ κοντυνούς μας προγόνους και συγγενείς μας.

Ο καιρός εγγύς, λέει η αποκάλυψη. Ο καιρός πραγματι-
κά προωθείται με άλματα τεράστια, σχεδόν ασύλληπτα για 
το δοκό μας νου, ιδίως σήμερα. Για παράδειγμα, ως πριν 
από τριάντα χρόνια τρία χρόνια πολλά χωριά της πατρίδας 
μας φωτίζονταν με τη γκαζόλαμπα τις νύχτες. Το ραδιό-
φωνο ήταν το μόνο μέσο μετάδοσης της μουσικής, ή το πι-
κάπ ( το θυμόσαστε;). Τώρα μες σε μια νύχτα καταργούνται 
πολλά, κι άλλα πολλά προβάλλουν και μας διεκδικούν.

Γι' αυτό οφείλουμε να σώσουμε το παρελθόν μας, με 
τη ίδια φροντίδα που κρατάμε τις παλιές φωτογραφίες 
μας, στα συρτάρια, θυμητάρια των παλιών εαυτών μας.

Σημ.: Οι εργασίες για την συγκρότηση του Λαογραφικού 
και Ιστορικού Μουσείου Νικήτης προχωρούν εντατικά και 
κατά τα Χριστούγεννα ελπίζεται να γίνουν τα εγκαίνια. 

Παραδοσιακός αργαλειός
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Πριν αρχίσω να σας αφηγούμαι [αβ’γιούμι] αυ-
τήν τη μικρή ιστορία, να συστήσω τον κουριαστή σ’ 
εκείνους τους αναγνώστες, οι οποίοι ενδεχομένως και 
να μην τον γνώρισαν.

Εργαλείο ήταν των χωρικών μας, κυρίως όμως των 
υλοτόμων, και αποτελούνταν, κατά κύριο λόγο, από 
μια σχετικά χοντρή πλατειά και μακριά οδοντωτή, 
ατσάλινη πριονωτή λάμα.  Είχε στις άκρες του, καλά 
προσαρμοσμένες, δυο γερές ξύλινες χειρολαβές και τα 
μεγάλα στραβόδοντά του τ’ ακόνιζαν με τη μεγάλη 
λίμα και τα ρύθμιζαν με το «τσαπράζι».  Τον δούλευαν 
δυο χειριστές και χρησίμευε για την κοπή και ρίψη στο 
έδαφος των κορμών των μεγάλων δένδρων, καθώς και 
τον τεμαχισμό αυτών σε κούτσουρα, με συνεχή και πα-
λινδρομική κίνηση.  Στις μέρες μας αντικαταστάθηκε   
από τα μεγάλα αλυσοπρίονα.

 Το χωριό του Κομνηνού, του φίλου μου, η Κυψέ-
λη, είναι κτισμένο κοντά σε μια εκτεταμένη αμμουδε-
ρή ακτή της ανατολικής Μακεδονίας.  Καλοκαίρι ήταν, 
περαστικός ήμουν, και είπα να τον δω για λίγο.  Έφε-
δροι του Πυροβολικού κι οι δυο, υπηρετήσαμε για 
πολλούς μήνες μαζί στη Διοίκηση Πυροβολικού της 
Ενδεκάτης, στην Καβάλα.  Επέμενε, κι έτσι άλλαξα 
το πρόγραμμά μου κι έμεινα ένα βράδυ, φιλοξενούμε-
νός του.  Με ξύπνησε χαραή.  Δεν ήθελε ν’ αλλάξει 
τις συνήθειές του και ξεκινήσαμε για τον καθιερωμέ-
νο, καθημερινό του πρωινό περίπατο.  Περπατούσα-
με χαλαρά, μιλούσε αργά, χαμηλόφωνα, έδειχνε ευ-
χαριστημένος που επέστρεψε στα    πάτρια και ζούσε 
μόνιμα, τώρα πια, σ’ αυτό το πανέμορφο κεφαλοχώρι.  
Σε λίγο, στο μέσο περίπου της διαδρομής, σταμάτησε 
απότομα.  Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του άλ-
λαξαν, τα μάτια του συννέφιασαν, σήκωσε το δεξί του 
χέρι με το δείκτη τεντωμένο και με σφιγμένα δόντια 
είπε αγριεμένος:

- Τους βλέπεις αυτούς τους δυο κάτω από αυτό το 
μεγάλο πεύκο;

- Τους βλέπω.  Πίτσακα το λέμε εμείς αυτό το 
ομπρελόσχημο μεγάλο πεύκο.

    Και μου εξήγησε ο Κομνηνός.  Όλο το καλοκαίρι 
και επί καθημερινής βάσεως, ο εκ χωρίου του Θεσσα-
λικού κάμπου καταγόμενος γαμπρός κατεβαίνει πρωί 
- πρωί με τον φιλοξενούμενο  και ανέξοδα παραθερί-
ζοντα φίλο του, στο μπροστινό μέρος της αυλής του 
παραθαλάσσιου σπιτιού των πεθερικών του, εκεί όπου 
σκάει το κύμα, κάτω από τον Πίτσακα  και επιδίδονται 
μετά μανίας  στο άθλημα του… ταβλιού.  Ακολουθούν 
μεγαλοφώνως οι παραγγελίες προς την πανευτυχή 
κόρη  και την επιφυλακτική πεθερά.

Ο «ΚΟΥΡΙΑΣΤΗΣ»
(Σαν διήγημα) 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛ. ΜΑΝΤΣΙΟΣ

- Καφέ.
Και λίγο αργότερα.
- Μπίρες.
   Έτσι γίνεται κατά κανόνα, μονολεκτικές είναι οι 

παραγγελίες των γαμπρών και, αν κάποια δεν γίνει 
αντιληπτή, τότε, το πολύ - πολύ, να επαναληφθεί με 
δυο λέξεις.

- Καφέ είπα.          
   Διερχόμενος ο Κομνηνός, άκουγε με δυσφορία 

τις κραυγές του παραγγελιοδότου και τα ηχηρά κτυ-
πήματα στο τάβλι, αγανακτούσε με το θέαμα και κυρί-
ως με τη διάρκεια του παραθερισμού, εξαντλήθηκε και 
η υπομονή του και εκείνο το πρωί… ανέκραξε:

- Φέρτε τον κουριαστή, να κόψουμε τον Πίτσακα, 
να δούμε πού θα βρουν Πίτσακα, στον… Κάμπο;

- Πρότεινα, στους εδώ φίλους μου, συνέχισε ο Κο-
μνηνός, να ιδρύσουμε στη Κυψέλη σύλλογο με την 
επωνυμία « ο Κουριαστής».  Σκοπός, κύρια και μονα-
δική αποστολή του «η προστασία ημών των γηγενών 
εκ των γαμβρών μας – ξενομερίτες κατά κανόνα – και 
των εξ αυτών προερχομένων πάσης φύσεως επιβου-
λών και δεινών».

   Ο κουριαστής είναι συμβολικός, μου είπε.  Εκτός 
από τον Πίτσακα και τα άλλα… σκιερά, ο κουριαστής 
μπορεί να κόψει πάραυτα και σύρριζα και κάθε όρεξη 
και κάθε σκέψη και κάθε απόπειρα για… επιβουλές 
και… δεινά.  Σύρριζα. 

   Έμειναν όλοι, ως προς την ίδρυση, την επωνυμία 
και τον σκοπό,  απολύτως σύμφωνοι.  Αρκετοί μάλι-
στα, …«σαν έτοιμοι από καιρό», έδειχναν να έχουν κά-
νει και διατριβή επί του θέματος, είχαν και προχωρημέ-
νες ιδέες.  Δυο – τρεις χαμογελούσαν συγκαταβατικά 
και ολίγον αινιγματικά, του φάνηκε. 

 Στη συνέχεια, μου εξήγησε, ότι παλαιότερα οι παπ-
πούδες και οι πατεράδες τους για να ξεγελάσουν, να 
«ρίξουν», τους εκ της ξένης προερχόμενους γαμβρούς, 
τους έδιναν ως προίκα τα άγονα χωράφια, τα οποία 
κατά κανόνα ήταν πρώτα στη θάλασσα, τις «αμμού-
δες» όπως τις έλεγαν, εκεί που «δεν φυτρώνει ούτε 
πιπέρ’(ι)». Ήρθε όμως αυτός ο σαρωτικός τουρισμός 
και όλα γύρισαν ανάποδα. Και να η «αλλαγή χρήσης 
γης» και να οι «οικιστικές ζώνες» και να οι «οικισμοί» 
και να τα «σχέδια πόλεως», τα «ρυμοτομικά» και να ο 
μεγάλος «συντελεστής δόμησης» και να οι «αντιπα-
ροχές» και να οι «μαιζονέτες» - εδώ στην Κυψέλη τις 
λένε και… μαζονέτες - τα περισσότερα προς όφελος 
των γαμπρών.

συνέχεια στη σελίδα 29
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Από τις εκδηλώσεις & τις εκδρομές του Συλλόγου μας
Από την 4ήμερη εκδρομή στην Τήνο & Σύρο (30,31-5/ 1,2-6-2014)

Από τον εορτασμό της 193ης επετείου στη Θεσσαλονίκη του Καπετάν Χάψα (15-6-2014)

Από τις εκδηλώσεις επί τη λήξει του συλλογικού έτους (Ιούνιος 2014)

Από τη βράβευση του Συλλόγου μας από το Γυμναστικό Σύλλογο η ΣΙΘΩΝΙΑ (11-7-2014)

Μπροστά στο Ναό της Παναγίας της Τήνου Μπροστά στο Δημαρχείο της Ερμούπολης

Ο σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου και ηγούμενος 
της Ι. Μ. Αγ. Αναστασίας εκφωνεί τον πανηγυρικό

Από τη συνάντηση της χορωδίας Από την εκδρομή του χορευτικού στον Χολομώντα

Η κατάθεση του στεφάνου του Παγχαλκιδικού 
από τον αντοπρόεδρο του κ. Πάνο Βερροιώτη

Η Γ. Γραμματέας Αθλητισμού κ. Κυριακή Γιαννακίδου απονέμει 
την τιμητική πλακέτα

Το αναμνηστικό με την επιγραφή
«Για τη συμβολή του Παγχαλκιδικού 
στην καθιέρωση των Διεθνών αγώ-
νων ρίψεων ΤΑ ΣΙΘΩΝΕΙΑ».

Νικήτη 11 Ιουλίου 2014
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Α π ό  τ η ν  8 ή μ ε ρ η  ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η  Ρ ω σ ί α  ( 1 1 - 1 8  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 4 )

Στο μεγάλο κανόνι «ο Τσάρος»

Στο μνημείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου
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(Ρεπορτάζ στη σελίδα 39-40)Α π ό  τ η ν  8 ή μ ε ρ η  ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η  Ρ ω σ ί α  ( 1 1 - 1 8  Ι ο υ λ ί ο υ  2 0 1 4 )

Σε έναν σταθμό του φημισμένου μετρό της Μόσχας

Πέτερχοφ. Στον απέραντο κήπο με τα συντριβάνια
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Από τις εμφανίσεις του χορευτικού μας (καλοκαίρι 2014)

Πετροκέρασα 8-6-2014

Βάβδος 28-6-2014

Παλαιόχωρα 2-8-2014

Hotel Sani  24-8-2014 Γλώσσα Σκοπέλου 29-8-2014

(ρεπορτάζ σελ. 42-46)
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Εμφανίστηκαν και τα πρώτα CAMPINGS, τα  
APPARTMENTS, τα ROOMS TO LET, τα STUDIOS, με 
κάτι ταμπελάρες νααα! , ακαλαίσθητες, κατά κανόνα.

    Και φτάσανε στην ακραία περίπτωση, στο χάλι, 
ο γαμπρός να πουλά στον ίδιο του τον πεθερό το οι-
κόπεδο, το προικώον, δυο φορές.   Καλά το διαβάσατε, 
δυο φορές! 

- Θα το πουλήσω το οικόπεδο.
- Κρίμα είναι, δεν το λυπάσαι; Τέλος πάντων, ασ’ 

το, θα τ΄ αγοράσω, θα το πληρώσω εγώ.
    Χωρίς «χαρτιά» και υπογραφές  βέβαια και η δι-

αδικασία να επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά , ίδια 
ακριβώς με την πρώτη.

    Ά ρε κατακαημένε πατέρα της, σε πελάγη ευτυχί-
ας πλέουσας και σε πλήρες μεσονύκτιο ευρισκομένης, 
θυγατέρας…

   Αμ το άλλο; Συνέχισε ο Κομνηνός. Το βράδυ του 
«λόγου» ο πεθερός, ο Κυψελιώτης, ενθουσιασμένος, 
πολύ, πάαρα πολύ ενθουσιασμένος, έταξε: « Δίνω στον 
γαμπρό, τώρα, αγροτεμάχιο τουριστικό, στρεμμάτων 
50 [πενήντα]. Αύριο το πρωί στον συμβολαιογράφο ».

- Καλά δεν φοβήθηκαν μην τους φύγει μετά τις 
υπογραφές; ρώτησα.

   Και ο λίαν σκωπτικός Κομνηνός, απεφάνθη:
- Πού ρε θα πάει. Αφού έχ’(ι) ένα… σουρό ακόμα 

να παίρν’(ι) . 
   Αργότερα, ο εν λόγω γαμπρός, ο ακατανόμαστος, 

με τη συνεχιζόμενη αδηφάγο τακτική και συμπεριφο-
ρά του, ανάγκασε τον ευφυή γεωπόνο τους, ν’ αναφω-
νήσει, ελαφρώς παραλλαγμένη, την ποντιακή ρήση: « 
Αυτός δεν είναι γαμπρός, αυτός είναι αλεπός ».

   Και καλά, σ’ αυτή την περίπτωση υπήρχαν, έτσι κι 
αλλιώς, τα 50άρια.  Οι περισσότεροι, όμως, που είχαν 
μονάχα λίγα και μικρά αγροτεμάχια – εδώ στην Κυ-
ψέλη τα λένε «κουμματούδια » – πώς τα κατάφεραν;  
Πόσα κουμματούδια, αλήθεια, θυσιάστηκαν στην επι-
κείμενη έλευση του… νυμφίου!

 Υπήρξαν και μερικοί γαμπροί, εδώ στην Κυψέλη, 
συνέχισε ο Κομνηνός, ωφεληθέντες τα μέγιστα από 
τις αμμούδες, το σχέδιο πόλεως, τον μεγάλο συντελε-
στή δόμησης, την αντιπαροχή και τις μαιζονέτες και οι 
οποίοι στη συνέχεια, «το έπαιξαν» και «γαμβροί», με 
την πονηράν έννοιαν του όρου. «Μωραίνει Κύριος...» 

 Έγινε  παλαιότερα ο Κομνηνός, κοινωνός μιας στιχο-
μυθίας μεταξύ πολύπαθου γηγενούς και της μητρός του.

- Τι κάθισι, πλάλα γλήγουρα να φερ΄ς ψάρια.
- Έφερα, έφερα σαβρίδια.
- Γιατί σαβρίδια;
- Γιατί είναι φτηνά κι γιατί τα πιδιά μ’, τα τρων΄.
- Δεν τα τρώει όμως ι γαμπρός.
- Γιατί;
- Γιατί έχ’ν αγκάθια κι μπουρεί να πνιχτεί…
- Ε, κι  τι θα πάθ’(ι) ;
- Μη κρέν(ι)ς, άσι τ’ς ιξιπνάδις, κι πάϊνι γλήγουρα 

συνέχεια από τη σελίδα 24 να  φερ΄ς μουρμούρις.
- Γιατί μουρμούρις;
- Γιατί τ΄ς αγνουρίζ’(ι) .
 Πράγματι, αυτές οι άτιμες οι μουρμούρες, οι λαχτα-

ριστές, οι νοστιμότατες, οι δαπανηρές, έχουν εκείνες τις 
χαρακτηριστικές, φαρδιές,  παράλληλες μεταξύ τους, 
ρίγες και έτσι είναι αναγνωρίσιμες, πανάθεμά τες.

 Επισκέφτηκε ο Κομνηνός, καταμεσήμερο, περα-
στικός ήταν, κάποια γνωστή του. Έδειχνε αλαφιασμέ-
νη.  Μιά έτρεχε πίσω απ΄ την αυλή, μιά μπροστά, σ ΄ 
εκείνον.

- Φοβάμαι μην κάψω το ψάρι, του είπε.
 Το έφερε το ψάρι, καλοψημένο. Το τοποθέτησε 

πρόχειρα, με τη σχάρα, πάνω σε μια μεγάλη πιατέλα. 
Τι ψάρι ήταν αυτό! Ένας σαργός που δεν τον χωρούσε 
η σχάρα. Το κεφάλι του και η ουρά του περίσσευαν 
και το περίγραμμα της καμπουρής ράχης του διέγραφε 
ένα μεγαλοπρεπές τόξο, εξέχον κι αυτό της σχάρας. Σε 
λίγο, σ’ ένα - δυο λεπτά, φρενάρισε μπροστά μας ένα 
μερακλίδικο αυτοκίνητο με οδηγό τον εκ Θεσσαλονί-
κης ερχόμενο γαμπρό της. 

- Μπράβο, συντονισμός, μουρμούρισα.
 Πρότεινε, ο Κομνηνός, στα ιδρυτικά, του άτυπου 

«Κουριαστή», μέλη να βραβεύουν κάθε χρόνο τον κα-
λύτερο γαμπρό τους, τον πιο άξιο, τον πιο προκομμέ-
νο,  ν΄ αποτελεί αυτή τους η πράξη, πέραν της… δι-
ασκεδαστικής και χιουμοριστικής της διάστασης, και 
κίνητρο και ευγενή άμιλλα, μήπως και γλιτώσουν και 
κάποια εκ των… δεινών.  Επισκέφτηκε προς τούτο, τον 
Ανδρέα. Ο εκ της περιοχής των Γρεβενών καταγόμενος 
Ανδρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός πτυχιούχος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος διευθύνει 
το μεγαλύτερο Βιομηχανικό Συγκρότημα της Θεσσα-
λονίκης, είναι ένας άξιος, σεμνός πάνω απ΄ όλα, όπως 
μου είπε ο Κομνηνός, γαμπρός τους. Τον βρήκε να πε-
ριποιείται, κάνοντας διάφορες εργασίες συντήρησης, 
το γραφικό, παραλιακό, όμορφο σπιτάκι του. Νωρί-
τερα, τον είχε δει να φροντίζει τον ανθόκηπο, που ο 
ίδιος, με μεράκι, είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει. 

- Είσαι, απ’ όσο γνωρίζω, ένας από τους καλούς, 
άξιους, γαμπρούς μας, του είπε και του απεκάλυψε τις 
σκέψεις του.

- Άσε, του λέει ο Ανδρέας, μην το συνεχίζεις. Γα-
μπρός σας είμαι, αλλά, για εσάς τους, Κυψελιώτες, 
καλός δεν είμαι. Γιατί; Γιατί δεν είμαι γιατρός. Αν δεν 
είσαι γιατρός…

 Επομένως αν είσαι και γαμπρός και γιατρός, έ τότε 
αυτό είναι ένας… καταλυτικός συνδυασμός. Ο Κομνη-
νός του ψέλλισε μερικές αντιρρήσεις, αλλά ήταν αμε-
τάπειστος.  Στο σημείο αυτό, ο Ανδρέας του παρέθεσε 
κι ένα, εκ των πολλών όπως είπε, επιχείρημάτων του. 

 Κοντολογίς, κάποτε αγόρασε από τον πλανόδιο 
ιχθυοπώλη τον Κοσμά τον Κυψελιώτη, δυο ασημένιες 
τσιπούρες αλανιάρες, του ενάμισυ κιλού η κάθε μια.  
Πλήρωσε κι άφησε και τα λίγα ρέστα.  Η «γάτα» ο Κο-
σμάς τον… στοχοποίησε και, μετά παρέλευση ολίγων 
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ημερών, επανήλθε, επιδεικνύοντας κρατώντας την 
ψηλά, από την ουρά, μια απαστράπτουσα, μ’ εκείνες 
τις ποικιλόχρωμες ανταύγειες, συναγρίδα τρεισήμισυ 
κιλών περίπου, κι έχοντας σχηματίσει πεποίθηση περί 
της επιστημονικής ιδιότητας του καλού, του καλοπλη-
ρωτή πελάτη, …εκραύγαζε: « Γιατρέ, γιατρέ !»

- Δεν είμαι γιατρός, μηχανολόγος μηχανικός είμαι, 
τον διέκοψε κάπως απότομα ο Ανδρέας.

   Οποία η απογοήτευση του πλανόδιου!    
   Ο Κομνηνός άρχισε να… προβληματίζεται. Πώς 

είναι δυνατόν;  Κι ο άλλος ο γαμπρός, ο Ηπειρώτης 
ο Δημήτρης ο φαρμακοποιός, ο καταξιωμένος πρώην 
Δήμαρχος μεγαλούπολης της Ηπείρου, και οι άλλοι 
άξιοι και προκομμένοι γαμπροί, δεν έχουν την πλήρη 
αποδοχή,  επειδή δεν είναι γιατροί;

    Μπορεί ο Ανδρέας να έχει δίκιο για την… νοσηρή 
νοοτροπία των Κυψελιωτών, ως προς τον καταλυτικό 
συνδυασμό του γαμπρού - γιατρού, η οποία και ασφα-
λώς χρήζει… θεραπείας. Έχουν, όμως,  εδώ στην Κυψέ-
λη, όπως βεβαιώνει ο Κομνηνός, γαμπρούς - γιατρούς, 
οι οποίοι και καλοί είναι και άξιοι και προκομμένοι και 
σπουδαίοι επιστήμονες και άριστοι των ανθοκήπων 

τους… θεράποντες και ευφυείς και τσιφτόπαιδα, όταν 
οι περιστάσεις το απαιτούν. Θα προτείνει, μου είπε, να 
εξαιρεθούν από το… στόχαστρο του «Κουριαστή» και 
ενδεχομένως να βραβευθούν. 

Το απέκρυψε αυτό το τελευταίο από τον Ανδρέα, 
γιατί φοβήθηκε μην του πει: «Βλέπεις; Τώρα και εσύ 
ήλθες στα λόγια μου».

    Εξομολογούμενος, μπορώ να σε βεβαιώσω, συνέ-
χισε ο Κομνηνός, πως δεν λέω, ούτε κάνω κακίες, δεν 
κάνω ρατσιστικές διακρίσεις, απόλυτος δεν είμαι, ούτε  
τοπικιστής, με τη στενή έννοια, είμαι.  Υπέρ του κου-
ριαστή γενικώς, όμως, είμαι.

- Κι εγώ, Κομνηνέ, υπέρ του  κουριαστή, είμαι.
    Τους Κυψελιώτες, σκέφτηκα, πολλά, ενδεχομέ-

νως, μπορείς να τους καταλογίσεις.  Έλλειψη σκωπτι-
κής διάθεσης και έλλειψη αυτοσαρκασμού όμως, όχι.

 Και ποια άραγε είναι αυτά που συνδέουν την όμορ-
φη Κυψέλη μ’ εμάς τους Χαλκιδικιώτες; Πέραν από 
τους αναπόφευκτους συνειρμούς και τους απαραίτη-
τους παραλληλισμούς, ασφαλέστατα και ο… κουρια-
στής. 

Η υγιεινή διατροφή αποτελεί σήμερα το μεγά-
λο μυστικό της ποιότητας ζωής και της μακροζωίας. 

Σήμερα ο τρόπος ζωής, η καθημερινότητα, το άγχος 
της εργασίας και οι πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις 
δε μας αφήνουν να ασχοληθούμε με τη σωστή διατρο-
φή και κατά συνέπεια με την υγιεινή του σώματός μας.

Έτσι λοιπόν χωρίς να το καταλάβουμε όλοι αυξά-
νουμε το βάρος μας, γινόμαστε δηλαδή υπέρβαροι και 
πολλές φορές παχύσαρκοι. Οι υπέρβαροι και παχύ-
σαρκοι δεν είναι μόνο άκομψοι αισθητικά, αλλά ακο-
λουθούν πολλά προβλήματα υγείας. Πρώτα – πρώτα 
αλλάζει η ψυχολογία του ανθρώπου, γίνεται πολλές 
φορές καταθλιπτικός, χάνει την αυτοπεποίθησή του 
και δεν πετυχαίνει αυτό που θα μπορούσε(με περισσό-
τερες πιθανότητες) να πετύχει.

Αλλά το πλέον σοβαρό είναι ότι η παχυσαρκία εί-
ναι αιτία πολλών παθήσεων: σακχαρώδους διαβήτη, 
υπερχοληστεριναιμίας, αγγειοπαθειών, καρδιοπα-
θειών, εγκεφαλικών επεισοδίων, ορμονικών διατα-
ραχών, και πολλές φορές αυξάνει τις πιθανότητες 
εμφάνισης καρκίνου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Δρ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ

Ιατρός - Χειρουργός
π. Διευθυντής Α΄ Χειρουργικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Αν κανείς σκεφτεί ψύχραιμα, θα πιστέψει ότι η ζωή 
γίνεται πολύ ωραία, όταν απολαμβάνεις τις χαρές της 
χωρίς να βαραίνει το στομάχι σου. Η ευεξία του αν-
θρώπου είναι ότι καλύτερο θα ήθελε ο καθένας μας.

Ευεξία σημαίνει απόλυτη υγεία, να μην αισθάνεται 
κανείς τα όργανά του, δηλαδή να μην πονάει το κεφά-
λι του, το στομάχι του, η χολή του κ.ο.κ.

Ευεξία λοιπόν σημαίνει άριστη διάθεση, ζωντάνια, 
χαρά, γέλιο. Γιατί λοιπόν να μην περάσουμε μια ζωή καλύ-
τερη τρώγοντας σωστά, υγιεινά; Με τις σκέψεις αυτές θα 
προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες οδηγίες διατροφής.

Ορισμένες τροφές δεν τις τρώμε σε μεγάλες ποσό-
τητες, αλλά τις δοκιμάζουμε.     

Θα πρέπει να γνωρίζετε τα “όχι”.
ΟΧΙ Γλυκά (τα δοκιμάζουμε μόνο κάποιες στιγμές)
ΟΧΙ Ψωμί (30 – 50gr x ημερησίως)
ΟΧΙ Λάδι (3 – 4 κουταλάκια του γλυκού ημερησίως).

•	Τρώτε κυρίως φρούτα(2 – 3 ημερησίως), λαχανικά, 
ψητά(κοτόπουλο, μοσχάρι, ψάρι έως 200gr) και άφθο-
νο νερό.
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•	Αντί αναψυκτικών, καφέ χωρίς ζάχαρη και σόδα.
•	Μαρούλι, αγγούρι, καρότα, πράσινες σαλάτες απε-
ριόριστα.
•	Πιάτο, προτιμάτε μικρό έως 20 εκ.
•	 Το οινόπνευμα έχει 70 θερμίδες ανά γραμμάριο. 
Προτιμάτε 1 ποτήρι λευκό κρασί(μια – δύο φορές την 
εβδομάδα).
•	Μη ζυγίζεστε κάθε μέρα. Προτείνουμε μια φορά την 
εβδομάδα κάθε πρωί συγκεκριμένης ημέρας.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
 Πριν μάθετε πως θα διατρέφεστε σωστά και θα δι-

ατηρείτε το σωστό βάρος του σώματος σας, σας ανα-
φέρουμε ορισμένα στοιχεία 
ανατομίας και φυσιολογίας 
του ανθρώπινου σώματος.

Το ανθρώπινο σώμα απο-
τελείται 60% από νερό και 
40% από στερεά συστατικά. 
Από τα στερεά αυτά συστα-
τικά το 16,5% είναι πρωτε-
ΐνες, το 13,5% είναι λίπος 
και το 7,5% είναι ανόργανα 
στοιχεία(μέταλλα, ασβέστιο, 
νάτριο, μαγνήσιο, σίδηρος, 
κτλ.). Δηλαδή, ένα σώμα ενή-
λικα, βάρους 70 kg περιέχει 12 
kg πρωτεΐνη, 9kg λίπος, 2,8kg 
υδατάνθρακες, 5kg ανόργανα 
στοιχεία και 42kg νερό. Από 
αυτά τα συστατικά στοιχεία, 
ενεργειακά διαθέσιμα είναι περίπου μόνο 8,5kg λίπους, 
2kg πρωτεΐνης και 250gr γλυκογόνου. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι δομικά συστατικά. Βάσει αυτών των στοιχείων σε 
ασιτία και μεταβολικό stress(χειρουργικές επεμβάσεις)
ρυθμίζουμε τη χορήγηση υγρών και θρεπτικών συστα-
τικών: λίπους, πρωτεΐνης, υδατανθράκων. Η χορήγηση 
παρεντερικής και εντερικής διατροφής σήμερα βρίσκε-
ται σε υψηλό επίπεδο, και αυτό το αναφέρουμε γιατί όλα 
σχεδόν έχουν σχέση και σε αυτά στηρίζεται η σωστή δι-
ατροφή και διατήρηση του φυσιολογικού μας βάρους.

Οι περισσότερες δίαιτες υπολογίζονται ξεχωριστά 
στον καθένα: πόσες θερμίδες, πόση πρωτεΐνη, πόσοι 
υδατάνθρακες κτλ. πρέπει να χορηγηθούν, για να χά-
σουμε το βάρος που πρέπει προκειμένου να φτάσουμε 
στο ιδανικό βάρος.

Υπάρχουν πίνακες που αναφέρουν το ιδανικό βά-
ρος βάσει φύλου, ηλικίας και ύψους. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι ένας νέος άνδρας ύψους 1,70μ. πρέπει να 
έχει βάρος 75kg. Πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο 
το ιδανικό βάρος. Αυτό που προέχει είναι οι τιμές των 
δεικτών των λειτουργιών του οργανισμού μας να πλη-
σιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα σε όλα.

Πρέπει επίσης το άτομο να γνωρίζει τι είναι παχυ-
σαρκία, νοσογόνος παχυσαρκία και τι ο δείκτης μά-

ζας σώματος (Δ.Μ.Σ.) που συμβολίζεται διεθνώς με 
τα αρχικά ΒΜΙ (Body Mass Index).

Παχυσαρκία είναι μια κατάσταση υπερβολικής απο-
ταμίευσης λίπους που έχει σαν συνέπεια μορφολογικές 
αλλά και λειτουργικές διαταραχές του οργανισμού.

 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Χειρουργικής 
Εταιρείας της Παχυσαρκίας στη χώρα μας η συχνότη-
τα είναι περίπου 25% για άνδρες και 20% για γυναίκες, 
ενώ για τα Ελληνόπουλα 6 – 8%.

Ένα άτομο θεωρείται παχύσαρκο, όταν ξεπερνάει 
κατά 29% ή περισσότεροτο βάρος που αντιστοιχεί στο 
φύλο και στην ηλικία του.

Η παχυσαρκία, ιδιαίτερα όμως οι ακραίες μορφές 
της(νοσογόνος παχυσαρ-
κία) δημιουργεί τόσα προ-
βλήματα υγείας, ώστε άνετα 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ένας από τους χειρότερους 
παράγοντες νοσηρότητας. 
Η παχυσαρκία θεωρείται 
η δεύτερη πιο συχνή αιτία 
θανάτου μετά το κάπνισμα. 
Ένα κρίσιμο μέγεθος για τον 
προσδιορισμό της παχυσαρ-
κίας, το οποίο συσχετίζει 
το σωματικό βάρος(Β) με 
το ύψος(Υ), είναι ο Δείκτης 
Μάζας Σώματος και βρίσκε-
ται διαιρώντας το σωματικό 
μας βάρος(σε κιλά) με το 
τετράγωνο του ύψους(σε μέ-
τρα): Δ.Μ.Σ.= Β/Υ².

Για παράδειγμα σε άνδρα με βάρος 105kg και ύψος 
1,80μ. ο ΒΜΙ είναι: 105/1,80² = 105/3,24 = 32,4 το οποίο 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα μας δείχνει ότι πλη-
σιάζουμε τον παχύσαρκο, άρα θα πρέπει να τροποποιή-
σουμε τη διατροφή μας, προκειμένου το βάρος μας να 
έρθει στα κανονικά επίπεδα. Όλοι οι ενήλικες παχύσαρ-
κοι με Δ.Μ.Σ. άνω του 30ανήκουν στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου. Αν ο Δ.Μ.Σ. ξεπερνά το 40, ο κίνδυνος καρδι-
αγγειακών επιπλοκών είναι εξαιρετικά υψηλός.

ΒΜΙ (Δ.Μ.Σ.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μικρότερος του 20 Βάρος κατώτερου 

του φυσιολογικού
20  έως  25 Φυσιολογικό
25  έως  30 Υπέρβαρος
30  έως  40 Παχύσαρκος
Μεγαλύτερος του 40 Υπερβολικά  Παχύσαρκος

 Ένας πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας εί-
ναι η ανδρικού τύπου κατανομή λίπους (άθροιση λί-
πους στην κοιλιά). Όταν η διάμετρος της κοιλιάς είναι 
102εκ. για τους άνδρες ή άνω των 88εκ. για τις γυναί-
κες, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος.

 Δεν είναι λοιπόν μια απλή διαδικασία να χάσει κα-
νείς βάρος χωρίς να στερηθεί τα απαραίτητα συστατι-
κά για τη σωστή υγεία.
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 Μελετώντας διάφορα προγράμματα πρωινού, γεύ-
ματος και βραδινού που θα επιλέξετε, πρέπει να γνω-
ρίζετε ότι μέσα στην εβδομάδα πρέπει να προτιμάτε 3 
– 4 γεύματα με ψάρι ή κρέατα, όσπρια μια φορά και 
λαχανικά 2 φορές την εβδομάδα. Σας προτείνουμε επί-
σης, αντί κάποιου γεύματος μια μεγάλη σαλάτα, μια 
φορά την εβδομάδα.

Η μεγάλη σαλάτα περιέχει, ανάλογα με την εποχή:
•	Μαρούλι, λάχανο, καρότο, ντομάτα, αγγούρι, πι-

περιά, ρόκα, σπανάκι ή
•	Μανιτάρια φρέσκα, καλαμπόκι, 2-3 ελιές
•	50γρ. τυρί φέτα

Προσοχή! Όχι μαγιονέζα και όχι περισσότερο από 
μια κουταλιά της σούπας λάδι. Ελεύθερα χρησιμοποι-
είτε το λεμόνι, το ξύδι, τη ρίγανη, το πιπέρι, τον μαϊ-
ντανό. Η ποσότητα είναι ελεύθερη στα βραστά χόρτα. 
Στις λοιπές σαλάτες ένα φυσιολογικό βαθύ πιάτο.

 Όταν αποφασίσετε να εφαρμόσετε το συγκεκριμέ-
νο διαιτολόγιο, πρέπει να γνωρίζετε ότι:

1) Την πρώτη εβδομάδα ίσως πεινάτε. Τότε τρώτε 
1 φρούτο ή μερικά φύλλα μαρουλιού ή καρότα που θα 
έχετε στο ψυγείο.

2) Το βάρος που πρέπει να χάνετε κάθε εβδομάδα 
θα είναι 0,5kg  έως 1kg το μέγιστο.

3) Η άσκηση πρέπει να αποτελεί το συμπλήρωμα της 
προσπάθειας ή βάδισμα   3-4 φορές την εβδομάδα, τέσ-
σερα έως πέντε χιλιόμετρα ή γυμναστήριο όπου χρησιμο-
ποιείτε 30 λεπτά τον διάδρομο και όλα τα όργανα άλλα 
30 λεπτά, τρείς έως τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Για να πετύχετε το στόχο σας πρέπει να το πιστέ-
ψετε και πρέπει να πιστέψετε ότι η παχυσαρκία ή ακό-
μη και ο υπέρβαρος παρουσιάζει πάρα πολλά προβλή-
ματα υγείας καρδιαγγειακά, έμφραγμα μυοκαρδίου, 
εγκεφαλικά, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
•	 Γαλακτοκομικά επιλέγουμε χωρίς λιπαρά και χωρίς 

ζάχαρη.
•	 Αντί αναψυκτικών ακόμη και των light προτιμάτε 

σόδα και καφέ χωρίς ζάχαρη.
•	 Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ελαιόλαδο.
•	 Ελιές μέχρι 5 την ημέρα.
•	 Πίνουμε πολύ νερό, 8 – 10 ποτήρια ημερησίως.
•	 Σε καμιά περίπτωση δεν αφήνουμε να περάσουν 

πάνω από 5 ώρες χωρίς να φάμε κάτι.
	Προτείνουμε να ζυγίζεστε μια φορά την εβδομάδα 

την ίδια πάντα ώρα στην ίδια ζυγαριά, με τα ίδια 
ρούχα μετά από ίδιες δραστηριότητες.

	Το οινόπνευμα έχει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο.
	Σε περίπτωση αιφνίδιας πείνας δεν τρώμε «ότι 

βρούμε», αλλά αναζητούμε ένα φρούτο ή λαχανικό.
	Συνιστάται μια φέτα μαύρο ψωμί (30γρ.)  έως δύο 

φορές την ημέρα.
	Μασάτε καλά το φαγητό σας και τρώτε αργά 15 – 

30 λεπτά. Έχει αποδειχθεί ότι μετά από 15- 20 λεπτά 
δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα ο κορεσμός και 
έχουμε πλέον χορτάσει. Διαφορετικά, μέσα σε 5 λε-
πτά μπορούμε να φάμε διπλάσια ποσότητα φαγη-
τού και να μην έχουμε χορτάσει ακόμη. 

	Απόλαυση στο φαγητό σημαίνει να τρώμε ένα γεύμα 
πλούσιο σε γεύσεις, χωρίς βιασύνη και χωρίς ενο-
χές. Απόλαυση στο φαγητό δε σημαίνει να τρώμε 
μεγάλες ποσότητες από καθετί που βρίσκεται στο 
τραπέζι μας. Αυτό είναι λαιμαργία και σχετίζεται με 
τη στέρηση. Εξάλλου και οι πρόγονοί μας έλεγαν 
“ουκ εν τω πολλώ το ευ”, δηλαδή, η ποιότητα δεν 
έχει να κάνει με την ποσότητα. Ας τους μιμηθούμε 
και δε θα χάσουμε.

	Φοράτε ρούχα που σας σφίγγουν τη μέση. Έτσι θα 
θυμηθείτε αναγκαστικά να φάτε λιγότερο και αν 
μην αισθανθείτε φουσκωμένοι και τέλος,

	Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το περπάτημα και το ανέβα-
σμα της σκάλας βοηθούν ακόμη περισσότερο στην 
ευεξία του οργανισμού μας.

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!  

ΠΕΝΘΗ

Απεβίωσε στις 14 Ιουνίου 2014  Ιωακείμ Δέλιος από τον Πολύγυρο, επίλεκτο μέλος και ΔΩΡΗΤΗΣ του 
Παγχαλκιδικού με Α.Μ.302, εν ζωή ιατρός χειρουργός. Κατά την εξόδιο ακολουθία τον μεταστάντα αποχαι-

ρέτισε εκ μέρους του Συλλόγου ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάνος Βερροιώτης. 

Απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2014 ο Κωνσταντίνος Μιχ. Βλάχος  από τη Γαλάτιστα, επίλεκτο μέλος του 
Παγχαλκιδικού με Α.Μ. 391,εν ζωή δάσκαλος και προϊστάμενος Δημοτικής Εκπ/δευσης. Κατά την εξόδιο 

ακολουθία τον μεταστάντα αποχαιρέτισε εκ μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης.

Απεβίωσε  στις 19 Ιουλίου 2014 ο Αστέριος Νικ. Κατσιαμούρης από την Αρναία, επίλεκτο μέλος του 
Παγχαλκιδικού με Α.Μ.724, εν ζωή καθηγητής της ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης (αγγειοχειρουργός). Κατά την εξόδιο ακολουθία τον μεταστάντα αποχαιρέτισε εκ μέρους του 
Συλλόγου ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης.

 Στους οικείους τους ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, ευχόμενος την εξ 
ύψους παρηγορία. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ
Ομότ. Καθηγητής Παιδιατρικής Α.Π.Θ.

Υπάρχει ένας θεμελιώδης κανόνας στην ανα-
τροφή των παιδιών, που ποτέ δεν παραλείπουμε να 
τον επαναλαμβάνουμε ως συμβουλή προς του γονείς 
όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την σωματική και την 
ψυχοπνευματική υγεία των παιδιών. Ο κανόνας αυτός 
είναι ο εξής: «Τα παιδιά θέλουν παιδιά». Αυτό σημαί-
νει ότι το παιδί από την βρεφική του ηλικία θέλει και 
πρέπει να συγχρωτίζεται με άλλα παιδιά κοντινής του 
ηλικίας. Τα παιδιά έχουν μοναδικούς κώδικες επικοι-
νωνίας μεταξύ τους, που συμβάλλουν καθοριστικά 
στη σωστή κοινωνική, κινητική και ψυχοπνευματική 
τους ανάπτυξη. Φυσικά το 
έργο των γονιών και γενικά 
των ενηλίκων είναι αδιαπραγ-
μάτευτης αξίας στον τομέα 
αυτό. Η πολύωρη όμως συνύ-
παρξη κοντινών στην ηλικία 
του παιδιού άλλων παιδιών εί-
ναι επίσης αδιαπραγμάτευτη. 
Αυτά τα λίαν ενδιαφέροντα 
τα έμαθα, όταν σπούδαζα την 
Παιδιατρική και ιδιαίτερα την 
Αναπτυξιακή Παιδιατρική, 
την υποειδικότητά μου. Και αυτά τα λίαν ενδιαφέρο-
ντα τα έζησα και μετά, τα διαπίστωσα στην καθημερι-
νή πράξη και τα εφάρμοσα και τα δίδαξα και μπορώ να 
πω τώρα με σιγουριά ότι «τα παιδιά θέλουν παιδιά».

Όσο όμως κι αν φαίνεται παράξενο εγώ είχα μια 
προπαιδεία στο θέμα αυτό ήδη από την παιδική μου 
ηλικία. Και αυτό το οφείλω στον θείο μου τον Νικο-
λάκη. Ο θείος μου ο Νικολάκης, σύζυγος μιας αδελφής 
της μάνας μου, ήταν άνθρωπος κοινωνικός, πάντα γε-
λαστός, με υψηλή αίσθηση του χιούμορ, πάντα έτοιμος 
για ζεστή κουβέντα και επικοινωνία και πάντα έτοιμος, 
τηρουμένων των αναλογιών, να φιλοσοφήσει. Ο θείος 
μου ο Νικολάκης δεν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, 
ήταν ένας απλός αγρότης, κατείχε όμως, μεταξύ πολ-
λών άλλων, και την ουσία του κανόνα πως «τα παιδιά 
θέλουν παιδιά». Έλεγε πάντα ότι τα παιδιά ξέρουν να 
τα βρίσκουν και να συνεννοούνται μεταξύ τους πολύ 
καλά. Κι όταν δεν μπορούμε εμείς οι μεγάλοι να συ-
νεννοηθούμε με ένα παιδί, πάντα ένα συνομήλικό του 
θα βρει τον τρόπο να το πετύχει. Έτσι με αυτόν τον 
απλό τρόπο έλεγε μια μεγάλη αλήθεια και για του λό-
γου το αληθές διηγόταν πάντα τις δύο παρακάτω ιστο-
ρίες, που τις είχα ακούσει πολλές φορές από το στόμα 
του και πάντα με γοήτευαν.

Ιστορία πρώτη: «Ίζα ΄γο, ίσι ‘τσια, ίσι ζιο»
Είχε πάει, διηγόταν ο θείος μου ο Νικολάκης, σε μια 

ερημική καλύβα στο Μαργιανίτικο το λάκκο. Το αντρό-
γυνο που έμενε στην καλύβα αυτή είχε τρία-τέσσερα 
παιδάκια που μπαινόβγαιναν στην καλύβα ή έπαιζαν 
έξω από αυτή. Ξαφνικά μπαίνει στην καλύβα ένα από 
τα παιδάκια ηλικίας δύο με τρία χρονών. Ήταν κατα-
κόκκινο το προσωπάκι του και τα μάτια του έβγαζαν 
σπίθες και με μια τρομερή έξαψη άρχισε να χειρονο-
μεί, να δείχνει προς τα έξω και να λέει όσο πιο δυνατά 
μπορούσε: «Ίζα ‘γο, ίσι τσια, ίσι ζιό. ‘Λάτι, ‘λάτι ζίτι». 

Κανείς φυσικά δεν κατάλαβε 
τι εννοούσε. Το ρωτούσαν 
και το ξαναρωτούσαν προ-
σπαθώντας να το κάνουν να 
ηρεμήσει για να καταλάβουν 
τι έλεγε, αλλά μάταια. Επα-
ναλάμβανε όλο με περισσό-
τερη έξαψη το ίδιο. Άρχισε 
μάλιστα να τραβάει τη μάνα 
του από το φουστάνι και να 
δείχνει έντονα προς τα έξω 
σχεδόν ουρλιάζοντας ««Ίζα 

‘γο, ίσι τσια, ίσι ζιό. ‘Λάτι, ‘λάτι ζίτι». Οι δύστυχοι οι 
γονείς ήρθαν σε απόγνωση: το παιδί είχε έρθει σε κα-
τάσταση υστερίας. Τείχος αδιαπέραστο κώλυε την επι-
κοινωνία γονιών και παιδιών.

Μέσα στον γενικό χαμό μπήκε στην καλύβα ένα 
μεγαλύτερο από τα αδελφάκια του παιδιού, που μόλις 
άκουσε τα λόγια του μικρού είπε αμέσως «Ιγω ξέρω τι 
λέει»! Όλοι στράφηκαν προς το τετράχρονο περίπου 
αδελφάκι που τους έδινε ελπίδα για την λύση του προ-
βλήματος που τόσο ξαφνικά τους προέκυψε. Τότε αυτό, 
παίρνοντας ύφος, είπε όσο πιο δυνατά μπορούσε: «Να ο 
αδερφός μου λέει: Είδα λαγό, είχι αυτιά, είχι δυό. Ιλάτι, 
ιλάτι να δίτι». Όλοι έμειναν άναυδοι από την κατά λέ-
ξει ερμηνεία! Το μικρούλι προφανώς παίζοντας έξω από 
την καλύβα είδε έναν λαγό με τα δύο μεγάλα του αυτιά 
που το εντυπωσίασαν και έσπευσε να φωνάξει τους γο-
νείς του ελπίζοντας κατά πάσα πιθανότητα ότι θα τους 
πείσει να βγουν έξω να πιάσουν τον λαγό. Γι’ αυτό όσο 
αυτοί δεν το καταλάβαιναν, μεγάλωνε το άγχος του για-
τί θα έφευγε ο λαγός. Έτσι η λύση του προβλήματος που 
έθεσε το παιδί, δόθηκε από άλλο παιδί. Οι γονείς βγή-
καν να δουν τον λαγό, αλλά ο λαγός είχε γίνει βέβαια …
λαγός! Ο θείος Νικολάκης όμως έδωσε ένα παράδειγμα 
του κανόνα ότι «τα παιδιά θέλουν παιδιά».

«ΙΖΑ ‘ΓΟ, ΙΣΙ ‘ΤΣΙΑ, ΙΣΙ ΖΙΟ» … ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 
ΧΑΛΙΑΒΑ
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Ιστορία δεύτερη: «Πλότου, μαζιότου, πλότου, μα-
ζιώτου»

Κάποτε πήγε ο θείος μου ο Νικολάκης σε ένα σπίτι 
που οι νοικοκυραίοι φύλαγαν αμύγδαλα μέσα σε ένα 
πήλινο δοχείο (σβάνα) με στενό όπως αποδείχθηκε 
στόμιο. Το περίπου τρίχρονο αγοράκι τους έβαλε το 
χεράκι του μέσα στο δοχείο, γέμισε η χούφτα του με 
αμύγδαλα, αλλά όταν προσπάθησε να το βγάλει δεν 
έβγαινε με τίποτα λόγω του στενού στομίου. Παγιδεύ-
τηκε λοιπόν το χεράκι του κρατώντας τα αμύγδαλα και 
άρχισε να φωνάζει ζητώντας βοήθεια. Οι γονείς του 
που έτρεξαν κοντά του και κατάλαβαν τι συνέβαινε 
του έλεγαν να αφήσει τα αμύγδαλα για να μπορέσει να 
βγάλει το χεράκι του. Το παιδί ήταν αδύνατο να εννοή-
σει και να συμμορφωθεί με τις οδηγίες. Το μυαλουδάκι 
του φαίνεται ότι δεν μπορούσε να συλλάβει πως ήταν 
δυνατό να βγάλει μόνο το χέρι του χωρίς τα αμύγδαλα, 
για τα οποία άλλωστε το είχε βάλει μέσα.

Τότε ο θείος μου ο Νικολάκης, ως άριστος γνώστης 
του κανόνα ότι «τα παιδιά θέλουν παιδιά», τους πρότει-
νε να φέρουν ένα λίγο μεγαλύτερο παιδί για να το συμ-
βουλεύσει με το δικό του τρόπο πώς να βγάλει το χέρι 
του. Το παιδί-σύμβουλος βρέθηκε (ήταν εύκολο εκείνα 
τα χρόνια) πήγε κοντά στο παγιδευμένο παιδάκι και άρ-
χισε να του λέει «πλότου, μαζιότου, πλότου, μαζιότου» 
το οποίο μεθερμηνευόμενο σημαίνει «άπλωνε (το χέρι 
σου) και (μετά) μάζευέ το και (ξανα)άπλωνέ το και 
(ξανα)μάζευε το». Έτσι το μικρό παιδάκι άπλωνε το πα-
γιδευμένο του χεράκι, έφευγαν από την χούφτα κάποια 
αμύγδαλα και μετά το μάζευε. Το ‘κανε δυο-τρεις φορές 
το «πλότου, μαζιότου» ώσπου άδειασε εντελώς η χού-
φτα του και έβγαλε έξω το χεράκι του.

Έτσι η λύση για το παιδί δόθηκε πάλι από παιδί γιατί 
«τα παιδιά θέλουν παιδιά». Μια μεγάλη αλήθεια ειπω-
μένη και από τον αξέχαστο θείο μου Νικολάκη με ιστο-

ρίες-παραδείγματα απίστευτης απλότητας, ζωντάνιας 
και ομορφιάς.

Και λίγα περί «χαλιαβών»
«Τα παιδιά θέλουν παιδιά» και τα «βρίσκουν» μια 

χαρά μεταξύ τους έστω και μέσω καυγάδων και δια-
φωνιών» γιατί το επίπεδο της ψυχοπνευματικής τους 
ανάπτυξης είναι παρόμοιο και γιατί μιλούν παρόμοια 
γλώσσα. Η γλώσσα αυτή είναι τα μωρουδίστικα ή χα-
λιαβά.

Παλιότερα στον Πολύγυρο και σε κάποια άλλα χω-
ριά της Χαλκιδικής την γλώσσα των παιδιών που πρω-
τοάρχιζαν να μιλούν, την γλώσσα αυτή την αδέξια και 
τόσο χαριτωμένη, την ονόμαζαν χαλιαβή γλώσσα και 
το παιδί που την χρησιμοποιούσε το ‘λεγαν χαλιαβό1. 
Παραδείγματα χαλιαβο-πολυγυρινής γλώσσας είναι 
το ««Ίζα ‘γο, ίσι τσια, ίσι ζιό» καθώς και το «πλότου, 
μαζιότου».

Κάποια χαλιαβά που έλεγε κάποιος ως παιδί, η συναρ-
παστική και χαριτωμένη αυτή παιδική γλώσσα, μπορεί να 
τον συνοδεύουν και να τον χαρακτηρίζουν σε όλη του 
τη ζωή. Τα χαλιαβά των παιδιών μού έχουν προσφέρει 
πολύ ιλαρότητα και συγκίνηση από την παιδική μου ηλι-
κία ακόμη, καθώς τα απολάμβανα από τότε αφάνταστα, 
αλλά κυρίως από την άσκηση την Παιδιατρικής και την 
επαφή μου με την συγκλονιστική ηλικία των χαλιαβών. 
Έχω ολόκληρο θησαυρό από παιδικά χαλιαβά (Πολυγυ-
ρινά, Χαλκιδικιώτικα, αλλά και Πανελλήνια). Υπόσχομαι 
να επανέλθω ελπίζοντας να προσφέρω με τα χαλιαβά 
όση από την ιλαρότητα και την συγκίνηση μπορώ, που 
τις έχουμε όλοι τόσο ανάγκη.

1 . Πολλές φορές και τους ενήλικες που είχαν διαταραχή στην 
άρθρωση ή στον ρυθμό της ομιλίας τους, τους έλεγαν χαλια-
βούς.

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των παιδιών είναι 
η αφοπλιστική τους ειλικρίνεια, που στα χρόνια της 
αθωότητάς τους «σπάει κόκκαλα». Ιδού τρία παρα-
δείγματα, τριών τρομερών παιδιών. 

Ο μικρός Γιαννάκης
«Καλή μου θείτσα, σε παρακαλώ κλείσε τα ματά-

κια σου» λέει ο μικρός Γιαννάκης στη θείτσα του μό-
λις μπήκε στο σπίτι τους. «Μα γιατί, Γιαννάκη μου, να 
κλείσω τα μάτια μου;» λέει απορημένη η θείτσα. «Γιατί 
η μαμά μου και ο μπαμπάς μου λένε πως άμα κλείσεις 
τα μάτια σου τότε θα πάρουμε εμείς όλη σου την περι-
ουσία». 

Ο μικρός Νικόλας
Ήρθε στο σπίτι του Νικόλα μια γειτόνισσα και ζή-

τησε από τη μαμά του μια ασπιρίνη γιατί πονούσε το 
κεφάλι της. Ο μικρός Νικόλας που το άκουσε της λέει 

με έμφαση « Ξέρεις γιατί πονάει το κεφάλι σου; Πονάει 
γιατί είναι άδειο.» Η μαμά του τον επέπληξε αμέσως 
αυστηρότατα, οπότε ο Νικόλας της απαντάει. «Μα 
εσύ, καλέ μαμά, δε μου λες πως όταν πονάει το στομά-
χι μου, πονάει γιατί είναι άδειο;»

Η μικρή Αναστασία
Η μικρή Αναστασία κοιτάζει ερευνητικά το πρό-

σωπο της κυρίας Νίνας, φίλης της μαμάς της, που 
ήρθε στο σπίτι τους για επίσκεψη. Αφού την παρα-
τήρησε επισταμένα για πολλή ώρα της λέει «Μα πού 
είναι, κυρία Νίνα, το άλλο σου πρόσωπο;». Έκπλη-
κτη η κυρία Νίνα της απαντάει « Μα δεν έχω άλλο 
πρόσωπο, κοριτσάκι μου», οπότε η Αναστασία έκ-
πληκτη και αυτή της λεει «Τότε γιατί η μαμά μου, 
κυρία Νίνα, όταν μιλάει για σένα λέει ότι είσαι δι-
πρόσωπη;»

ΤΑ  ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
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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. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
10 Ιουλίου 1911: ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Τελουμένης σήμερον της χειροτονίας του εψηφισμέ-

νου Επισκόπου Αρδαμερίου κυρίου Ιωακείμ Στρουμπή 
εν των ιερώ ναώ του Αγίου Νικολάου, παρακαλούνται 
άπαντα τα μέλη του Παγχαλκιδικού Συνδέσμου ως και 
οι παρεπιδημούντες ενταύθα εκ της επαρχίας Αρδαμε-
ρίου συμπατριώται μας όπως παρευρεθώσιν εν τω ει-
ρημένω Ναώ.

Θεσσαλονίκη τη 10η Ιουλίου 1911 
εκ του Γραφείου του «Παγχαλκιδικού 
Συνδέσμου» 

13 Σεπτεμβρίου 1918: Ο κ. ΧΑΡΙ-
ΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διεκομίσθη εκ του μετώπου ο υπία-
τρος Παπαγεωργίου Χαρίλαος, εκ Πο-
λυγύρου της Χαλκιδικής, τραυματι-
σθείς κατά τας μάχας της Δοϊράνης. Ο 
διακεκριμένος επιστήμων και φανατι-
κός οπαδός του κόμματος των φιλε-
λευθέρων, επί 18 μήνας υπηρετών εις το 
μέτωπον ως ιατρός του τάγματος, έλα-
βε μέρος εις όλας τας επιχειρήσεις τιμη-
θείς δια του πολεμικού Σταυρού δια τας 
υπερόχους υπηρεσίας, ας προσέφερε 
επί του πεδίου της μάχης κατά την επι-
χείρησιν του Σκρα. Χ. Κεχαγιάς.

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
11 Σεπτεμβρίου 1932: ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΤΗΣ…ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατά την παρελθούσαν Κυριακήν εγένετο παρά του 

Πρωτοδικείου η ανακήρυξις των υποψηφίων βουλευ-
τών της εκλογικής περιφερείας Χαλκιδικής, οίτινες εί-
ναι οι εξής: 1. Αθανάσιος Καραγκάνης, χημικός, γεν-
νήθηκε στον Πολύγυρο και είναι εγκαταστημένος 
στον Πολύγυρο 2. Απόστολος Τσίτερ, γιατρός πρό-
σφυγας από την Τρίγλια που εγκαταστάθηκε στην 
Καλαμαριά μπροστά από δέκα χρόνια… 3. Αλ. Ξαν-
θόπουλος, έμπορος πρόσφυγας από τα Μουδανιά 4. 
Ιωάννης Λαμπρόπουλος, παλιολλαδίτης δικηγόρος 
από τη Γρόπα Πατρών 5. Μιχ. Κότσιανος, γιατρός γεν-
νήθηκε στη Νάουσα κάθεται στη Σαλονίκη 6. Βασ. Βα-
σιλικός δημοσιογράφος από τα Ριζά κάθεται στη Σα-
λονίκη  7. Νικόλαος Ζωγράφος, λέγει ότι γεννήθηκε 
στη Γαλάτιστα, κάθεται στην Αθήνα και μας έρχεται σε 
κάθε εκλογή, πότε ως Βενιζελικός, πότε ως ανεξάρτη-

τος και τώρα ως Κονδυλικός, 8. Αδαμ. Σοφιανόπουλος  
πρόσφυγας αγνώστου προελεύσεως, 9. Μιχ. Λαπιδά-
κης, Κρητικός δικηγόρος που ήρθε κατά την επανά-
σταση του 1916, παντρεύτηκε εδώ και κάθεται στη 
Σαλονίκη, 10. Γ. Αραβανόπουλος, πρόσφυγας Καρα-
μανλής που κάθεται στη Σαλονίκη, 11. Γ. Καραγκιό-
ζης από την Επανωμή, δεν ξεύρουμε πού κάθεται και 
τι δουλειά κάνει, ήρθε για να μας φωτίσει, 12. Γεώργ. 
Δεληχρήστος, νεαρός γιατρός από την Παλιόχωρα σύ-

ντροφος του Καραγκιόζη…

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
29 Ιουλίου 1934: ΟΙ ΑΠΟΦΟΙ-

ΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Κατά το λήξαν Σχολικόν έτος απε-
φοίτησαν εκ του Γυμνασίου Πολυγύ-
ρου οι εξής: Κωνστ. Παπαργυρίου εκ 
Βάβδου, Νικ. Παπαμάξιμος, Τάκης 
Παλαμήδης, Γεώρ. Κάλφας, Νίκη Σο-
φωνίου και Μαρία Ιατρού εκ Πολυγύ-
ρου και Χρ. Λιάκος εκ Ν. Ποτιδαίας.

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
19 Σεπτεμβρίου 1954: ΝΙΚΗ – 

ΠΟΜ 2 – 5 
Καίτοι η παρελθούσα Τρίτη ήτο 

ημέρα εργάσιμος, πλήθη φιλάθλων 
εκ Πολυγύρου, Καλυβών, Αγ. Μά-

μαντος, Ν. Μουδανιών, Πορταριάς, Καρκάρας… κα-
τέκλυσαν κυριολεκτικώς το γήπεδον Ν. Μουδανιών 
ένθα εγένετο η συνάντησις.

Ταύτην ετίμησαν δια της παρουσίας των ο κ. Νο-
μάρχης, ο κ. Δήμαρχος Πολυγύρου, ο κ. Δήμαρχος Ν. 
Μουδανιών, ο κ. Διοικητής Χωρ/κής Χαλ/κής και πολ-
λοί προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών. Την διαιτη-
σίαν του αγώνος είχεν ο καθ’ όλα άξιος διαιτητής της 
ΕΠΣΜ κ. Καραβιώτης Γεώργιος.

Εις τας 4 μ.μ. ήρχισεν ο αγών, όστις έληξεν την 6ην 
μ.μ. με νικήτριαν την ομάδα του ΠΟΜ δια τερμάτων 5 
έναντι 2. Ο ΠΟΜ έπαιξε με δραστηριότητα ενώ η Νίκη 
πολύ χαλαρά και χωρίς τέχνην, πράγμα το οποίον απέ-
δειξεν ότι κατέχει, πιθανώς διότι προ του αγώνος συ-
νέβησαν επεισόδια.

Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης… απένειμεν εις την πρώ-
την νικήτριαν ένα κύπελλον και ένδεκα επίχρυσα με-
τάλλια, εις την δευτέραν… έν κύπελλον, έν ποδόσφαι-

Αθανάσιος Καραγκάνης
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ρον και ένδεκα επάργυρα μετάλλια… και την τρίτην 
νικήτριαν ομάδα ο «Νικήτας» έν κύπελλον… 

21 Αυγούστου 1955: Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓ-
ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ

Την παρελθούσαν Κυριακήν επραγματοποιήθη η 
προαναγγελθείσα εκδρομή των μελών του Παγχαλκι-
δικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εις την πόλιν μας. Οι 
εκδρομείς γενόμενοι θερμώς δεκτοί υπό του κ. Δημάρ-
χου και των κατοίκων της πόλεώς μας άμα τη αφίξει 
των επισκέφθηκαν πρώτον την θαυμασίαν τοποθεσίαν 
«Παναγία», οπόθεν επιστρέψαντες παρεκάθησαν εις 
κοινόν γεύμα εις το πάρκον των Έξ Βρύσεων κατά την 
διάρκειαν του οποίου επαιάνιζε προς ψυχαγωγίαν των 
η Φιλαρμονική του Δήμου μας. Εχορεύθησαν διάφοροι 
χοροί και η διασκέδασις εξηκολούθησε ζωηροτάτη μέ-
χρι της 4ης μ.μ. Εις τους εκδρομείς διενεμήθη έν πλήρες 
δοχείον πράσιναι ελαίαι εκλεκταί άς ευγενώς προσέ-
φερεν η συμπολίτις μας κ. Αναστασία Ι. Παλαμήδους.

Την 5ην μ.μ. οι εκδρομείς παρηκολούθησαν τον πο-

δοσφαιρικόν αγώνα των ομάδων Γ΄ Σώματος Στρατού 
και Νίκης της πόλεώς μας και αργά το εσπέρας ανεχώ-
ρησαν με τας καλυτέρας εντυπώσεις… 

23 Σεπτεμβρίου 1956: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

Ο εξ Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής κ. Γεώργιος Γεωρ-
γούδης αρχισυντάκτης της γνωστής Αγροτικής Εφημερί-
δος «ΧΩΡΙΟ» ανεδείχθη παμψηφεί Πρόεδρος της Ενώ-
σεως Πολεμοπαθών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. 

20 Σεπτεμβρίου 1964: ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ

Κατόπιν ανασυνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλί-
ου συνεκροτήθη τούτο ως εξής: Πρόεδρος Αθανάσι-
ος Παπαγεράκης, Αντιπρόεδρος Αστέριος Τσάκαλος, 
Γενικός Γραμματεύς Παναγιώτης Καδής, Ταμίας Γεώρ-
γιος Παπαδήμος, μέλη Μιλτιάδης Γεωργούλας, Βασί-
λειος Κουτσός, Γεώργιος Ιερισσιώτης, Βασίλειος Τερ-
τιλίνης και Γεώργιος Παπαθανασίου.

Νέα της Χαλκιδικής μας
Νέα δημοτικά και τοπικά συμβούλια 
Ορκίστηκαν οι νέοι σύμβουλοι των δήμων της Χαλκι-
δικής τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Οι νέοι δη-
μοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, που προέκυψαν από 
τις εκλογές του Μαΐου ανέλαβαν καθήκοντα από 1η 
Σεπτεμβρίου και θα θητεύσουν για τα επόμενα πέντε 
χρόνια. Το καλοκαίρι που πέρασε, δεν είχε να επιδείξει 
τίποτε ιδιαίτερο στο χώρο της αυτοδιοίκησης εξαιτίας 
του νόμου, ο οποίος προβλέπει τη μη συνεδρίαση των 
δημοτικών συμβουλίων πέρα από έκτακτα και κατεπεί-
γοντα θέματα. Ευχόμαστε καλή θητεία σε όλους.

Φεστιβάλ Χαλκιδικής
Τα τρία φεστιβάλ του νομού, Πολυγύρου, Μουδανιών και 
Κασσάνδρας έδωσαν και φέτος το στίγμα τους με πολυά-
ριθμες και ποικίλες εκδηλώσεις. Άλλες πήγαν καλά, άλλες 
πήγαν μέτρια και σε άλλες έψαχναν για θεατές. Δυστυχώς, 
ακόμα και αξιόλογες εκδηλώσεις φέτος δεν κατάφεραν να 
μαζέψουν τον κόσμο που θα έπρεπε, με τη δικαιολογία 
της κρίσης να πλανάται. Παρόλα αυτά τα μπιτς μπαρ με 
την ομπρέλα των 8 ευρώ, τα κοκτέιλ των 14 ευρώ και την 
ανούσια μουσική ήταν γεμάτα από το πρωί μέχρι το βρά-
δυ και τον κόσμο να συναγωνίζεται για το ποιος θα πρωτο-
πάρει την πρώτη καρέκλα-πίστα. Η παιδεία των τελευταί-
ων δεκαετιών (της τηλεόρασης και της μερίδας των κακών 
νυχτομάγαζων) έχει αρχίσει να θερίζει τους σπόρους της.

Βιβλιοθήκη Πολυγύρου
Σημείο «αντίστασης» στα παραπάνω στάθηκε και φέτος 
το καλοκαίρι –για δεύτερη χρονιά- η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Πολυγύρου (οικία Τραγανού) στην οποία πραγματοποιή-
θηκαν 25 δράσεις για παιδιά με κέντρο το βιβλίο, σύνθη-

μα «Ό,τι σκέφτεσαι σκέψου το αντίθετο», στο πλαίσιο του 
προγράμματος Future Library. Πάνω από 170 παιδιά, νή-
πια και μαθητές δημοτικού, παρακολούθησαν και συμμε-
τείχαν στις δράσεις τις οποίες υλοποίησαν αξιόλογοι εθε-
λοντές εκπαιδευτικοί από την περιοχή του Πολυγύρου.

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις - εκθέσεις
Πέρα από τα «μεγάλα» φεστιβάλ του Νομού το στίγμα τους 
έδωσαν και φέτος καθιερωμένες εκδηλώσεις, μικρές και 
μεγάλες απ΄ άκρη σ΄ άκρη σε όλη τη Χαλκιδική. Επιγραμ-
ματικά να αναφέρουμε τα Σιθώνεια και το Διάπλου  του 
Τορωναίου Κόλπου στη Σιθωνία, τα Κασσανδρώμενα στην 
Κασσάνδρα, τα Αριστοτέλεια και η συνάντηση ερασιτεχνι-
κών θιάσων «Ακάνθιος Τέττιξ» στο δήμο Αριστοτέλη.
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής οργάνωσε δύο μεγάλες 
εκθέσεις: την 1η Εμπορική έκθεση Ν. Μαρμαρά, 1-3 Αυ-
γούστου, με θέμα «Παραδοσιακά προϊόντα, ανακαίνιση, 
υγραεριοκίνηση, ενεργειακές εφαρμογές, είδη σπιτιού, 
βιβλία» και 7-10 Αυγούστου την 3η Έκθεση Χαλκιδικής 
2014 στην προβλήτα των Ν. Μουδανιών με θέμα «Υγρα-
εριοκίνηση, ενεργειακές εφαρμογές, ανακαίνιση, είδη 
σπιτιού, βιβλία, παραδοσιακά προϊόντα».
Αξίζει, τέλος, να αναφέρουμε την 6η Γιορτή οικολογικής 
γεωργίας και χειροτεχνίας, που πραγματοποιήθηκε και 
φέτος στα Ψακούδια (7-10 Αυγούστου) αλλά και το 1ο 
Πανηγύρι Τέχνης, έναν καινούριο από ότι φαίνεται θε-
σμό στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε 19-21 Ιουλίου στο αγρόκτημα του 
Χρήστου Τσιπέλη, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Πολυ-
γύρου, με τη συμμετοχή 15 και πλέον αναγνωρισμένων 
καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα.

Γεώργιος Διαμαντουλάκης
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Η δράση του Συλλόγου μας

Τετραήμερη εκδρομή στην Κων/πολη, Προύσα, Μουδα-
νιά και Καλλικράτεια της Προποντίδας, 24-27 Απριλίου 
2014.

Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη ξεπερνάει κάθε προσδο-
κία,κάθε έννοια μιας  συμβατικής εκδρομικής εξόρμησης , της 
οποίας συνήθης σκοπός είναι η ψυχαγωγία , η γαστριμαργική 
απόλαυση , η αγορά καταναλωτικών αγαθών.   

 Η πρόταση  του Παγχαλκιδικού για το ταξίδι αυτό είχε όλα 
τα στοιχεία που μετατρέπουν ένα απλό γεγονός σε σημαντικό . 
Άριστα οργανωμένο έως την τελευταία λεπτομέρεια σκοπό είχε 
να μας γνωρίσει μια άλλη Πόλη . Όχι μόνο την τουριστική αλλά 
και  την αληθινή Κωνσταντινούπολη , την πόλη των χρωμάτων 
και των αναμνήσεων .

Η πρώτη μας εμπειρία από τη σύγχρονη πόλη ήταν η επίσκε-
ψη στο ενυδρείο του εμπορικού κέντρου   FORUM με το κατα-
πληκτικό ενυδρείο. Όσοι το επισκέφθηκαν, βρέθηκαν μπροστά 
σε  ένα θαύμα της τεχνολογίας   , ενώ παράλληλα είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν  τοπικές γεύσεις ανάμεσα στις οποίες ξε-
χώριζε ένα  γλύκισμα  με το όνομα “γκιουνεφέ” .

Το ίδιο βράδυ είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στην 
παραλία του Ορτάκιοϊ , όπου δίπλα σε μια από τις γέφυρες του 
Βοσπόρου πήραμε το ποτό μας ή δοκιμάσαμε τον περίφημο 
«γκιοζλεμέ» ( γεμιστή πατάτα ) και λουκουμάδες .

Η δεύτερη ημέρα μας σφραγίστηκε από την επίσκεψή μας 
στο Πατριαρχείο και τον εκεί Άγιο Γεώργιο . Σειρά είχε η  Παναγιά 
τη Μπαλουκλιώτισα , όπου ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδο-
φόρος τελούσε τη θεία λειτουργία ( γιορτή Ζωοδόχου Πηγής). 
Ακολούθησε η  επίσκεψή μας στην Αγία Σοφία. Εκεί  μείναμε συ-
γκλονισμένοι από το μεγαλείο αυτού του μοναδικού στον κόσμο 
μνημείου . Ο ξεναγός μας , άριστος γνώστης  των μυστικών της 
κατόρθωσε να μας μυήσει στις ομορφιές της και να μας δείξει 
άγνωστες πλευρές της.

    Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας σειρά είχε η κρουαζιέρα 
στο Βόσπορο . Χαθήκαμε μέσα στην ομορφιά του τοπίου , αλλά 
και προβληματιστήκαμε  για τις χαμένες πατρίδες , για τους τό-
πους, όπου μεγαλούργησε ο ελληνισμός έως σχετικά πρόσφατα 
. Μεσοχώρι, Ξηροκρήνη , Μπεμπέκ , Σωσθένι , Νεοχώρι και πάρα 
πολλά άλλα αγαπημένα παραθαλάσσια μέρη παρέλασαν μπρο-
στά μας και ξύπνησαν μνήμες και νοσταλγικά συναισθήματα. 
Μετά το δείπνο ακολούθησε ελληνικό γλέντι , που διανθίστηκε 
με ανατολίτικους χορούς της κοιλιάς.  

   Η επόμενη ημέρα σημαδεύτηκε από  την επίσκεψή μας 
στην Πριγκηπόνησο και το προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο τον 
Κουδουνά. Στο δρόμο για την Προύσα γνωρίσαμε και άλλους 
ελληνικούς τόπους , όπως Μάλτεπε, Αρετσού (γνωστή για τους 
εκλεκτούς τσίρους της ) ιδιαίτερη πατρίδα του Οσμάν Χαμντί 
μπέη, αρχαιολόγου , που ίδρυσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Κων/
πολης.

   Στην Προύσα κάναμε τα ψώνια μας στην εκεί κλειστή αγορά 
με τα ονομαστά μεταξωτά μαντήλια της .

   Η τελευταία ημέρα , ημέρα της επιστροφής δεν υστέρησε 
των προηγουμένων σε εντυπώσεις και παραστάσεις. Στην Τρί-
γλια αισθανθήκαμε δέος από την επαφή μας με το μισοερειπω-
μένο  ιερό ναό της Παντοβασίλισσας , που αγόρασε και πρό-
κειται να ανακαινίσει ο Μητροπολίτης Προύσας Ελπιδοφόρος. 
Συνταξιδιώτης εντόπισε  μαρμάρινη ενεπίγραφη πλάκα : « Είπεν 
ο Κύριος : Εν τούτω γνώσεσθε πάντες ότι εμοί μαθηταί εστέ , εάν 
αγάπην έχετε εις αλλήλους.»  Εκεί γνωρίσαμε και έναν Τούρκο 
της ανταλλαγής καταγόμενο από την Καρατζόβα ( Αριδαία) , που 
μας απηύθυνε το λόγο τρέμοντας από συγκίνηση για τη γενέθλια 
γη που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει , θύμα κι αυτός της ιστορί-

ας και των γεωπολιτικών παιχνιδιών των ισχυρών του προηγού-
μενου αιώνα. Σημαντικός σταθμός υπήρξε για μας η πόλη των 
Μουδανιών με τον ακμάζοντα κάποτε ελληνικό πληθυσμό . Στη 
σύντομη  περιήγησή μας  στην πόλη μας συντρόφεψε ο Τουρκο-
κρητικός δάσκαλος Μουσταφά , που γεμάτος νοσταλγία για την 
Ελλάδα δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του για τη συνάντησή του 
με τους πρώην « συμπατριώτες » του.

Να σημειωθεί ότι πέρα από τους συναισθηματικούς κραδα-
σμούς  που όλοι  αισθανθήκαμε με τα απομεινάρια του ελληνικού 
πολιτισμού και την αύρα των συμπατριωτών μας που ακόμα                                   

πλανάται έντονη σε όλες τις περιοχές που διασχίσαμε , μεί-
ναμε έκθαμβοι με την πρόοδο της σημερινής Τουρκίας. Πολλά 
τεχνικά έργα, σύγχρονοι δρόμοι, απέραντο  πράσινο μέσα και 
έξω από τις πόλεις , καθαριότητα , καλπάζουσα οικονομία.   

    Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη μας βρήκε όλους γεμάτους από 
πλούσιες παραστάσεις , γνώσεις και συναισθήματα , ευγνώμο-
νες που μας δόθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός ταξι-
διού με σπάνια ποιότητα , οργανωμένου άριστα έως την τελευ-
ταία λεπτομέρεια από το Γιάννη Κοτσάνη και τον ξεναγό Γιώργο 
Κωστή. Ευχάριστη και δημιουργική η παρουσία της κ. Άννας 
Κομνιανίδου , όπως πάντα άλλωστε.

    Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και την αγάπη με 
την οποία σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε αυτό το ταξίδι και 
αναμένουμε ανυπόμονα την επόμενη πρότασή τους.

Νίκος Κασσιανίδης
                               

Τετραήμερη εκδρομή στη Τήνο και Σύρο 30.31 Μαΐου και 
1,2 Ιουνίου 2014

Πραγματοποιήθηκε, όπως είχε προγραμματισθεί η τετρα-
ήμερη εκδρομή 30,31 Μαΐου και 1,2 Ιουνίου στα δυο ξακου-
στά Κυκλαδονήσια Τήνο και Σύρο με μεγάλη επιτυχία. Δυο 
λεωφορεία, που ας σημειωθεί μας συνόδευαν σε όλη τη δια-
δρομή των τεσσάρων ημερών, με 92 εκδρομείς, συνοδευόμε-
νοι από τον Γεν. Γραμματέα κ. Γιάννη Κοτσάνη,  υπεύθυνο και 
αρχηγό της εκδρομής, τον Αντιπρόεδρο κ. Πάνο Βερροιώτη, 
τον Ταμία κ. Αβραάμ Παπαδόπουλο, την έφορο κ. Ζηνοβία 
Πάχτα και τον πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχ. Καρτσιώτη, ξεκίνησαν 
την Παρασκευή 30 Μαΐου και μέσω Ραφήνας έφθασαν με 
το πλοίο της γραμμής αργά το απόγευμα στο νησί της Με-
γαλόχαρης στην Τήνο, όπου διασκορπίσθηκαν στην παραλία 
και διανυκτέρευσαν σε παραλιακά ξενοδοχεία. Την επόμενη 
πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός και προσκύνηση της Αγί-
ας εικόνα της Παναγίας. Ακολούθησε επίσκεψη στη Μονή 
της Αγίας Πελαγίας, στο χωριό Βώλακα και με το μεσημερια-
νό πλοίο της γραμμής φθάσαμε στη Σύρο, στην Ερμούπολη, 
την αρχόντισσα - πρωτεύουσα  των Κυκλάδων, την πατρίδα 
πολλών ανθρώπων του πνεύματος και του πολιτισμού και κα-
ταλύσαμε στο ξενοδοχείο DOLFIN BAY 4*  στην παραλία του 
Γαλησσά, του χωριού που αναφέρει ο Μάρκος Βαμβακάρης 
στην Φραγκοσυριανή του. Η επομένη, μέρα, Κυριακή, αφιε-
ρώθηκε στη Ερμούπολη: Επισκεφθήκαμε την Άνω Σύο, Ναούς 
Ορθόδοξους και Καθολικούς, το Μουσείο του λαϊκού βάρδου 
Μάρκου Βαμβακάρη, το Βιομηχανικό μουσείο, το Δημαρχείο 
με την θαυμάσια πλατεία του, την αγορά και τα σοκάκια της 
πόλης. ΄Ολοι οι δρόμοι πλακόστρωτοι με καλοκομμένες  γρα-
νιτένιες πέτρες. ΄Όλα πλούσια, όλα αρχοντικά. Δίκαιο ονομά-
στηκε η Ερμούπολη αρχόντισσα των Κυκλάδων.

Το βράδυ της Κυριακής σε αίθουσα του ξενοδοχείου έγινε 
το καθιερωμένο γλέντι. Η παρουσία του Αρναιώτη Στέφα-
νου Σκιαθίτη, που ζεί στη Σύρο εδώ και 40 χρόνια, ερασιτέ-
χνη μουσικού με τη φυσαρμόνικα και την κιθάρα του, έβαλε 
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φωτιά στο γλέντι που διήρκεσε μέχρις αργά τα μεσάνυχτα. 
Την επομένη κάναμε τα τελευταία ψώνια στην Ερμούπολη (τι 
άλλο από λουκούμια συριανά και χαλβάδες;)  και με το πλοίο 
της γραμμής φθάσαμε αργά το βραδάκι στον Πειραιά και τις 
πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη μας, με τη ψυχή γε-
μάτη ικανοποίηση και ευχορίστηση από το θαυμάσιο ταξίδι. 
Η συμβολή του κ. Γιάννη Κοτσάνη στην προετοιμασία και 
εκτέλεση της εκδρομής υπήρξε καταλυτική. Ευχαριστίες και 
συγχαρητήρια του πρέπουν.

Εμφάνιση της χορωδίας μας στη  Μεθώνη, Σάββατο 3 
Ιουνίου 2014

Καλεσμένη από την τοπική χορωδία της Μεθώνης, η χο-
ρωδία μας πήρε μέρος σε τοπικό φεστιβάλ και τραγούδησε 
στη  Μεθώνη Πιερίας το Σάββατο 3 Ιουνίου, μαζί με άλλες 
τέσσερις χορωδίες: του Συλλόγου κατοίκων Ηλιούπολης 
Θες/νίκης, των παλαιών προσκόπων Αναλήψεως Θες/νίκης 
και της ΄Ενωσης Κατερίνης. Η εκτέλεση του προγράμματος 
της χορωδίας μας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου μας κ. 
Νίκου Καλαϊτζή μας υπήρξε πολύ καλή και απέσπασε καλές 
κριτικές. Η υποδοχή και η περιποίηση των διοργανωτών 
άψογη. Φύγαμε με άριστες εντυπώσεις και απόλυτα ικανο-
ποιημένοι.

Ο εορτασμός της 193ης επετείου της μάχης των Βασιλι-
κών (Χάψας) του 1821 (Κυριακή 15-6-2013).

Με σεμνότητα αλλά ταυτόχρονα με επισημότητα η Περι-
φερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, οι Δήμοι Πολυγύρου, Θέρμης, 
Σιθωνίας και ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος,  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 
με τις ευλογίες της Ι. Μονής της Αγίας Αναστασίας, πραγμα-
τοποίησαν την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 εκδηλώσεις με την 
ευκαιρία του εορτασμού των 193 χρόνων από τη πολύνεκρη 
μάχη των Βασιλικών της 10-13ης Ιουνίου 1821, στην οποία οι 
Χαλκιδικιώτες επαναστάτες με αρχηγό τον καπετάν Χάψα 
πολεμώντας με απαράμιλλη ανδρεία εναντίον πολυπληθέ-
στερων τουρκικών δυνάμεων, έπεσαν μέχρις ενός στο πεδίο 
της τιμής, στη θέση που μέχρι σήμερα ονομάζεται Κομμένοι 
ή Συκιωτούδια, αφού οι 63 συμπολεμιστές του Χάψα ήταν 
από τη Συκιά.

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

Το πρωί μετά τη Θ. Λειτουργία, εψάλη στο Καθολικό της 
Μονής, παρουσία των επισήμων προσκεκλημένων, μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικώς πεσόντων, 
στο οποίο χοροστάτησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μιλήτου και ηγούμενος του Μοναστηριού κ.κ. Απόστολος, ο 
οποίος εκφώνησε και τον πανηγυρικό της ημέρας. Στη συνέ-
χεια επίσημοι και λοιποί μετέβησαν στη χώρο του μνημείου 
όπου εψάλη επιμνημόσυνος δέηση  και πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνων. Η τελετή  έληξε με  τον Εθνικό Ύμνο.

Στην τελετή παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνια: Εκ μέ-
ρους της Κυβερνήσεως ο Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης κ. Γ. Καρούζος. Εκ μέρους της Βουλής 
των Ελλήνων ο βουλευτής Χαλκιδικής κ. Ευθύμιος Καρανά-
σιος. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος. 
Ο Δήμαρχος Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Αντι-
δήμαρχος Σιθωνίας κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας εκ μέρους του 
Δημάρχου Σιθωνίας, ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου κ. Χρ. Βορ-
δός εκ μέρους του Δημάρχου Πολυγύρου. Εκπρόσωπος του 
στρατηγού δ/τή του Γ΄ Σ.Σ. και της Αστυνομίας Χαλκιδικής. 
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Παγχαλκιδικού Συλλόγου ο Αντιπρόε-

δρος κ. Πάνος Βερροιώτης και τέλος ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης ΑΝΘΕΜΟΥΣ κ. Ζαφ. Οικονό-
μου εκ μέρους του Συλλόγου του και ο ίδιος κατέθεσε έτερο 
στεφάνι  εκ μέρους της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας 
Χαλκιδικής.

 Τελετάρχης ο κ. Γεώργιος Μπρουτζάς, δ/ντής Δημοσίων 
Σχέσεων του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Στο τέλος 
η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής παρέθεσε υπαίθρια λιτή 
δεξίωση. 

Εφέτος την προετοιμασία και το συντονισμό της όλης εκ-
δήλωσης ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

 Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος, όπως είχε ανακοινωθεί από 
πέρυσι δια στόματος του προέδρου του κ. Μιχ. Καρτσιώτη 
, ύστερα από 20 και πλέον έτη που είχε την ευθύνη της ορ-
γάνωσης και του συντονισμού  της ετήσιας αυτής εθνικής  
εκδήλωσης,  παρέδωσε πλέον από το 2014 την ευθύνη της 
διοργάνωσης της εκδήλωσης  στην Αντιπεριφέρεια της Χαλ-
κιδικής με συνδιοργανωτές τους τρεις Δήμους: Πολυγύρου, 
Θέρμης και Σιθωνίας. Ο Παγχαλκιδικός δεν αποκόπτεται από 
τον εορτασμό, αλλά  κρατάει τη φροντίδα και τη δαπάνη της 
τέλεσης του θρησκευτικού μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών των θυσιασθέντων για την Πατρίδα, το οποίο θα 
τελείται εξ ονόματος όλων, όπως μέχρι σήμερα.

Η Περιφερειακή Ενότητα  της Χαλκιδικής και οι τρεις 
Δήμοι, είχε τονίσει ο πρόεδρος, είναι ισχυροί και σταθεροί 
δημόσιοι  θεσμοί-πυλώνες, που επάνω τους μπορεί να στη-
ριχθεί η πραγματοποίηση του ετήσιου εορτασμού  μιας τόσο 
μεγάλης Εθνικής Επετείου, ώστε  να έχει συνέχεια. 

 Απώτερη επιδίωξη ας είναι,  να γίνει  σχετική πρόταση , 
προς την Κυβέρνηση, ώστε η γιορτή αυτή να αναγνωρισθεί 
από την πολιτεία  ως επίσημη τοπική εθνική εορτή. Μόνο 
έτσι θα  διατηρηθεί στο διηνεκές η μνήμη των ηρώων και θα 
αναγνωρισθεί η συμβολή  της Χαλκιδικής στον αγώνα υπέρ 
της ανεξαρτησίας του 1821.

Συνεστίαση των μελών της χορωδίας, Τρίτη 27 Μαΐου 
2014

Με τη λήξη της περιόδου 2013-2014 πραγματοποιήθηκε 
στο οικογενειακό κέντρο Λίχνος, συνεστίαση των μελών της 
χορωδίας στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος και μέλη του 
Δ.Σ., ο μαέστρος κ. Νίκος Καλαϊτζή, ο μουσικός κ. Γιώργος 
Ζορμπάς και πολλοί φίλοι. Μετά την προσφώνηση και τις 
ευχαριστίες του Προέδρου ακολούθησε διασκέδαση με αδι-
άπτωτο κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τη δική μας 
ορχήστρα που την αποτελούν: ο κ. Γιώργος Ζιούπος τραγου-
διστής με το μπαγλαμαδάκι, ο κ. Παναγιώτης Μαυρόπουλος, 
τραγουδιστής και με το ακορντεόν ο κ. Γώργος Ζορμπάς. Και 
του χρόνου.

Εκδρομή των μελών του χορευτικού τμήματος στον Ταξι-
άρχη, Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

Με τη λήξη της περιόδου πραγματοποιήθηκε  ημερήσια 
εκδρομή στο Ταξιάρχη Χαλκιδικής των μελών του χορευ-
τικού τμήματος του Συλλόγου, με το χοροδιδάσκαλο κ. Θ. 
Φλώρο και το Γ. Γραμματέα κ. Γιάννη Κοτσάνη. Την ευθύνη 
της οργάνωσης είχε ο κ. Στέργιος Λυρτζής μέλος του Δ.Σ. 
του Παγχαλκιδικού καταγόμενος από τον Ταξιάρχη. Στο χω-
ριό επισκέφθηκαν τον ενοριακό Ι. Ναό , το Εκκλησιαστικό 
Μουσείο, έκαναν πεζοπορία στο παρακείμενο δάσος και στη 
συνέχεια επισκέφθηκαν το Δασικό Μουσείο του Πανεπιστη-
μίου, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, δεδομένου ότι σ’ αυτό 
υπάρχουν  όλα σχεδόν τα είδη της πανίδας και της χλωρίδας 
της περιοχής. Το μεσημέρι οι εκδρομείς απόλαυσαν ένα θαυ-
μάσιο γεύμα στο γνωστό κέντρο Τζίμης κάτω από τα βαθύ-
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σκια δένδρα του Χολομώντα, με διασκέδαση που κράτησε 
μέχρι αργά το απόγευμα., οπότε πήραν πάλι τα ΙΧ αυτοκίνητα 
τους για την επιστροφή. Σημειώνεται ότι παρών ήταν και ο 
μερακλής τραγουδιστής κ. Γιώργος Ζιούπος που κάθε φορά 
βάζει φωτιά στις διασκεδάσεις. Και του χρόνου.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (11-18 Ιουλίου)
Υστερα από την επιτυχία της περυσινή επταήμερης  εκ-

δρομής στη Ρωσσία, αυτή επαναλήφθηκε και εφέτος με 39 
εκδρομείς που ακολούθησαν σχεδόν την ίδια με πέρυσι πο-
ρεία και με μια μέρα επί πλέον στο πρόγραμμα. Προετοιμά-
σθηκε και πάλι με επιμέλεια και σχολαστικότητα από το Γεν. 
Γραμματέα του Συλλόγου μας κ. Γιάννη Κοτσάνη και ως υπεύ-
θυνος αρχηγός συνόδεψε το γκρουπ  ο Ειδικός Γραμματέας 
του Δ.Σ. κ. Στέργιος Λυρτζής. ΄Όλα πήγαν θαυμάσια στην 
εκδρομή, όλοι επέστρεψαν ευχαριστημένοι και διέδωσαν με 
τόσο ενθουσιασμό τις εντυπώσεις τους που από τώρα αρχί-
σουν να δηλώνουν προθέσεις για να επαναληφθεί η εκδρο-
μή και του χρόνου.

Δυο από τους συμμετέχοντες έγραψαν λίγα λόγια-
εντυπώσεις  που τα παραθέτουμε:

Στη Μόσχα11-12-13-14 Ιουλίου 2014 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Με υπέροχο καιρό και ανεβασμένη διάθεση ξεκινάμε από 

το Αεροδρόμιο Μακεδονία ένα ταξίδι ζωής, αυτό στην υπέ-
ροχη Ρωσία.

Με άλλα 39 μέλη του Παγχαλκιδικού συλλόγου, μοιραζό-
μαστε την γλυκιά προσμονή του ταξιδιού σε έναν ιδιαίτερο 
προορισμό. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Μόσχας μας 
υποδέχεται ένας υγρός και δροσερός για την εποχή καιρός.

Η εικόνα που αντικρίζεις ξεκινώντας με το λεωφορείο την 
ξενάγηση, σου προκαλεί δέος, καθώς ότι βλέπεις είναι απλά 
τεράστιο!!

Μία πόλη άλλωστε των 17 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν 
θα μπορούσε παρά να στεγάσει τους πολίτες της σε υπέρο-
γκα οικιστικά τετράγωνα με πολυάριθμα διαμερίσματα σε 
κάθε πολυκατοικία, να διαθέτει 7 λωρίδες αυτοκινητόδρο-
μου ανά κατεύθυνση στις λεωφόρους της, να διακινεί όλες 
τις κρατικές υπηρεσίες σε κτίρια λαβύρινθους και να διαθέτει  
υπόγειες διαβάσεις και το μοναδικό σε μεγαλείο και ομορφιά 
ΜΕΤΡΟ, που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των πολιτών κα-
θώς η υπέργεια διάβαση είναι από πολύ δύσκολη έως αδύ-
νατη.

Η περιήγηση ξεκινά από την Κόκκινη Πλατεία - την 
τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο. Εκεί βρί-
σκεται ο πολύ όμορφος Καθεδρικός Ναός του Καζάν, 
το εμπορικό κέντρο GUM (Κρατικό Πολυκατάστημα της Μό-
σχας) µε τη γυάλινη οροφή, το οποίο κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα,  το πασίγνωστο Κρεμλίνο, επίσημη 
έδρα και κατοικία του Προέδρου της Ρωσίας. Έχει σχήμα τρι-
γώνου, όπου από την μια πλευρά είναι η Κόκκινη Πλατεία, 
από την άλλη ο ποταμός Μόσχοβα και από την τρίτη είναι ο 
κήπος του Αλέξανδρου

Μπροστά από το Κρεμλίνο βρίσκεται το Μαυσω-
λείο του Λένιν, ένα κτίσμα από γρανίτη σε σχήμα πυ-
ραμίδας. Το κύριο έκθεμα του Μαυσωλείου δεν είναι 
άλλο από το βαλσαμωμένο σώμα του ΒλαντιμίρΛένιν. 
Πίσω από το Μαυσωλείο βρίσκονται προτομές των πιο σπου-
δαίων Ρώσων όπως του Γιούρι Γκαγκάριν του αστροναύτη που 
ταξίδεψε για πρώτη φορά στο διάστημα το 1961, αλλά και 
κομμουνιστών ηγετών όπως του Μπρέζνιεφ και του Στάλιν. 
Στο βάθος της πλατείας εντυπωσιάζει ο Καθεδρικός Ναός του 
Αγίου Βασιλείου, που ορθώνεται επιβλητικός εδώ και 446  χρό-

νια, μαγνητίζοντας τα βλέμματα., ένα εξαίσιο καλειδοσκόπιο με 
πολυχρωμία και αρχιτεκτονική μαγεία. 

Επόμενος προορισμός μας ήταν ο Καθεδρικός Ναός του Χρι-
στού Σωτήρος. Λευκός, πανηγυρικός, με χρυσό τρούλο, στεκό-
ταν δίπλα στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα.

Χαρακτηριστική η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος 
στον  τρούλο του Ναού, όπου φαίνεται ο Θεός Παντοκρά-
τορας καθισμένος με ανοιχτά τα χέρια, στα γόνατά του να 
κάθεται ο Χριστός μωρό και από πάνω τους το περιστέρι που 
συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, εικόνα που δεν έχουμε συνηθίσει 
στην Ελλάδα.

Το άγαλμα προς τιμήν του Μεγάλου Πέτρου δεσπόζει στο 
ποτάμι. Το άγαλμα βρίσκεται σε βάση μέσα στην κοίτη του 
ποταμού. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ξεκινώντας την ξενάγησή μας, βρισκόμαστε στο εσωτε-

ρικού του Κρεμλίνου. Περιλαμβάνει τέσσερα παλάτια, τέσσε-
ρις καθεδρικούς και είκοσι πύργους που ενισχύουν το τείχος 
του. Εντύπωση και δέος για το μέγεθός τους αποτελούν το 
κανόνι Τσάρος και η καμπάνα Τσαρίνα στο εσωτερικό του 
Κρεμλίνου.

Το κανόνι κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα και το είχαν 
στην πλευρά της κόκκινης πλατείας στην πλευρά του Μόσχο-
βα, για να τρομάζει τους Τατάρους και να μην πλησιάζουν. 
Ζυγίζει 40 τόνους

Η Καμπάνα αυτή εδώ και 175 χρόνια βρίσκεται πάνω σε 
υπόβαθρο στο χώρο του μοσχοβίτικου Κρεμλίνου. Το ύψος 
της Καμπάνας- Βασίλισσας είναι 6 και πάνω μέτρων και το 
βάρος της φτάνει τους 200 τόνους.

Ο πρώτος πέτρινος Ναός, είναι ο Ναός της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου  όπου γινόταν οι γάμοι και οι στέψεις των 
Τσάρων.Η δεύτερη εκκλησία, είναι ο Ναός του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ όπου γινόταν η ταφή των Τσάρων. Και ο τρίτος ναός 
που είναι σε ρώσικο ρυθμό με τους χρυσούς τρούλους, είναι 
ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-, όπου βαπτίζονταν 
οι Τσάροι και οι οικογένειές τους.

Η ξενάγησή μας στην πόλη περιλάμβανε και μια τοποθε-
σία όπου στα νερά μιας υπέροχης λίμνης καθρεπτιζόταν όλο 
το μεγαλείο της Ρώσικης αρχιτεκτονικής , και δεν ήταν τυ-
χαίο, που σε αυτό ακριβώς το τοπίο που μοιάζει με αριστουρ-
γηματικό πίνακα ζωγραφικής εμπνεύστηκε ο Πιότρ Ίλιτς 
Τσαϊκόφσκι την αξεπέραστη μουσική του για τη διάσημη και 
διαχρονική ιστορία αγάπης «της Λίμνης των Κύκνων»!!!

\Ο επόμενός μας σταθμός ήταν ένας από τους 120 πανε-
πιστημιακούς χώρους της Μόσχας όπου στεγάζονται 2.500 
γραφεία σε μία από τις «Επτά Αδελφές του Στάλιν» μια κατα-
πληκτική θέση θέας προς το Ολυμπιακό χωριό με τις εγκατα-
στάσεις που χρησιμοποιήθηκαν το 1980 στους Ολυμπιακούς 
αγώνες με μασκότ το αρκουδάκι Μίσα.

ΜΟΣΧΑ « BY NIGHT»
Και η δεύτερη μέρα μας στη Μόσχα έκλεισε με μια βολτί-

τσα το βράδυ, άσχετα αν το ρολόι σου έδειχνε 11 το βράδυ 
και δεν έλεγε να νυχτώσει. Στο κέντρο της πόλης, πάνω στο 
roof garden  του hotel RITZ, η πανοραμική θέα του Κρεμλί-
νου είναι βγαλμένη από παραμύθι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Η μέρα μας αρχίζει με την περιήγησή μας στο φημισμένο 

ΜΕΤΡΟ της Μόσχας, που λένε - και τελικά είναι - το ομορ-
φότερο του κόσμου. Το μετρό της Μόσχας λειτούργησε για 
πρώτη φορά το 1935 είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε επι-
βατική κίνηση μέσο μαζικής μεταφοράς στον κόσμο μετά το 
μετρό του Τόκυο, μεταφέροντας καθημερινά περίπου 7 εκα-
τομμύρια επιβάτες! Είναι μια κατασκευή στολίδι και σύμβολο 
για την πόλη της Μόσχας.
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Τα τεχνουργήματα περιλαμβάνουν ανάγλυφα, ζωφόρους, 
μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα, βιτρό παράθυρα και αμέ-
τρητα ψηφιδωτά φτιαγμένα με γυαλί, μάρμαρο και γρανίτη. 
Αφήνοντας τις υπόγειες ομορφιές της πόλης στους σταθ-
μούς του ΜΕΤΡΟ,  θα φτάσουμε στο « Πάρκο της Νίκης», και 
το περίφημο μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 
1941-1945».

Μεταξύ όλων των εκθεμάτων ξεχωρίζουν και έλκουν την 
προσοχή των επισκεπτών τα 6 διοράματα με τους τεράστι-
ους πανοραμικούς πίνακες που απεικονίζουν τις 6 σπουδαι-
ότερες και σκληρότερες μάχες του πολέμου και οι 3 αίθου-
σες που ονομάζονται της «Δόξας», των «Στρατηγών» και της 
«Μνήμης και Πένθους», με την τελευταία να θεωρείται από 
πολλούς η πιο συμβολική όλου του συγκροτήματος.

Μας ηρεμεί η τεράστια κυκλική και άδεια  «αίθουσα της 
Δόξας», όπου ένας Τιτάνιος  άνδρας, κρατάει γερά τη Νίκη 
και αποχαιρετούμε το Πολεμικό Μουσείο με την ευχή… 
«όσα τραγικά πολεμικά στιγμιότυπα είδαμε και ακούσαμε, να 
παραμείνουν σε προθήκες και αίθουσες Μουσείων».

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Αποχαιρετάμε την Μόσχα και επιβιβαζόμαστε στο τρένο 

που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 250 χλμ., και θα μας μεταφέ-
ρει σε τέσσερις ώρες στην Αγία Πετρούπολη.

Μαρία Πραβίτα

Στην Αγ. Πετρούπολη 15-16-17-18 Ιουλίου 2014
Ολόκληρη η Αγία Πετρούπολη είναι ένα μνημείο-μουσείο πα-

γκόσμιας πολιτιστικής ακτινοβολίας!!! Τα αναπαλαιωμένα κτίρια, 
οι εκκλησίες, τα πάρκα με τα πολύχρωμα λουλούδια, οι πεντακά-
θαροι δρόμοι, τα μνημεία από την πρόσφατη ιστορία της, ο πο-
ταμός Νέβας με τα πάρα πολλά κανάλια που διασχίζει την πόλη, 
αποτελούν ένα αλησμόνητο ζωντανό καρτ – ποστάλ!!

Το απόγευμα της Δευτέρας 14/07 μετά από ένα άνετο ταξίδι 
με το εξπρές τραίνο, φτάνουμε στην Αγία Πετρούπολη και λίγο 
αργότερα με βροχή στο ξενοδοχείο “PARK INN”.

Απέναντι από το ξενοδοχείο μας, απλώνεται μια μεγάλη πλα-
τεία, ιστορική υπενθύμιση για λαό που αντιστάθηκε στους Ναζί 
κατακτητές το 1941 – 45, με αποτέλεσμα ο εχθρός να μην εισέλ-
θει στην πόλη, αλλά μόνο στα περίχωρα – τα αγάλματα λες και 
σου μιλούσαν, απεικόνιζαν όλο το μεγαλείο – αυτό που λέγεται 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Η μακρύτερη λεωφόρος είναι αυτή της 
Μόσχας με μήκος 11χλμ. και η γνωστότερη και κοσμική η λεωφό-
ρος Νιέφσκι. Βέβαια, αν και η  Αγία Πετρούπολη έχει πληθυσμό 
7 εκατομμύρια περίπου όπως μας ενημέρωσαν, δε μας φάνηκε, 
μια και οι απέραντες σε έκταση και μήκος λεωφόροι σου δίνουν 
μια άλλη διαφορετική εικόνα!! Πάντως η καθαριότητα δέσποζε 
παντού, καθημερινό πλύσιμο και φροντίδα!!

Κινούμενοι στη λεωφόρο της Μόσχας προς το ξενοδοχείο 
μας, περνάμε από μια άλλη μεγάλη πλατεία, της Νεολαίας του 
Σοβιέτ, με το άγαλμα του Λένιν και πίσω ένα τεράστιο κτίριο με 
τα ιστορικά μνημεία τους με την αλλαγή του καθεστώτος!!

Οι επισκέψεις στα μουσεία – μνημεία στην πόλη και έξω από 
αυτήν, όπως αυτά του Ερμιτάζ, Πέτερχοφ δεν μπορώ να πω ότι 
με ενθουσίασαν, μια και δεν τρέφω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
αυτούς τους χώρους. Η απογευματινή μικρή κρουαζιέρα στον 
ποταμό  Νέβα ήταν ενδιαφέρουσα. Εκείνο όμως που μας εντυ-
πωσίασε ιδιαίτερα ήταν οι λεγόμενες «Λευκές Νύχτες» που ση-
μαίνει ότι κοντά στα μεσάνυχτα, στη δύση φώτιζε, αν και ήμα-
σταν στο τέλος αυτού του φυσικού φαινομένου κατά το οποίο 
το καλοκαίρι η ημέρα διαρκεί περίπου 20 ώρες και το χειμώνα 
περίπου 4 ώρες, λόγω του μεγάλου γεωγραφικού πλάτους για 
την Αγία Πετρούπολη!

Ένα επίσης θεαματικό, ρομαντικό, σπάνιο, για μας τουλά-
χιστον γεγονός, ήταν το άνοιγμα δυο γεφυρών στον ποταμό 
Νέβα, που παρακολουθήσαμε γύρω στις 01:40 περίπου, σε πε-
ριοχή κοντά στο Ερμιτάζ, αποθανατίζοντας με φωτογράφηση 
και βίντεο τη δυνατότητα μεγάλων πλοίων – δεν τα είδαμε -  να 
πλέουν το Νέβα και να μπορούν να φτάνουν μέχρι τη Μόσχα, 
όπως μας ενημέρωσε η Κλεονίκη.

Ιδιαίτερη εντύπωση παρουσίασε η  επίσκεψή μας στο αξι-
οθέατο του φρουρίου Πέτρου και Παύλου στα βόρεια του πο-
ταμού Νέβα. Ο καθεδρικός ναός των Πέτρου και Παύλου μεγα-
λοπρεπής και στο εσωτερικό του φιλοξενεί από τον 18Ο αιώνα 
τους τάφους όλων των τσάρων.

Κλείνοντας, οφείλουμε ένα ΜΠΡΑΒΟ στο σύλλογο μας και 
ιδιαίτερα σε εκείνες και εκείνους που κόπιασαν, ίδρωσαν πάρα 
πολύ για την πραγμάτωση αυτού του «ταξιδιού ζωής», όπως 
πριν αναχωρήσουμε είπε και ο σεβαστός μας πρόεδρος. Δε ξε-
χνούμε την αρχηγό Κλεονίκη για την αμέριστη συμπόρευσή της 
με τους συμμετέχοντες και της ευχόμαστε «Να Είναι Γερή».

Αναμένουμε συνέχεια τέτοιων εκδρομών και μάλιστα, και 
γιατί όχι, προς τη Σκανδιναβία και Ισλανδία ακόμη!!

   Δημήτρης Βορεόπουλος 

Εμφάνιση του χορευτικού μας συγκροτήματος
Το χορευτικό μας συγκρότημα το καλοκαίρι που πέρασε 

πήρε μέρος και χόρεψε σε συναντήσεις με χορευτικά άλλων 
συλλόγων ως εξής: 

Στα Πετροκέρασα  Κυριακή15 Ιουνίου 
Στο Βάβδο Σάββατο 28 Ιουνίου
Στην Παλαιόχωρα  Σάββατο 2 Αυγούστου 
Στη Σάνη Κυριακή 24 Αυγούστου
Στη Γλώσσα Σκοπέλου 29,30,31 Αυγούστου
Για τις εκδηλώσεις αυτές θα βρείτε ρεπορτάζ στις επόμενες 

σελίδες (οι Δράσεις των άλλων συλλόγων) πλην της Σάνης που 
η πρόσκληση ήρθε από το ομώνυμα τουριστικό συγκρότημα. 
Η εμφάνιση εκεί υπήρξε πολύ καλή και καταχειροκροτήθηκε. 
Σημειώνεται ότι οι χορευτές και οι συνοδοί φιλοξενήθηκαν από 
την οικογένεια του κ. Θεόδωρου Τσαμούρη, μέλος του Δ.Σ., στο 
εξοχικό τους με θαυμάσιο γεύμα.

Ανακοίνωση
Προς

Όλους τους Δημάρχους , Κοινοτάρχες, προέδρους Πολιτιστικών Οργανισμών 
και Πολιτιστικών Συλλόγων της Χαλκιδικής

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

σχετικές εκδηλώσεις στις κωμοπόλεις και τα χωριά της Χαλκιδικής και όχι μόνο.   
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Η δράση των άλλων Χαλκιδικιώτικων Συλλόγων 

Της ΄Ενωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης
-  Με στόχο την ανάδειξη των παραδόσεων και των εθί-
μων του τόπου η Ε.Β.Θ. οργάνωσε το δικό της αντάμωμα 
παραδοσιακών χορευτικών με τίτλο:  Πρώτα Βαβδινά χο-
ροπατήματα., το Σάββατο βράδυ 28 Ιουνίου στον αύλειο 
χώρο του Δημ. Σχολείου για να γιόρτασαν τα 100 χρόνια 
από την ανέγερση  του Σχολείου του χωριού, την οποία 
χρηματοδότησε το 1914 ο Βαβδινός Φιλοκλής Γεωργιά-
δης και προς τιμήν του   ονομάσθηκε Φιλόκλειος Σχολή. 
Στην εκδήλωση πήραν μέρος τα χορευτικά των Συλλόγων: 
Περιστεράς, Ανατολικού, Τενεδίων, Νεοχωρούδας, Πολυ-
γύρου (Λαογραφικός ΄Ομιλος), Μεταγγιτσίου (Ν. Άσσα), 
Η Ρωμιοσύνη, και του Παγχαλκιδικού Συλλόγου. Όλα κα-
λοντυμένα με τοπικές ενδυμασίες χόρεψαν όμορφα με 
ζωντανή μουσική. Με τη σειρά του χόρεψε υπέροχα και 
το δικό μας χορευτικό με τις οδηγίες και την προσωπική 
συμμετοχή του χοροδιδασκάλου κ. Θεοδ. Φλώρου. 
Ο πρόεδρος κ. Μιχ. Καρτσιώτης σε σύντομο χαιρετισμό 
του,  ευχαρίστησε για την πρόσκληση  και συνεχάρη 
και παίνεψε τους Βαβδινούς για την τιμή που κάνουν 
στο Σχολείο τους. Γυρνώντας, είπε, τις κωμοπόλεις και 
τα χωριά  λόγω επαγγέλματος αλλά και λόγω συμμετοχής 
στα κοινά, είδα να γιορτάζονται επέτειοι συμπλήρωσης 
κάποιων χρόνων από την ανέγερση Ναών, δημοσίων κτι-
ρίων, σπιτιών με ιστορική σημασία, ιδρυμάτων κλπ. Που-
θενά όμως δεν είδα να γιορτάζεται επέτειος του απλού 
Δημοτικού Σχολείου του  χωριού. Μόνο εδώ στο Βάβδο 
το είδα, απόψε. Μπράβο, χίλια μπράβο σε όλους σας. Και 
ας θυμηθούμε ότι απ΄  αυτό το Σχολείο βγήκε ο Νικόλαος 
Γερμανός, ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής 
Δημήτριος, ο τ. πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Τρακατέλης, η ατέ-
λειωτη σειρά των επιστημόνων που διαθέτει ο Βάβδος, οι 
τεχνίτες, οι εργάτες, οι γεωργοί, οι επαγγελματίες, που όλοι 
μαζί μετριούνται σε πολλές, πολλές χιλιάδες. Μπράβο Βα-
βδινοί. Δώσατε ένα μάθημα σε όλους.
Παρέστησαν και εκπροσώπησαν τον Παγχαλκιδικό ο 
Πρόεδρος κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. 
Κοτσάνης και ο κ. Αστ. Λυρτζής μέλος του Δ.Σ.
- Επίσης η ΕΒΘ οργάνωσε και εφέτος την Κυριακή της 
Πεντηκοστής τις καθιερωμένες πλέον ετήσιες  εορτα-
στικές εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού με μεγάλη 
επιτυχία.
-Νέο Δ.Σ. απέκτησε η Ένωση Βαβδινών για τη διετία 
2014-2016: Πρόεδρος Δροσινάκη ΄Αννα, Α΄Αντιπρόε-
δρος Μπιτλής Γεώργιος, Β΄Αντιπρόεδρος Τσαλοπούλου 
Πηγή, Γ. Γραμματέας Ζουρόπουλος Οδυσσέας, Ειδικός 
Γραμματέας Αγραφιώτης Αχιλλέας, Ταμίας Μπιτλής Γε-
ώργιος, Αναπλ. Ταμίας Τυροβούζης Στυλιανός, Μέλη 
Συροπλή Κατερίνα,Παπαφιλίππου Αναστασία και Κρου-
σταλλάκη Στέλλα. Ευχόμαστε υγεία και δύναμη για τη 
συνέχιση της πορείας του ιστορικού Συλλόγου που κο-
ντεύει να γίνει 100 ετών.

Του Συλλόγου Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥ-
ΚΑΛΑΣ
Ο Σύλλογος Πολυγυρινών Θεσ/ νίκης «Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ» 
μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στον τομέα 
του πολιτισμού, συμμετείχε στο 6ο φεστιβάλ του Δή-
μου Πολυγύρου, με τη μουσική εκδήλωση : «Διαχρο-
νικό ταξίδι στη μελωδία», μια βραδιά με ελληνικά και 
ξένα ελαφρά τραγούδια από το 1880 μέχρι το 1990, με 
τη μουσική παρέα του Κώστα Τσολοδήμου.
Η μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 
30ής Ιουλίου στο προαύλιο του Δημαρχείου Πολυγύ-
ρου, παρουσία αρχών του τόπου, του Δ.Σ. του Συλλό-
γου και πλήθους Πολυγυρινών.
Την εκδήλωση προλόγισε η πρόεδρος του Συλλόγου 
Πολυγυρινών Θεσ/ νίκης κ. Μαρία Μπουλάκη – Λυπηρί-
δου, η οποία μεταξύ των άλλων τόνισε ότι : «…η αποψι-
νή εκδήλωση είναι μια συναυλία ρετρό, που ανταποκρί-
νεται στην ανάγκη της επαφής μας με το παρελθόν  και 
γι΄αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν καιρός πια να την τολμή-
σουμε και να την πραγματοποιήσουμε μετά από πρότα-
ση του μουσικού και μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, 
Κώστα Τσολοδήμου.  Το παρελθόν μας προσφέρει τη 
μητρική του ασφάλεια και μας βοηθάει να αυτοπροσ-
διοριστούμε. Η αναδρομή αυτή πρέπει κατά καιρούς  
να γίνεται γιατί το δέντρο της δημιουργίας δυναμώνει 
όταν έχει δυνατές και βαθιές ρίζες…».
Τα κύρια χαρακτηριστικά της εκδήλωσης ήταν η καλή 
μουσική εκτέλεση των τραγουδιών από τον Κ. Τσολοδή-
μο και τη μουσική παρέα του, η καλή διοργάνωση, χάρη 
στο Γιώργο Διαμαντουλάκη και η μαζική προσέλευση 
των Πολυγυρινών, που χειροκρότησαν τους μουσικούς 
και σιγοτραγούδησαν μαζί τους τις υπέροχες παλιές με-
λωδίες. Τον Παγχαλκιδικό εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος 
κ. Μιχ. Καρτσιώτης, ο Αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώ-
της και ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. Κοτσάνης.
          
Tου Συλλόγου Βρασταμινών
-Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βρασταμινών Θεσσα-
λονίκης πραγματοποιήθηκε ενώπιον πυκνού ακροατη-
ρίου την Κυριακή 24 Αυγούστου στην αίθουσα της Εκ-
κλησίας των Βραστάμων η παρουσίαση του βιβλίου της 
κ. Ασημίνας Παραδεισά  με τίτλο Ο τόπος που αγάπησα. 
Την παρουσίαση έκαναν ο φιλόλογος και τ. Σχολικός 
Σύμβουλος φιλολόγων κ. Αθανάσιος Χριστιανός, η φιλό-
λογος κ. Μαρία Παντάλη και ο επιμελητής της έκδοσης 
κ. Δημήτριος Μαντζούρης. Την εκδήλωση που τελούσε 
υπό την αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου, επιμελήθηκε 
μουσικά με επιτυχία ο κ. Αντώνης Κων/ντινίδης. 
Παρέστη και εκπροσώπησε τον Παγχαλκιδικό ο Ταμίας 
του Δ.Σ. κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος 
- Επίσης με τη φροντίδα και συμμετοχή του ιδίου Συλλό-
γου τελέσθηκε εφέτος στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου το ετήσιο 
πανηγύρι της Παναγίας στο συνοικισμό Κελί ΒΡΑΣΤΩΝ, 

(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). 
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με εσπερινό και Θ. Λειτουργία την επομένη, με κουρμπά-
νι όργανα και χορούς. Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος 
πολλοί ήταν αυτοί που προσήλθαν στην πανήγυρη είτε 
ως προσκυνητές είτε ως επισκέπτες. Το μικρό χωριό γνώ-
ρισε τις δυο αυτές μέρες μια ιδιαίτερη ζωή και κίνηση.

Του νεοσύστατου Συλλόγου Περιβάλλοντος, Πολιτι-
σμού και Ποιότητας Ζωής Ολυμπιάδας.
Οργάνωσε μια υψηλής ποιότητας εκδήλωση τέλη Αυ-
γούστου 2014 μέσα στον αρχαιολογικό χώρο των αρ-
χαίων Σταγείρων για τα Στάγειρα κα ιτον Αριστοτέλη, 
για την οποία θα αναφερθούμε στο επόμενο τεύχος. 
Ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση, παρέστησαν και εκ-
προσώπησαν τον Παγχαλκιδικό ο Πρόεδρος κ. Μιχ. 
Καρτσιώτης και ο Γεν. Γραμματέας κ. Ι. Κοτσάνης

Του Μορφ. Αθλητ. Συλλόγου ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ Πετροκε-
ράσων
Νέο δ. σ. για το επόμενο έτος εξελέγη κατά τη Γεν. Συνέ-
λευση της 16ης Αυγ. η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φράγκου Αθ.Κατερίνα, Αντιπρόεδρος: Καλα-
φάτης Αθ. Εμμανουήλ, Γ. Γ. Αννετούδης Αλ. Δημήτριος, 
Ταμίας: Καρτσιώτου Γεωργία, Μέλη: Ζαγορογιάννη Μα-
ρία, Κωτούδης Δημήτριος, Καλαφάτης Εμμ. Αθανάσιος, 
Καλογερίδης Αλέξανδρος και Καρτσιώτου Θεοδώρα.
Επίσης ο  Σύλλογος οργάνωσε: 1) Τον Ιούνιο τη γιορτή 
του κερασιού, στην οποία κλήθηκε και πήρε μέρος και 
το χορευτικό συγκρότημα του  Παγχαλκιδικού στην 
οποία παρέστη ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχαήλ 
Καρτιώτης και το μέλος του Δ.Σ. κ. Αστέριος Λυρτζής 
και 2) Τον Αύγουστο την ετήσια διήμερη πολιτιστική εκ-
δήλωση Ομβριάνια 2014 με ποικιλία θεμάτων και δρά-
σεων κυρίως για τα παιδιά που πολύ χαίρονται αυτή τη 
γιορτή και θέλουν να έρχονται στο χωριό για να παίρ-
νουν μέρος σ’ αυτήν.

Του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχώρας Η Ελπίς
Οργάνωσε το 4ο αντάμωμα χορευτικών συγκροτημά-
των στην Παλαιόχωρα, το Σάββατο 2  Αυγούστου 2014, 
το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Εντυπωσιακή ήταν η 
προσέλευση εκατοντάδων θεατών οι οποίο χειροκρό-
τησαν τα χορευτικά των Συλλόγων που πήραν μέρος: 
Λαγκαδά, Κρητών βρακοφόρων Μακεδονίας, Εργαζο-
μένων στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Αγίας Παρα-
σκευής (Ζωοδόχος Πηγή), Προφήτη Θεσ/νίκης, Γυναι-
κών Ν. Απολλωνίας, Πολυγύρου (Πολιτιστικός),Δρυμού 
και Παγχαλκικδικού.
Εντύπωση προξένησε η άψογη οργάνωση και η επίσης 
άψογη συμπεριφορά των παιδιών που εθελοντικά υπηρε-
τούσαν την εκδήλωση. Η φιλοξενία ήταν παροιμιώδης.
Παρέστησαν και εκπροσώπησαν τον Παγχαλκιδικό ο 
Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Κοτσάνης, ο Ειδ. Γραμματέ-
ας ο κ. Αστ. Λυρτζής και η έφορος κ. Ζηνοβία Πάχτα.
Επίσης πληροφορηθήκαμε την πραγματοποίηση συνά-
ντησης χορωδιών  από τον Σύλλογο Παράδοσης Παν-
ζερβοχωρίων, στην Παλαιόχωρα, το Σάββατο 28 Ιουνί-
ου με τις χορωδίες Ξάνθης, Ιερισσού, Μεγ. Παναγίας και 
Πανζερβοχωρίων.

Επίσης από τα προγράμματα των Συλλόγων, από 
τον τύπο και τους εκπροσώπους μας πληροφορη-
θήκαμε ότι:
Ο Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης Μεγ. Πανα-
γίας Χαλκιδικής πραγματοποίησε στη Μεγ. Παναγία την 
Κυριακή 22 Ιουνίου εκδήλωση με 1.000 χορευτές από 
όλη την Ελλάδα.(Άλλες πληροφορίες δε είχαμε).

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταγγιτσίου ΝΕΑ ΑΣΣΑ  
πραγματοποίησε τριήμερες εκδηλώσεις  13, 14 και 15 Ιουνί-
ου  2014 με τίτλο ΕΛΑΙΑΣ ΔΡΩΜΕΝΑ, με πλούσιο πρόγραμ-
μα και κεντρικό θέμα το γαλανό ελαιόλαδο Μεταγγιτσίου.
Σημειώνεται ότι εκτός των ομιλιών, δράσεων κλπ., κλή-
θηκαν και πήραν μέρος το Σάββατο 14 Ιουνίου, τα χο-
ρευτικά συγκροτήματα: Νεοχωρούδας, ΚΑΠΗ Λαγκαδά, 
Πολιτιστικού Συλλόγου Λαγκαδά, Λαογραφικού Ομίλου 
Πολυγύρου και την Κυριακή τα χορευτικά: των Συλλό-
γων: Ν. Μαρμαρά Προικόνησος,  Σάρτης η Αφισιά, Αγ. 
Νικολάου Η Βουρβουρού,  Παρθενώνα, της χορευτικής 
ομάδας Νικήτης Νεάκιτος και του τοπικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέα Άσσα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιερισσού Κλειγένης την Κυ-
ριακή 22 Ιουνίου 2014 πραγματοποίησε με επιτυχία την 
αναβίωση του τοπικού εθίμου της Πιπερούς, που δίνει το 
μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι η φύση με τα αγαθά 
της για τον άνθρωπο. Συμμετείχαν τα χάλκινα της Γουμέ-
νισσας και τα χορευτικά συγκροτήματα των Συλλόγων: 
Πολυγύρου, Λαογραφικού Ομίλου, Σάρτης (Η Αφισιά), Με-
ταγγιτσίου (Ν. Άσσα), Λαγκαδά (Μυγδονία), Μεταμόρφω-
σης, Νικήτης (Νεάκιτος) Αμπελοκήπων ( Ζωοδόχος Πηγή).

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνδρειας Η Κασσάν-
δρα πραγματοποίησε και εφέτος πολλές εκδηλώσεις 
που απλώθηκαν σε όλο το καλοκαίρι (20 Ιουνίου-8 Σε-
πτεμβρίου). Ήταν περισσότερες από κάθε άλλο Σύλλο-
γο. Τίτλος των εκδηλώσεων ΚΑΣΣΑΝΔΡΏΜΕΝΑ 2014. 
Σημειώνεται ότι Δελτίο τύπου ή άλλο τρόπο ενημέρω-
σης για τις συμμετοχές δεν είχαμε, ώστε να καταχωρή-
σουμε περισσότερες πλροφορίες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ρόδων Προσφυγική Ανα-
γέννηση πραγματοποίησε το 5ο αντάμωμα χορευτικών 
συγκροτημάτων στα Ν. Ρόδα το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014. 
Πήραν μέρος τα συγκροτήματα των Συλλόγων: Χορευ-
τικού ομίλου Θεσ/νίκης, Κάρπης, Καστανερής,Έδεσσας 
(Μ. Αλέξανδρος), Αρκοχωρίου, Αψάλου, Παλαιοχώρας 
(Η Ελπίς), Ευόσμου (Ν. Πολιτείας), Μετεώρων Θε/νίκης, 
Κορδελιού (Η Αγ. Φωτεινή), Ν. Ευκαρπίας (Μακεδονία).

Σ.Σ. Κανένας από τους παραπάνω 5 Συλλόγους δεν κά-
λεσε το χορευτικό ή  την χορωδία του Παγχαλκιδικού, 
παρόλο που με συνεχείς δημοσιεύσεις στον ΠΑΓΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΟ ΛΟΓΟ  συνιστούμε, προτρέπουμε και παρα-
καλούμε τους φορείς που οργανώνουν πολιστιστικές 
εκδηλώσεις να μην παραλείπουν από τα προγράμ-
ματά τους τα τμήματα του Παγχαλκιδικού (χορωδία 
και χορευτικό). Ελπίζουμε η ενημέρωση αυτή να βρει 
ανταπόκριση.
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Της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στον Βάβδο Χαλκιδικής 

ο 1ος    Ορεινός αγώνας τρεξίματος ‘στη σκιά της Βίγλας’ 
την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014. (Trail Running [τρέξιμο σε 
μονοπάτια]).

Την διοργάνωση είχαν οι σύλλογοι Βίγλα και Ένωση 
Βαβδινών Θεσσαλονίκης.

Στον αγώνα συμμετείχαν και 
έτρεξαν 190 αθλητές από πολλούς 
συλλόγους και ανεξάρτητοι, και 
τερμάτισαν στον επιτρεπτό χρό-
νο των 3 και 1/2 ωρών 174 αθλη-
τές. Από τον Βάβδο συμμετείχαν 6 
αθλητές.

Οι δρομείς έτρεξαν μια διαδρο-
μή 21.330 μ. περιμετρικά του βου-
νού Βίγλα με θέα τον κάμπο Βασιλι-
κών και Γαλάτιστας, τον Χορτιάτη, 
το Παγγαίο, τον Πολύγυρο, Άθω, 
Σιθωνία, Κασσάνδρα, καμποχώρια Καλαμαριάς, Όλυ-
μπο, Θερμαϊκό και Θεσσαλονίκη, και κινήθηκαν σε ένα 
υψόμετρο από 500 ως 850 μ., σε μονοπάτια και δασικό 
δρόμο. Όλη η διαδρομή είναι σε δρυοδάση που εναλ-
λάσσονται με πουρνάρια, άρια, κουμαριές και χορτολι-
βαδικές εκτάσεις Η εκκίνηση έγινε στις 9.30 το πρωί από 
την πλατεία της Αγίας Παρασκευής και εκεί έγινε και ο 
τερματισμός, όπου στο τέλος της εκδήλωσης υπήρχαν 
σπιτικά Βαβδινά εδέσματα και φαγητό προσφορά χο-

ρηγών για τους αθλητές.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πολυγύρου 

κ. Αστέριος Ζωγράφος που βράβευσε τον πρώτο αθλητή.
  Υπήρχαν εθελοντικές ομάδες στήριξης και πολλοί 

εθελοντές γαι την καλή διοργάνωση και διεξαγωγή του 
αγώνα τρεξίματος.

Οι αγώνες τρεξίματος στο βου-
νό διεξάγονται εδώ και 30 περίπου 
χρόνια στην Ελλάδα, σε πολλές 
περιοχές. Γίνονται τον χρόνο περί-
που 60 με 70 αγώνες, με κορυφαίο 
τον Μαραθώνιο του Ολύμπου 
(OLYMPUS MARATHON), από όπου 
και ξεκίνησε αυτή η ιδέα στις 6 
Ιουλίου 1986 με την διοργάνωση 
του 1ου αγώνα από τον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο (ΕΟΣ) Θεσ-
σαλονίκης ως αγώνα «δρόμου» 
στον Όλυμπο που τον ονόμασε 

«Ορειβατικό Μαραθώνιο Ολύμπου».
Σκοπός αυτών των αγώνων τρεξίματος σε όλα τα 

βουνά και στου Βάβδου είναι η ανάδειξη των βουνών 
μας, των ορεινών όγκων και δρυμών σε συνδυασμό με 
τον αθλητισμό και την φύση, την ανάπτυξη πολιτιστι-
κών δεσμών, την φιλοξενία και την ενίσχυση του ορει-
νού τουρισμού μας.

  Χρήστος Σαραφιανού
Πολιτικός Μηχανικός

Του Γυμναστικού Συλλόγου Νικήτης Η ΣΙΘΩΝΙΑ. Τα 
ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2014
Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή ικανού αριθμού 
αθλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγμα-
τοποιήθηκαν και εφέτος στο στάδιο της 
Νικήτης τα ΣΙΘΩΝΕΙΑ, 12η  Διεθνής Συνά-
ντηση Ρίψεων (meeting),  μια αθλητική 
συνάντηση υψηλού επιπέδου που οργα-
νώνει κάθε χρόνο ο Γυμναστικός Σύλλο-
γος Νικήτης Η ΣΙΘΩΝΙΑ σε συνεργασία 
με τον ΣΕΓΑΣ και το Δήμο Σιθωνίας. Πρό-
κειται για αθλητική συνάντηση ρίψεων: 
σφαιροβολίας, ακοντισμού, λιθοβολίας 
και σφυροβολίας, που εμπλουτίζεται 
και με άλλα αγωνίσματα του κλασσικού 
αθλητισμού, για τα παιδιά και τους νέους 
της Νικήτης και της Χαλκιδικής Είναι μο-
ναδική στο είδος της σε όλη τα Χαλκιδική 
και κάθε χρόνο όλο και βελτιώνεται.
Ψυχή της διοργάνωσης ήταν και πάλι ο 
υποπτέραρχος ε.α. κ. Νίκος Παπαδημη-
τρίου που έδωσε για άλλη μια φορά όλον 
του τον εαυτό και με πολύ κόπο και ιδρώτα 
μέσα στον καυτό ήλιο του καλοκαιριού προετοίμασε την 
εκδήλωση και κατόρθωσε να στεφθεί αυτή από πλήρη 

επιτυχία. Ο Παγχαλκιδικός που εκτιμά την μοναδική αυτή 
προσπάθεια και αθλοθετεί κάθε χρόνο με δαπάνες του τα 
μετάλλια και τα κύπελλα των αγώνων, τιμήθηκε εφέτος 
από τους διοργανωτές της εκδήλωσης με ειδική σύνθετη 

πλακέτα την οποία επέδωσε τιμητικά, σε 
μια στιγμή που εξελισσόταν το αγώνισμα 
της σφυροβολίας, στον πρόεδρο κ. Μιχ. 
Καρτσιώτη η Γ. Γραμματέας Αθλητισμού κ. 
Κυριακή Γιαννακίδου (βλ. σχετ. φωτό σελ 
25). Σημειώνεται ότι ο Παγχαλκιδικός πα-
ρίσταται ανελλιπώς κάθε χρόνο με εκπρό-
σωπό του στους αγώνες, τους παρακο-
λουθεί από κοντά και στεφανώνει νικητές. 
Διαθέτει επίσης, πέραν των μεταλλίων και 
των κυπέλων και τον ιατρό των αγώνων, 
που εφέτος ήταν ο κ. Εμμ. Μπέης μέλος 
του Συλλόγου μας που υπηρετεί στο Κέ-
ντρο Υγείας Ν. Μουδανιών.
Εδώ νομίζουμε ή καλύτερα έχουμε χρέ-
ος να επαναλάβουμε αυτό που γράφου-
με κάθε φορά: « Αν κάθε κωμόπολη είχε 
έναν Παπαδημητρίου διαφορετικά θα 
ήταν τα πράγματα στον ελληνικό αθλητι-

σμό και στη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μας». 
Μ. Θ. Κ.

Δύο ιδιαίτερες εκδηλώσεις

Η εκκίνηση

Σφαιροβολία

*  *  *
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Έντυπα που λάβαμε 

Βιβλία
Ιστορία της Πιερίας, Γ. Α,. Ράπτη, Κατερίνη 2008
Δημοτικά τραγούδια της Αρναίας και της περιοχής. 
Παντελής Κ. Ζωγράφος, Αρναία 2013.
Ιερός Ναός Αγ. Αρχαγγέλου Ταξιάρχη. Αρχιμανδρίτου 
Μαξίμου Ντουρμά
 
Περιοδικά
Αρναία, τ.103 Απρίλιος-Ιούνιος 2014. Εκδότης ο κ. 
Δημ. Θ. Κύρου, θεολόγος - φιλόλογος. 
Βοϊακή Ζωή. Περιοδικό της Βϊακής Εστίας Θεσσαλονί-
κης, τ. 240 Μάρτιος 2014

Κύτταρο. Τ.9/2014. Του πολιτιστικού Συλλόγου 
Ιερισσού Κλειγένης

Εφημερίδες
Η Φωνή του Βάβδου. Εφημερίδα της ΄Ενωσης Βαβδινών 
Θεσσαλονίκης. Φ. 122, Απρίλιος - Ιούνιος 2014.
Ο Ομβριανός. Εφημερίδα του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλό-
γου Ομβριανός Πετροκεράσων. Φ 90, Απρίλιος - Ιούνιος 2014.
Τα Χαλκιδικιώτικα Νέα. Εφημερίδα του Παγχαλκιδικιώτικου 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης». Φ. 147, 
Απρίλιος - Ιούνιος 2014
Εμμανουήλ Παπάς. τ. 95. Ιούνιος 2014.

*  *  *
Επιστολές που λάβαμε 

Του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ.Ιωάννη Γιώργου

Πολύγυρος 04.09.2014
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τις ευχές 
σας για την ανάληψη των καθηκόντων μου της νέας θητείας. 
Όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια θα εξακολουθήσω να 
βρίσκομαι στο πλάι σας, αρωγός στο έργο και τη δράση σας.

Με εκτίμηση ο Αντιπεφερειάρχης Χαλκιδικής
Ιωάννης Γιώργος

Του Δημάρχου του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
κ. Ιωάννη Μίχου

Ιερισσός, 04.09.2014

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για τις ευχές σας. Γνωρίζοντας και 
εκτιμώντας βαθύτατα το έργο και την προσπάθειά σας, θα 
είμαι δίπλα σας, αρωγός και συμπαραστάτης.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη
Ιωάννης  Μίχος

Του Δημάρχου Κασσάνδρας κ. Βασιλείου Κυρίτση

Κασσάνδρα 03.09.2014
Αξιότιμοι Κύριοι, αγαπητοί μου Συντοπίτες
Σας ευχαριστώ ολόθερμα για τις ευχές σας. Με την πεποί-
θηση ότι μας ενώνει κοινή αγάπη για τον τόπο μας, θα πο-
ρευτούμε με όραμα για την Κασσάνδρα και την Χαλκιδική.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας

Βασίλειος Κυρίτσης 

Του Δημάρχου Ν. Προποντίδας κ. Εμμ. Καρρά

Ν. Μουδανιά 13.06.2014
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας για την εκλογή μου ως 
Δήμαρχος Ν. Προποντίδας. Διαβεβαιώνων ότι θα τιμήσω με 
όλες μου τις δυνάμεις την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Εύχομαι και σε ΄σας καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο 
σας και υπόσχομαι ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, θα 
σταθώ και εγώ αρωγός στο έργο σας. 

Με εκτίμηση
Καρράς Δ. Εμμανουήλ

Του Δημάρχου Πολυγύρου κ. Αστερίου Ζωγράφου

Πολύγυρος 26.05.2014
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και το Δ.Σ. 
του Συλλόγου σας για τις ευχές σας μετά την επανεκλογή 
μου στον Δήμο Πολυγύρου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι η 
συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια να 
συνεχιστεί. Θα είμαι στη διάθεσή σας για κάθε θέμα που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη του τόπου μας. Τέλος σας πε-
ριμένω στο γραφείο μου στον Πολύγυρο, από τον Σεπτέμ-
βριο για μια ακόμη συνάντηση για συνεργασία.

 Με εκτίμηση
Αστέριος Ζωγράφος

Του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιου

Νικήτη 11.06.2014
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και εγώ προσωπικά σας ευ-
χαριστώ για τα θερμά σας λόγια και τις ευχές σας.
Θα ήθελα επίσης να σας εκφράσω την αμέριστη συμπαρά-
στασή μας στο έργο που επιτελεί ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος 
και να σας δηλώσω την ανεπιφύλακτη πρόθεσή μας για μια 
εποικοδομητική συνεργασία με τον Σύλλογό σας.

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας
Ιωάννης Τζίτζιος

Από τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους Χαλκιδικής λάβαμε τις παρακάτω απαντητικές επιστολές για τα 
συγχαρητήρια που τους στείλαμε για την εκλογή τους και τις ευχές για επιτυχία στο έργο τους.
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Του κτηνιάτρου κ. Μιχαήλ Κουτσού

Βρέθηκα στην τελετή τερματισμού του ανώμαλου 
δρόμου (τρέξιμο στη σκιά της Βίγλας) που πραγματοποι-
ήθηκε στο χωριό μου, στο όμορφο χωριό της Χαλκιδικής, 
το Βάβδο στις 15 Ιουνίου. Είναι πολύ λίγα ό,τι και να πω 
για τη δουλειά των νέων που συνέλαβαν και υλοποίησαν 
την ωραία αυτή ιδέα αλλά και για την άψογη οργάνωση με 
σχολαστική λεπτομέρεια τόσο κατά τη διάρκεια του αγώ-
να όσο και κατά την τελετή απονομής, παρά τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Όλα τα παιδιά της οργανωτικής επι-
τροπής διέθεσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία 
αυτής της αθλητικής γιορτής και δικαιώθηκαν πλήρως. 

Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σ’ αυτούς που είχαν αυτή 
τη θαυμάσια ιδέα, σ’ όλους όσους βοήθησαν στην πραγ-
ματοποίησή της, στους χορηγούς, στα παιδιά που έτρεξαν 
στον ανώμαλο δρόμο αλλά και σ’ όλους αυτούς που βρέ-
θηκαν την ημέρα αυτή στο χωριό και χειροκρότησαν τους 
δρομείς οι οποίοι έτρεξαν κάτω από όχι και τόσο καλές 
καιρικές συνθήκες. Τη γιορτή τίμησε με την παρουσία του 
ο Δήμαρχος κ. Ζωγράφος Αστέριος με τη σύζυγό του.

Σ’ όλους εύχομαι ολόψυχα υγεία και του χρόνου το ρα-
ντεβού μας στο Βάβδο για τον ίδιο σκοπό.

Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής της όμορφης αθλη-
τικής γιορτής που μεταξύ άλλων προβάλλει και τις φυσι-
κές ομορφιές του χωριού μας, να πω κι εγώ λίγα λόγια για 
όσους δεν έχουν ποτέ επισκεφτεί το Βάβδο.

Ο Βάβδος βρίσκεται στην Κεντρική Χαλκιδική, το «Ντα-
βός της Μακεδονικής Ελβετίας» όπως έλεγε ο αείμνηστος 

Ηρακλής Πολυζώης, είναι χωριό «ζωντανό» στο οποίο η 
φύση έδωσε πολλά χαρίσματα, ένα χωριό που προσφέρει 
απλόχερα τις ομορφιές του σε όσους το επισκέπτονται το 
καλοκαίρι μα και το χειμώνα. 

Στον επισκέπτη του καλοκαιριού προσφέρει τη δροσιά 
του, τους ρομαντικούς περιπάτους στο καταπράσινο δά-
σος, τις επισκέψεις στα πολλά εξωκκλήσια που βρίσκονται 
μέσα και γύρω από το χωριό μα πάνω από όλα το ξηρό και 
υγιεινό του κλίμα. Πριν «ανακαλύψουμε» τη θάλασσα, ο Βά-
βδος αποτελούσε το σπουδαιότερο θέρετρο της Χαλκιδι-
κής κυρίως για τους πάσχοντες από πνευμονικά νοσήματα.

Το ίδιο ευχάριστος και απολαυστικός είναι ο Βάβδος και το 
χειμώνα. Ένας περίπατος στις χιονισμένες πλαγιές του βουνού 
«Βίγλα», ένα φαγοπότι στις ταβέρνες του χωριού θα αποτελέ-
σουν μια ευχάριστη νότα στη χειμωνιάτικη μονοτονία.

Όλοι λοιπόν οι επισκέπτες της Κυριακής, αθλητές και 
συνοδοί, ας γίνουν πρεσβευτές του Βάβδου στην πατρίδα 
τους, παροτρύνοντας και άλλους να επισκεφτούν το χω-
ριό και να γευτούν τις ομορφιές του.

Προς όλους τους Βαβδινούς μα περισσότερο στους νέ-
ους, είτε αυτούς που μένουν στο χωριό είτε στη Θεσσαλονίκη 
και σε άλλες πόλεις, θα ήθελα να τους πω πως αξίζει τον κόπο 
να διαθέσουν κάποιο χρόνο από τις δουλειές ή τις σπουδές 
τους και να σκεφθούν, να σχεδιάσουν και όλοι μαζί να υλο-
ποιήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις στο χωριό οι οποίες 
θα έχουν σαν στόχο την προβολή του Βάβδου, την αύξηση 
των επισκεπτών και την αναβίωση της παλιάς του αίγλης.  

Μιχάλης Γεωρ. Κουτσός
Κτηνίατρος

ΔΥΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΙΩΤΩΝ
 

Ο  αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Παπαγιάννης από τη Μεγ. Παναγία εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος Μητροπολίτης Ιωαννίνων και ήδη έχει ενθρονισθεί.

Ο καθηγητής κ. Μάριος Σπηλιόπουλος από τον Πολύγυρο εξελέγη  πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών Αθηνών όπου υπηρετούσε ως καθηγητής. 

Ως Χαλκιδικιώτες σεμνυνόμεθα και ευχόμεθα στους δύο λειτουργούς της Εκκλησίας και της Παιδείας υγεία 
και δύναμη στην τέλεση των υψηλών λειτουργιών τους. 

                                                                                                                Το Δ.Σ.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ
Λόγω αδείας κυοφορίας της Γραμματέα του Συλλόγου  τη λειτουργία των γραφείων αναλαμβάνουν ο Πρόεδρος 

και τα μέλη του Δ.Σ. εναλλασσόμενοι στη υπηρεσία καθημερνά. ΄Ετσι  μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2015 το γραφεία θα 
είναι ανοιχτά κάθε βράδυ Δευτέρα – Τρίτη -Τετάρτη και Πέμπτη 17.30΄ - 20.30, όπου και εξυπηρετούνται όλες 
οι ανάγκες: Συνδρομές, εγγραφές, δηλώσεις σε εκδρομές, χορούς και δράσεις, πληροφορίες κλπ.. Πριν από κάθε 
επίσκεψή σας, καλό είναι να τηλεφωνείτε στο 2310 32.38.39.  Επίσης μπορείτε να προγραμματίζετε και ραντεβού 

με παράγοντες της διοκήσεως.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου 2014. Οι συνεργασίες μέχρι 10 Νοεμβρίου. Το ίδιο 
ισχύει και για τα ενημερωτικά σημειώματα των Συλλόγων τα οποία γίνονται δεκτά σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ-ΕΥΧΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πολλοί ήταν και εφέτος από τη Χαλκιδική οι επιτυχόντες στις Ανώτατες Σχολές. Νέοι δρόμοι ανοίγονται και νέα 
όνειρα πλάθουν τα παιδιά για το μέλλον. Είναι πράγματι ωραία η περίοδος της επιτυχίας μετά από έναν σκληρό 

αγώνα προετοιμασίας αρκετών ετών.
Μπράβο παιδιά.

Συγχαρητήρια και σε εσάς και στους γονείς σας που σας στηρίζουν και στους δασκάλους σας.
Τώρα που γίνατε φοιτητές  ελάτε και στον Παγχαλκιδικό. Ελάτε να τον γνωρίστε. Είναι ο Σύλλογος όλης της Χαλκιδικής 
από το 1903.΄Ελάτε μια Δευτέρα 8-9 το βράδυ να επικοινωνήστε και με άλλα παιδιά, συμπατριώτες, φοιτητές. Θα το χα-
ρείτε. Ο σύλλογος θα σας προσφέρει ευκαιρίες για απασχόληση, ψυχαγωγία και θα σας στηρίξει στις σπουδές σας Και 

μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάνω από 100 Χαλκιδικιώτες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και τα ΤΕΙ. Σας περιμένουμε.       
                                                                                                                    Το Δ.Σ.

 ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ο αριθμός λογαριασμού για τις συνδρομές άλλαξε και έγινε

Πειραιώς  6233 040032 572
Όσοι καθυστερήσατε να πληρώστε τα 15 ευρώ της συνδρομής, και είστε αρκετοί, σπεύσατε στην τράπεζα. 

Το 2014 τελειώνει.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Για τη διδασκαλία δωρεάν σε αδύνατους-άπορους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
(Δεύτερη δημοσίευση)

Το Δ.Σ. προσανατολίζεται στη ίδρυση και λειτουργία, από τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015,  φροντιστηριακών τμημάτων 
για ενισχυτική διδασκαλία, με φροντίδα και ευθύνη του Παγχαλκιδικού, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που οι γονείς 
τους (κυρίως μέλη του Συλλόγου μας) δεν είναι σε θέση να πληρώσουν δίδακτρα σε φροντιστήρια. Στα τμήματα θα διδά-
σκουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ πεπειραμένοι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, μέλη ή μη του Συλλόγου μας και η 
φοίτηση θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ για τους μαθητές.
΄Ηδη έχει γίνει σχετική προεργασία και έχει βρεθεί ο διευθυντής σπουδών και  η πρώτη ομάδα καθηγητών, η οποία με 
ενθουσιασμό αποδέχτηκε την πρόταση.
Εκείνο που λείπει είναι η στέγη. Ζητείται δηλαδή ένα μικρό διαμέρισμα με δύο ή τρεις χώρους ώστε να λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα δύο ή τρία τμήματα, στη ανατολική Θεσσαλονίκη με προτίμηση να βρίσκεται κοντά σε στάση του 
ΟΑΣΘ.
Εάν κανείς διαθέτει έναν τέτοιο χώρο ευχαρίστως θα το δεχόταν ο Σύλλογος  ως ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς δηλαδή την κα-
ταβολή ενοικίου, αλλά με την υποχρέωση  να πληρώνει από το ταμείο του: κοινόχρηστα, φως, νερό, τηλέφωνο, θέρ-
μανση, χαράτσι και καθαριότητα. Περιμένουμε την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος ώστε να λυθεί το πρόβλημα 
της στέγασης  για να εκδώσουμε αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για τις εγγραφές και τον τρόπο 
λειτουργίας των τμημάτων.
 Το θέμα το χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχ. Καρτσιώτης στον οποίο μπορείτε να απευθύνε-
στε για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 470 157 και 2310 318 840.

Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος Γαλατιστέων πρόσφερε τα γραφεία του για το σκοπό αυτόν αλλά δεν πληρούν τους 
παραπάνω όρους. Πάντως τους ευχαριστούμε.

ΕΥΧΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Με επισημότητα και με πολύ ενθουσιασμό και μεράκι ορκίσθηκαν οι νέοι δημοτικοί μας άρχοντες και ανέλαβαν καθή-
κοντα από 1-9-2014 για μια θητεία πέντε χρόνων. Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλο έχουν ριχθεί ήδη 
στη δουλεία  και όλοι τους σίγουρα έχουν ως στόχο την προσφορά και την προκοπή του τόπου μας, της Χαλκιδικής 

μας. Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος που συμπορεύεται  με την τοπική αυτοδιοίκηση όλα του τα χρόνια στην υπηρεσία του 
πολιτισμού, της ιστορίας, της παράδοσης, αλληλεγγύης, εθελοντισμού κλπ. εύχεται εγκάρδια για άλλη μια φορά να στε-

φθεί από επιτυχία του έργο τους και δηλώνει πρόθυμος για κάθε είδους συνεργασία και προσφορά. 
Σημ. Στο επόμενο τεύχος θα δημοσιευθούν όλα τα ονόματα  των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων, των προεδρείων και των 

μελών των Δημοτικών Συμβουλίων   των Δήμων μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκπρόσωπος:  Δημήτριος Σμάγας 
  6942095999 (Άγ. Νικόλαος)
Ανταποκριτές:
 Μεταγγιτσίου Κατσίκας  Γεώργιος  
  6946257817 
 Πυργαδικίων Γουλιανίδης Αθανάσιος 
  6977200235  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΝΑΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Παντελής Ζωγράφος 
   6956140250 (Αρναία)
Ανταποκριτές:
 Βαρβάρας Τσιάλη Λεμονιά 
  6946525098  
 Μεγ. Παναγίας  Κατραντσιώτου Ελένη 
  6977337556
 Νεοχωρίου Χιούτης Κων/ντίνος 
  6945255403 
 Ολυμπιάδας Αναστασίου Βασίλειος 
  6977775105 
 Παλαιοχωρίου Τσιάλης Στάθης 
  6974601589 
 Στανού  Τουπλικιώτης Αθανάσιος 
  6972422953 
 Σταγείρων Γκιάτας Παναγιώτης 
  6944726756
 Στρατονίκης Τσανανά Ελένη σύζ. Γεωρ.  
  6932622687 
 Στρατωνίου Μπαλαρά Γιάννα 
  6945983653  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
Εκπρόσωπος:  Αστέριος Σουάνης 
                          6978262440 (Γαλάτιστα)
Ανταποκριτές:
 Βάβδου  Κουτσός Σαρ. Χρήστος 
  4944682564  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
Εκπρόσωπος:  Χρήστος Μπαμπαΐτης 
                          6976601853 (Παχαιόχωρα)

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΣ

(Η Β΄Φάση της Νέας Οργανωτικής Δομής)

Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ σε όλα τα χωριά μας ως εξής:

Ανταποκριτές:
 Γεροπλατάνου Παπαγρηγορίου Αθανάσιος
  6943075458  
 Δουμπιών Παπαοικονόμου Εμμ. Νίκος
  6937671915  
 Κρήμνης Κοντογιώργης Δημήτριος
  6944758636  
 Μαραθούσας Θεοχάρης Ευστράτιος 
  6938738735 
 Ριζών  Οικονόμου Αθανάσιος 
  6936178177 
 Σανών  Βαβδινούδης Δημήτριος 
  6940771652  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
Εκπρόσωπος:  Φώτης Ταλέας 
                          6944758623 (Ιερισσός)
Ανταποκριτές:
 Αμμουλιανής  Ροδοκαλάκης Φωτ. Γεώργιος
  6944678830  
 Νέων Ρόδων Ταλέας Γεώργιος 
  6946461528  
 Ουρανούπολης Καραστεργίου Ελένη 
  6932735573  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Νικόλαος Παραλής
                               6932579452 (Κασσάνδρεια)
Ανταποκριτές:
 Κασσανδρείας  Μπουλούσης Χρυσοβαλάντης
  6944989934  
 Αθύτου  Κωστοπούλου Μάχη
  6932474037  
 Καλάνδρας Ραπτόπουλος Σάκης
  6977773617  
 Καλλιθέα Παπαγιάννης Θεόδωρος
  6981032571  
 Κασσανδρινού Μαθαία Μαγδαληνή
  6944694417  
 Κρυοπηγής Σουσούρας Χρήστος
  6937661655  
 Νέα Φώκιας Κουκής Θεόδωρος
  2374081522  
 Φούρκας Ντόντουλος Βασίλειος
  6974666412  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Βασίλειος Μακαρίτης 
                          6944343867 (Ν. Καλλικράτεια)
Ανταποκριτές:
΄Αγ. Παύλου Μυλωνά Ελευθερία
  6975023812  
Λακκώματος Χουλιάρας Θεόδωρος
  6938421901  
Ν. Γωνιάς Βούτση Αικατερίνη
  6932539114  
Ν. Ηράκλειας Ραγιάς Νίκος
  6932905273  
Ν. Συλλάτων Πανταζής Αθανάσιος
  6972547148  
Σωζόπολης Ψαθά Κρυσταλλένια
  6982983875  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 
Εκπρόσωπος:  Χρήστος Γκιζγκής 
                          6977447848 Ν. Μαρμαράς
Ανταποκριτές:
Παρθενώνα Παπαδοπούλου-Μαργαρίτη Στέλλα  
  6948076521  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Εκπρόσωπος:  Αθανάσιος Χατζηπαπάς 
                          6976762043 (Ν. Μουδανιά)
Ανταποκριτές:
΄Αγ. Παντελεήμων Καρατζάκης Αργύριος
  6976319203  
Άγ. Μάμας Βαγιωνάς Ιωάννης
  6973963025  
Διονυσίου Ντοντσάκη-Μουτσάκη Μαρία
  6942411001  
Ζωγράφου Μηνάογλου Κων/ντίνος
  6972342060  
Ν. Ποτίδαιας Χατζηκονδέλης Αθανάσιος
  6944622856  
Ν. Φλογητών Μαυρίδης Βάιος
  6974418120  
Ολύνθου Αναστασιάδου  Μαρία  Βορ.  
   6977413971  
Πορταριάς Βαγγλή-Κωνσταντάρα Μαρία
  6972407819  
Σημάντρων Σαπουντζής Σωτήριος
  6974872245  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Αλέξανδρος Οικονομίδης 
                          6976238375 (Ν. Τρίγλια)
Ανταποκριτές:
Ελαιοχωρίων Βακαλούδης Κων/ντίνος
  6945331299  

Κρήνης  Τσέλιου Σμαρώ 
  6977869760  
Ν. Πλαγίων Μπανάκης Νικόλαος
  6946487662  
Ν. Τενέδου Τυροβούζης Αθανάσιος
  6909847783  
Πετραλώνων Χαραλαμπίδης Αναστάσιος
  6940292721  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΗΣ 
Εκπρόσωπος:  Στυλιανός Κωστίκας 
                         6974792466  (Νικήτη)
Ανταποκριτές:
Μεταμόρφωσης Βασιλειάδης Ιωάννης
  6946953441  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Βασίλειος Γκαρλής 
                          6973557907 (Ορμύλια)
Ανταποκριτές:
Βατοπεδίου Χασταμουρίδης Χαράλαμπος
  6977000663  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εκπρόσωπος:  Αστέριος Βαμβακάς 
                          6974486323 (Πολύχρονο)
Ανταποκριτές:
Αγ. Παρασκευής Χριστέλη Καίτη
  6974930896  
Ν. Σκιώνης Ζιώβα Τηλ. Μαρία
  6978706512  
Παλιουρίου Κόνιαλη Ελευθερία
  6972598392  
Πευκοχωρίου Καραμανλής Νικόλαος
  6977468667  
Πολυχρόνους Δαλαμάγκας Αστέριος
  6976119119  
Χανιώτη  Πελέκα Ξένια
  6977862948  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Εκπρόσωποι:  Διαμαντουλάκης Γεώργιος 
                         6977007729   (Πολύγυρος)
                             Κανατάς Ιωάννης 
                         6945822836 (Πολύγυρος)
Ανταποκριτές:
Άγ. Προδρόμου Βατζόλας Μιλτιάδης
  6945388137  
Βραστών  Παντάλης Παύλος
  6973263460  
Παλαιοκάστρου Δημηνάς Αθανάσιος
  6945265181  
Ταξιάρχη Λυρτζής Αστέριος
  6944779345  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΚΙΑΣ
Εκπρόσωπος:  Κυπαρίσσης Ντέμπλας 
                         6943079251 (Συκιά)
Ανταποκριτές:
Συκιάς   Κανέλης Ελευθέριος  Δημ. Σχ.
  6972432152  
Σάρτης  Χριστάρα Σόνια (φαρμακείο)
  6948508024  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Εκπρόσωπος  Αστέριος; Σαμαράς  
                        6978279448 (Βασιλικά)
Ανταποκριτές:
Αγ. Παρασκευής  Καραμπατάκης Γεώργιος
  6977457523  
Γαλαρινού Καραμόσχος Γεώργιος
  6974337958  
Λακκιάς  Δερμεντζής Γεώργιος
  6937166492  
Λειβαδίου Ταυλίκος Πασχάλης (Λάκης)
  6975595700  
Σουρωτής Σαμαράς Ιωάννης
  6946219116  
Ταγαράδων Καλαφάτης Σωτ. Αθανάσιος
  6979048920  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΑΝΩΜΗΣ
 Εκπρόσωπος: Γρηγόριος Λάτσιος 
                          6944450896 (Επανωμή)
Ανταποκριτές:
Επανωμής Πράτανου-Λάτσιου Γερακίνα 
   6973337784  
Μεσημερίου Παπαδόπουλος Ι. Κων/ντίνος
  6972273198  
Πλαγιαρίου Γκόρης Στέλιος (κατάστημα)
  6977222357  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
Εκπρόσωπος:  Άγγελος Μπαλμπάτσης 
                        6974372072 (Ζαγκλιβέρι)
Ανταποκριτές:
Πετροκεράσων Λέκκας Γιάγκος
  696978681120  
Αδάμ  Αδαμούδη Αναστασία
  6937098098  
Ν. Καλινδοίων (πρώην Καλαμωτού) 
  Τερζόπουλος Περικλής
  6974103033

*****

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι Ανταποκριτές είναι οι σύνδεσμοι των χωριών με τον ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ στο οποίο ανήκουν, αλλά και  με 
τη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, δηλ. το Δ.Σ.  Οι Ανταποκριτές ζώντας καθημερινά μέσα στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν καλύτερα 
τα πράγματα του χωριού τους και μπορούν να ενημερώνουν το Δ.Σ. όταν τους ζητηθεί, αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες 
στα εκεί μέλη και φίλους, όπως: ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου, επίδοση προγραμμάτων εκδηλώσεων,  αποδοχή 
συμμετοχών σε εκδρομές  και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, διακίνηση του περιοδικού ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, αποδοχή 
αιτήσεων εγγραφής ή συνδρομών κλπ. Επίσης συνεργάζονται με τους τοπικούς Πολιτιστικούς κυρίως Συλλόγους  και εξετάζουν 
και προτείνουν μαζί με τον αρμόδιο Εκπρόσωπο τη διοργάνωση κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Ο Παγχαλκιδικός με τον ορισμό των Ανταποκριτών ολοκληρώνει τη Νέα Οργανωτική Δομή , η οποία καλύπτει πλέον 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ και πιστεύει ότι έτσι θα  βρίσκεται ακόμα  πιο κοντά  στους Χαλκιδικιώτες και τη Χαλκιδική, πιο 
κοντά στους Συλλόγους της και τους άλλους φορείς, πιο κοντά στην κοινωνία, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και να φανεί 
πιο χρήσιμος.
Τέλος κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε: Ο Παγχαλκιδικός Σύλλογος είναι ισότιμος με όλους τους άλλους Συλλόγους των 
χωριών και των κωμοπόλεων της Χαλκιδικής. Χρέος κάθε Χαλκιδικιώτη είναι πρώτα να γίνεται μέλος του Συλλόγου του τόπου 
του, για να βοηθήσει την πολιτιστική ανελιξή του και ταυτόχρονα, αν  θέλει, να γίνεται και μέλος του Παγχαλκιδικού, ο οποίος 
ασχολείται με γενικότερα θέματα που αφορούν σε ολόκληρη τη Χαλκιδική και τους Χαλκιδικιώτες.
Σημείωση για τους ανταποκριτές:
1)Η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.
2) Σε περίπτωση κωλύματος ή άλλου εμποδίου τηλεφωνήστε στον Πρόεδρο (6946470157) για άμεση αντικατάσταση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΩΝ
Ο Παγχαλκιδικός σαν Σύλλογος που υπηρετεί ολόκληρη τη Χαλκιδική, για να έχει δύναμη και κύρος και να 

επιτελεί σωστά το έργο του χρειάζεται να έχει πολλά-πολλά μέλη.

Καλούμε όσους επιθυμούν να μπουν στη μεγάλη οικογένεια του Παγχαλκιδικού να σπεύσουν να εγγραφούν. 
Αίτηση υπάρχει στην πρώτη σελίδα της διεύθυνσής μας www.panchalkidikos.gr, αλλά και σας τη στέλνουμε με 
όποιο τρόπο θέλετε (φαξ, ιμέιλ, ΕΛΤΑ κλπ.). Αφού τη συμπληρώστε στείλτε την στα γραφεία μας: Παγχακλιδικός 
Σύλλογος  Μαντώς Μαυρογένους 23  Τ.Κ.54249 Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα καταθέστε, ή στείλτε με όποιον άλλα 
τρόπο, 20 ευρώ (5 εγγραφή και 15 ετήσια συνδρομή) στον λογαριασμό: Πειραιώς 6233 040032 572 . Η απόδειξη 
θα σας σταλεί από τον ταμία ταχυδρομικώς στο σπίτι σας μαζί με τον αριθμό Μητρώου και το περιοδικό θα το 

λαμβάνεται τακτικά στο σπίτι σας ή μέσω των Εκπροσώπων και των Ανταποκριτών μας.
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Η   Χ Ο Ρ Η Γ Ι Α

Η χορηγία για την έκδοση του παρόντος 20ού τεύχους έγινε εξ ημισείας,

από το Σύλλογο Πολυγυρινών Θεσσαλονίκης Ο ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

και από το Επίτιμο Μέλος και Ευεργέτη του Παγχαλκιδικού

κ. Θωμά  Θεοδωρίδη,

συνταξιούχο έμπορο από το Στρατώνι.

Ευχαριστούμε εκ βαθέων και τους δύο χορηγούς.
 1. Ο Σύλλογος Πολυγυρινών και ο Πολύγυρος ήταν πάντοτε παρόντες στη ζωή  και δράση του Παγχαλκιδι-
κού Συλλόγου. Πολυγυρινός ήταν ο ιδρυτής  το 1903 και πρώτος πρόεδρός του ιατρός Γεώργιος Παπανικο-

λάου-Σκωτ. Πολυγυρινός  ήταν ο νομικός, ιστοριοδίφης και βουλευτής αείμνηστος Στέφανος Κότσιανος, που 
μετά τις πολεμικές περιπέτειες της δεκαετίας 1940-50 επανίδρυσε το 1952 τον Παγχαλκιδικό και ανέλαβε την 
προεδρία του και την ανασυγκρότησή του. Και σήμερα Πολυγυρινός είναι ο αντιπρόεδρος μας κ. Πάνος Βερ-

ροιώτης που υπηρετεί επί πολλά χρόνια ως μέλος και αντιπρόεδρος των Δ.Σ.
 Ευχαριστούμε την πρόεδρο κ. Μαρία Μπουλάκη, 

τα μέλη του Δ.Σ. και του τα μέλη του Συλλόγου εκ βαθέων.

2. Ο κ. Θωμάς Θεοδωρίδης γνωστός έμπορος της Θεσσαλονίκης έχει μακρά και μεγάλη προσφορά στον Παγ-
χαλκιδικό Σύλλογο. Τον υπηρέτησε επί είκοσι  έτη (1986-2005) ως μέλος των Δ.Σ, στις θέσεις του Αντιπροέδρου 
και του Γεν. Γραμματέως. Επανειλημμένα τον ενίσχυσε και οικονομικά. Μέχρι και δωρεάν στέγη  του πρόσφερε 
σε δικό του διαμέρισμα, μέχρι ν’ αποκτήσει δική του στέγη Για  όλες τις υπηρεσίες και τις οικονομικές χορηγί-
ες  έχει ανακηρυχθεί ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του Συλλόγου. Το όνομά του σήμερα είναι γραμμένο με 
χρυσά γράμματα στον πίνακα των Ευεργετών που βρίσκεται ανηρτημένος στην αίθουσά μας και η μνήμη των 

υπηρεσιών του παραμένει πάντα νωπή. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και ευχόμεθα ο Θεός να του χαρί-
ζει μακροζωία και υγεία.

Το Δ.Σ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 21ο  ΤΕΥΧΟΣ

Η εκτύπωσή του κοστίζει 1.980 ευρώ. Μπορεί η χορηγία να γίνει από ένα πρόσωπο ή φορέα, ή από δύο όπως 
έγινε στο παρόν 20ό τεύχος, ή και από περισσότερα. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο του προέ-

δρου μας κ. Μιχ. Καρτσιώτη 6946470157.

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), ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ (τ.19)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΙΝΩΝ & ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (τ. 20)
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Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εφέτος 2014
Το Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε την προσεχή περίοδο  και μέχρι λήξεως της θητείας 
του  (Ιαν. 2014) να λειτουργήσουν τα εξής τμήματα.

Η χορωδία
 Η μεικτή πολυφωνική χορωδία του Συλλόγου που ιδρύθηκε το 2008, θα λειτουργήσει και εφέτος κανονικά με τους 
παλιούς και νέους χορωσδούς. Εφέτος θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, γιατί η χορωδία είναι πλέον ώριμη, έχει 
ανεβεί ποιοτικά και ετοιμάζεται για πολλές και σοβαρές εμφανίσεις, όπου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Γι’  αυτό 
χρειαζόμαστε μερικές ακόμα καλές φωνές. Ας φροντίσουμε να τις εξασφαλίσουμε.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 8.00΄- 9.30΄μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Υπεύθυνος του τμήματος θα είναι και πάλι ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχ. Καρτσιώτης 

(6946470157).  Διευθυντής της χορωδίας θα παραμείνει ο κ. Νίκος Καλαϊτζής.

Το χορευτικό τμήμα
Θα λειτουργήσει με τους περυσινούς χορευτές και χορεύτριες αλλά και με όσους άλλους επιθυμούν και μπορούν να 
ασχοληθούν με τους παραδοσιακούς χορούς. Με την έναρξη θα ξεκινήσουμε με ένα τμήμα, το οποίο, αν θα υπάρχει 
μεγάλη προσέλευση, θα χωρισθεί στα δύο, όπως πέρυσι.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη 6.45΄-7.45΄μ.μ. με έναρξη την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.
Υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Αστέριος Λυρτζής (6944779345) 

με βοηθό την Κοσμήτορα κ. Μάχη Κωστοπούλου.
 Χοροδιδάσκαλος θα παραμείνει ο καθηγητής Φυσ. Αγωγής κ. Θεόδ. Φλώρος.

Το τμήμα γυναικών
Στο τμήμα γυναικών θα διδαχθούν εφέτος (μέρα Πέμπτη κάθε φορά) δυο καινούργια χειροτεχνικά  μαθήματα: Ντεκου-
πάζ και Βιτρό και  από εξειδικευμένες κυρίες. ́ Όσα έργα θα κατασκευασθούν για λογαριασμό και με υλικά του Συλλόγου 
θα παρουσιασθούν σε έκθεση-παζάρι στο τέλος της περιόδου  και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν  για 
τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, ως  προσφορά αλληλεγγύης του Παγχαλκιδικού προς τα άτυχα παιδάκια. 

Επίσης θα συνεχίσει να λειτουργεί το τμήμα ανάγνωσης βιβλίων.
Για το ντεκουπάζ. Πρώτη συνάντηση επίδειξης της τεχνικής  του ντεκουπάζ με σχετική έκθεση 

έργων, για ενημέρωση από την κ. Λιζέτα Γιοσμά και για την εν συνεχεία  εκδήλωση ενδιαφέροντος 
(εγγραφές) από τις γυναίκες, που θα ήθελαν να ασχοληθούν, 

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου  και ώρα 7-8 μ.μ.  
Για το βιτρό με την κ. Έφη Καραντάλη η συνάντηση για ενημέρωση κλπ. θα βγει νεότερη ανακοίνωση. 

Υπεύθυνος των καλλιτεχνικών τμημάτων ο αντιπρόεδρος κ. Πάνος Βερροιώτης με βοηθό την 
κ. Μίνα Γιαννακάρη μέλος του Δ.Σ.

Η ανάγνωση βιβλίων κλπ.  θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.
Νέα τμήματα χειροτεχνικών (πλέξιμο κ.τ.λ.) θα λειτουργήσουν στις αρχές 2015, εφόσον προκύψει 

σχετικό ενδιαφέρον. 

Το τμήμα νεολαίας
Θα λειτουργήσει κανονικά και εφέτος. Ας προσπαθήσουμε όμως να φέρουμε κοντά μας περισσότερα παιδιά. Αυτά 
είναι τα ακριβά στολίδια του Συλλόγου και της κοινωνίας μας.

Πρώτη συνάντηση για γνωριμία και προγραμματισμό ορίζεται η Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 
και ώρα 7.μ.μ. στην Εστία του Συλλόγου. 

Υπεύθυνοι του τμήματος Ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Κοτσάνης (693790188)
και ο Ειδ. Γραμματέας κ. Αστέριος Λυρτζής (6944779345).

Γενικά για όλα τα τμήματα (πλην του νεανικού): 
1)Στα τμήματα εγγράφονται και φοιτούν τακτικά μέλη του Συλλόγου.
2) Τα μαθήματα παντού προσφέρονται δωρεάν. Η μόνο επιβάρυνση είναι 3 ευρώ το μήνα για κάθε χορωδό, χορευτή, 
μαθήτρια των χειροτεχνικών κλπ, για τη λειτουργία της αίθουσας, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2014. Τα χρήματα 
καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στους υπευθύνους των τμημάτων ή στους βοηθούς, με 
βάσει καταστάσεις. Μπορεί να εξοφλούνται προκαταβολικά και περισσότεροι του ενός μήνες ή και όλοι οι μήνες του χρό-
νου που είναι 8 (Οκτ.-Μάιος). Στα ανδρόγυνα  έκαστος των συζύγων καταβάλει 2 ευρώ για κάθε τμήμα που συμμετέχει. 
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Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014
Κυριακή 

28 Σεπτεμβρίου 
– 

Κυριακή
5 Οκτωβρίου

Οκταήμερη εκδρομή  στις Δαλ-
ματικές ακτές οδικώς. Τίρανα, 
Ντουμπρόβνικ, Τεργέστη κλπ.

Υπεύθυνος αρχηγός ο κ. Γιάννης Κοτσάνης. Το άτο-
μο 430 ευρώ με ημιδιατροφή. Θα επισκεφθούμε 
7 κράτη  και 15 μεγαλουπόλεις. Αναχώρηση ώρα 
6.00΄π.μ. από Χάψα.

Σάββατο
11 Οκτωβρίου

Ημερήσια εκδρομή στο κτήμα 
Γεροβασιλείου (Επανωμή), Βυ-
ζαντινό Κέντρο ( Ν. Φλογητά), 
Σπήλαιο Πετραλώνων

Υπεύθυνος ο πρόεδρος του Συλλόγου. Το άτομο 12 
ευρώ. Δηλώσεις στην κ. Μάχη 413053 &6932474037. 
Αναχώρηση ώρα 8 το πρωί από προτομή καπετάν 
Χάψα. Γεύμα εξ ιδίων σε κέντρο που θα επιλεγεί.

Κυριακή
19 Οκτωβρίου

Η 10η συνάντηση χορωδιών 
της Χαλκιδικής θα γίνει σε τόπο 
που θα ανακοινωθεί.

Οι χορωδίες που θα κληθούν θα ενημερωθούν 
έγκαιρα από τη διοίκηση του Παγχαλκιδικού Συλ-
λόγου.

Τρίτη
28 Οκτωβρίου

Συμμετοχή στη μεγάλη παρέ-
λαση της 28ης Οκτωβρίου.

Το τμήμα του Συλλόγου θα παρελάσει κανονικά με 
τοπικές ενδυμασίες.

Νοέμβριος 2014

Κυριακή
2 Νοεμβρίου 
ώρα 13.00΄

Η ΜΑΣΑΛΙΑΔΑ του 2014.
Διασκέδαση με χορό και 
με τους καλύτερους μασα-
λιολόγους της Χαλκιδικής.
Για να γελάτε ένα χρόνο… 

Στο γνωστό κέντρο FOCUS που είμασταν και πέρυ-
σι, με ζωντανή ορχήστρα. Τιμή κατ΄ άτομο 15 ευρώ. 
Δεν θα υπάρξει λαχειαγορά. Τηλ. για συμμετοχή και 
κρατήσεις  6936950188 κ. Ι. Κοτσάνης. Δηλώσεις 
«αναγνωρισμένων μασαλιολόγων» έγκαιρα.

Κυριακή-
Δευτέρα-Τρίτη

 9,10,11, Νοεμ.

3ήμερη εκδρομή στην Εύβοια. Δι-
αμονή στο υπερπολυτελές ξενοδο-
χείο 5* Thermae Sylla στην Αιδηψό, 
από τα καλύτερα του κόσμου για 
spa, λουτρά σε θερμενόμενες πισί-
νες, jacuzzi, υδρομασάζ κλπ. 

Το άτομο 170 ευρώ. Περιλαμβάνει: λεωφορείο, 
πλοιάριο, ξενοδοχείο 5*, πρωινά, 2 γεύματα, επι-
σκέψεις στη Μονή Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, στη 
Χαλκίδα, κλπ. Δηλώσεις στην κ. Μάχη 2310 413053, 
& 6932474037. Αναχώρηση 7 το πρωί από Χάψα. 

Τετάρτη
12 Νοεμβρίου

Η κοινωνική λειτουργός κ. Βασι-
λική Βλαχοπούλου  θα παρου-
σιάσει το θέμα: Η φροντίδα των 
ηλικιωμένων στην οικογένεια. 

Το θέμα ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες αλλά και 
τους άνδρες. ΄Ωρα ενάρξεως της εκδήλωσης 20.00΄ 
στην αίθουσά μας. θα σταλεί και σχετικό μήνυμα 
(SMS) στα κινητά τηλέφωνα. 

Τέλος Νοεμβρίου Εμφάνιση χορωδίας σε φεστι-
βάλ χορωδιών.

Ο τόπος, ο χρόνος και οι μετέχουσες χορωδίες θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα.

Δεκέμβριος 2014

Τετάρτη
3 Δεκεμβρίου

Ομιλία του ενδοκρινολόγου 
γιατρού κ. Θεμιστοκλή Καλτσά

΄Ωρα 20.00΄στην αίθουσά μας. 
Θέμα: Παχυσαρκία. Αίτια και θεραπεία.

Σάββατο
6 Δεκεμβρίου

Μουσική βραδιά με τη πολυ-
μελή μουσική παρέα του Κώ-
στα Τσολοδήμου

΄Ωρα έναρξης 20.00΄. Στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. Με παλιά 
και νέα τραγούδια Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πέμπτη
18 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Με ύμνους, τραγούδια,  δρώ-
μενα και διασκέδαση.

΄Ωρα 20.00΄στην αίθουσά μας. Οι νοικοκυρές ας 
φέρουν ό,τι  νηστίσιμο. Τα ποτά κάποιος θα τα χο-
ρηγήσει και πάλι…

Δευτ. 29 Δεκ.
Μέχρι

Παρασκευή 2 Ιαν. 
2015

5νθήμερη εκδρομή αεροπο-
ρικώς στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, για να 
γιορτάσουμε την Πρωτοχρονιά 
και σε μια άλλη χώρα όλοι μαζί.

Η τιμή κατ’ άτομο θα ανακοινωθεί μαζί με το λε-
πτομερές πρόγραμμα μετά από την έρευνα αγο-
ράς. Δηλώσεις έγκαιρα στον κ..Γιάννη Κοτσάνη 
6936950188.

Οι λοιπές εκδηλώσεις:
1. Δευτέρα 20.00΄21.30΄ αφιερωμένη στη νεολαία και τις εκδηλώσεις της.
2. Τρίτη 17.45΄-19.45΄τα χορευτικά. 20.00΄- 21.30 η χορωδία.
3. Τετάρτη συνεδριάζει το Δ.Σ., όταν δεν υπάρχει εκδήλωση.
4. Πέμπτη 17.30- 20.00΄αφιερωμένη στο τμήμα γυναικών ( γίνεται ιδιαίτερο πρόγραμμα).






